PRIROČNIK za uporabnika

®

SI
NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Sesalnik lahko uporabljate le za čiščenje stanovanjskih prostorov, kot je opisano v tem
priročniku. Prosimo, da se pred uporabo sesalnika temeljito seznanite s temi navodili.
Pred čiščenjem naprave ali kakršimi koli vzdrževalnimi deli vedno izklopite in odstranite
polnilnik iz vtičnice.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi,
zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem,
če so pod nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi aparata ter se zavedajo
nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igati z aparatom. Otroci ne
smejo čistiti ali vzdrževati aparata braz nadzora.
Če je napajalni kabel poškodovan, nemudoma prenehajte z uporabo sesalnika. Da bi se izognili
nevarnosti, mora napajalni kabel zamenjati pooblaščeni Hooverjev serviser.
Če površina, ki jo nameravate čistiti, vsebuje balkon, morate postaviti pregrado, da bi
preprečili dostop do balkona in tako omogočili varno delovanje. Medtem ko Robo.com³ čisti,
morajo majhni otroci in živali biti pod nadzorom.”
Polnjenje baterij
Uporabljajte le originalni polnilnik, ki je priložen napravi.
Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti, ki je navedena na polnilniku.
Baterij nikdar ne polnite na temperaturi nad 30° C ali pod 0° C.
Priloženi polnilnik priključite v vtičnico.
Puščanje baterij se lahko pojavi ob skrajnih temperaturah ali pretirani uporabi. Če tekočina pride
v stik s kožo, jo nemudoma sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma začnite
spirati s čisto vodo in nadaljujte vsaj 10 minut. Poiščite zdravniško pomoč.
Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva.
Uporabljajte le dodatke, potrošni material ali nadomestne dele, ki jih priporoča ali dobavi Hoover.
Ne pobirajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali
podobnih predmetov.
Ne smete pršiti ali pobirati vnetljivih tekočin, čistil, razpršil ali njihovih hlapov.
Prenehajte z uporabo, če sta naprava ali polnilec poškodovana.
Hooverjev servis: Za zagotovitev nenehnega varnega in učinkovitega delovanja naprave
priporočamo, da servis ali popravila izvrši le pooblaščeni Hooverjev serviser.
Ne uporabljajte naprave za čiščenje živali ali ljudi.
Ne smete zamenjati originalnih baterij za ponovno polnjenje z navadnimi baterijami.
Odstranitev baterij
Če boste napravo odvrgli, morate najprej odstraniti baterije. Ko želite odstraniti baterije, mora
biti naprava izključena iz električnega toka. Baterije odvrzite na varen način. Pustite delovati
napravo do konca, da bodo baterije popolnoma prazne. Uporabljene baterije je treba odnesti
v enoto za recikliranje in se ne smejo odvreči v gospodinjske smeti. Za odstranitev baterij vas
prosimo, da se obrnete na Hooverjev center za kupce ali nadaljujete po sledečih navodilih.
OPOMBA: V primeru težav z razstavljanjem naprave ali za podrobnejše informacije o ravnanju
z izdelkom, obnovi ali ricikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad ali komunalno podjetje za
odvoz gosodinjskih odpadkov.
POMEMBNE OPOMBE PRED UPORABO
Prosimo, da sledeča navodila pazljivo preberete preden začnete z uporabo vašega Robo.com³ sesalnika ali njegovih pripomočkov.
Naprave Robo.com³ ne razstavljajte in ne poskušajte je popraviti sami. Če pride do napake v delovanju, vas prosimo, da se za strokovni nasvet
obrnete na Hooverjev poprodajni servis.
Stopnišče: Robo.com³ uporablja senzorje da bi preprečil padce po stopnici, stopnišču ali preko roba. Vendar se lahko senzorji v nekaterih primerih
zmedejo.
Robo.com³ ne zazna stopnic, ki so nižje od 8 cm. Pri stopnicah, nižjih od 8 cm, lahko Robo.com³ pade. Če je na voljo, uporabite navidezno
pregrado, da zaščitite pred padcem vaš sesalnik Robo.com³.
Površine z visokim odsevom ali zelo temne površine, ki pokrivajo nekatere stopnice ali stopnišča, kot so steklo ali polirana keramika, lahko
povzročijo, da Robo.com³ pade. Če je na voljo, uporabite navidezno pregrado ali postavite preprogo na najnižjo stopnico, da zaščitite pred padcem
vaš Robo.com³.
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* Le pri določenih modelih

** Se razlikuje pri različnih modelih
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Izogibajte se uporabi sesalnika Robo.com³ na mezaninu, stopniščnem podestu ali dvignjenih površinah
brez robov. Če je na voljo, uporabite navidezno pregrado, da preprečite napravi Robo.com³ dostop do
teh predelov.
Uporaba baterije: Vaš Robo.com³ deluje na visoko zmogljive litij-ionske baterije za ponovno polnjenje.
Baterije za ponovno polnjenje imajo garancijo 6 mesecev, ob vzdrževanju in delovanju v skladu z
navodili z uporabo.
Ob znatnem padcu zmogljivosti sesalnika Robo.com³ lahko pri Hooverjevem trgovcu kupite
nadomestne baterije.
Za vaš Robo.com³ uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih priporoča Hoover. Uporaba nadomestnih
delov, ki jih Hoover ne priporoča, je nevarna in razveljavi garancijo.
Za ponovno polnjenje vaše naprave Robo.com³ uporabljajte le priloženo polnilno postajo* in priloženi
napajalni vmesnik. Uporaba neustrezne polnilne postaje* ali neustreznega napajalnega vmesnika je
nevarna in razveljavi garancijo.

VSEBINA ŠKATLE

Robo.com³

Polnilna postaja*

Napajalni vmesnik

Navodila za uporabo

Virtualna zapora*

Držalo za krpo za loščenje tal*

Večnamenska krtačka za čiščenje
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Filter**

Daljinski upravljalnik**

Krpa za loščenje tal*

Krtačka za čiščenje robov

* Le pri določenih modelih

** Se razlikuje pri različnih modelih
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SPOZNAJTE SVOJ SESALNIK Robo.com³

Zgornji pogled na Robo.com³
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Sprednje okence senzorja
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Odbijač
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Sprednja mehka zaščita za pohištvo
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Desna mehka zaščita za pohištvo
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Leva mehka zaščita za pohištvo
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Zaslon in nadzorna plošča
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Levo okence senzorja
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Zgornje infrardeče leče
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Gumb za odpenjanje posode za prah
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Leva krtačka za čiščenje robov*
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Priključek za polnjenje
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Ploščica za samodejno polnjenje
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Posoda za prah

14

Senzor za tla
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Izhodna rešetka
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Sprednje kolo

24

Držalo za krpo za loščenje tal*
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Krpa za loščenje tal*
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Desna krtačka za čiščenje robov
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Desno okence senzorja
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SPOZNAJTE SVOJ SESALNIK Robo.com³
Polnilna postaja*
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SPOZNAJTE SVOJ SESALNIK Robo.com³
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57 Spot
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Tipka s puščico gor
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Tipka
58*
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Tipka s puščico nazaj
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Tipka za nastavitev časa in za
preklop na brezžično omrežje (Wi-Fi)*
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Tipka za nastavljanje urnika*
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Tipka Home
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Gumb Full & Go (polno in pojdi)*
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Turbo Gumb*

56

Tipka s puščico desno
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Tipka OK za potrditev
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Tipka za glas*
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Tipka Demo*

43
56
57

49
42
42
42
50
47*
51*

58*
49*
59*

43

59*

Zaslon in nadzorna plošča sesalnika Robo.com³
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7468

60

Stanje baterij

61

Način Home

62

Zaslon za čas in informacije

63

DEMO Mode*

64

Kazalci dnevov (Funkcija za nastavljanje
urnika)*

65

Način Auto

66

Način FULL & GO (polno in pojdi)*

Način Turbo*
Način Spot

69

Kazalec jakosti glasa*/
Kazalec daljinskega upravljalnika*

70

Stanje brezžičnega omrežja (Wi-Fi) *
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Tipka Home: Samodejna vrnitev na
polnilno postajo

72

Tipka Auto

73

Tipka Spot
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Tipka za daljinski upravljalnik* in
kazalec*/
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
Tipka za brezžično omrežje (Wi-Fi)*

SI
PRIPRAVA VAŠEGA SESALNIKA Robo.com³
EMBALAŽA

Embalaže sesalnika Robo.com³ ne odvrzite. V prihodnosti jo boste morda potrebovali za shranjevanje
ali prenos sesalnika Robo.com³.
OPOZORILO: Med razpakiranjem sesalnika Robo.com³ in dodatnih priključkov bodite pozorni, da
plastične vrečke ne pridejo v bližino dojenčkov, otrok in živali, da preprečite nevarnost zadušitve.
Pred prvo uporabo sesalnik Robo.com³ popolnoma napolnite. Polnjenje traja približno 5 ur. Sesalnika
Robo.com³, napajalnega vmesnika ali polnilne postaje ne izpostavljajte temperaturam pod 0° C ali
nad 30° C, saj bi tako lahko poškodovali baterijo. Napajalni vmesnik lahko priključite le v standardno
vtičnico.

BATERIJA

Za optimalno delovanje baterij priporočamo, da ostanejo baterije sesalnika Robo.com³ popolnoma
napolnjene. Kadar sesalnika Robo.com³ ne uporabljate, ga pustite priključenega na napajalnem
vmesniku. Robo.com³ je opremljen z inteligentnim sistemom polnjenja, ki zagotavlja, da se baterija
vedno do konca napolni, obenem pa preprečuje, da bi se preveč napolnila.
Da se izognete nesrečam, se prepričajte, da se vse osebe v prostoru zavedajo prisotnosti sesalnika
Robo.com³. Če se Robo.com³ zmede, ga ročno postavite na polnilno postajo.
OPOMBA: Ko dlje časa ne uporabljate sesalnika Robo.com³, ga izklopite iz polnilne postaje in iz
napajalnega vmesnika.

Nastavitev brezžičnega omrežja (Wi-Fi)*
Tablica ali telefon nista vključena
Slika 1

0.5m
0.5m

Brezžično omrežje lahko vklopite ali izklopite s hitrim pritiskom na tipko Wi-Fi* na nadzorni plošči
sesalnika. Ko se ikona za stanje omrežja Wi-Fi* zasveti, pomeni, da je funkcija
na voljo in obratno.
To funkcijo lahko zaženete tudi s pritiskom za 4 sekunde na tipko za nastavitev časa in brezžičnega
omrežja, ki se nahaja na daljinskem upravljalniku.
1. Aplikacijo lahko prenesete s skeniranjem leve QR kode***. [Fig.1]
2. Namestite jo na vaš pametni telefon ali tablico.
3. Za nemestitev vašega sesalnika Robo.com³ sledite navdilom v aplikaciji.
OPOMBA: Nastavitve brezžičnega omrežja lahko ponovno nastavite tako, da za 4 sekunde pritisnete
na tipko AUTO na sesalniku. Ko je ponovno nastavljeno, boste zaslišali zvočni signal.

NAMESTITEV POLNILNE POSTAJE

3m

Slika 2

Slika 3

Pred uporabo odstranite vse ovire, ki bi lahko bile napoti sesalniku Robo.com³. Bodite pozorni na:
• predmete, ki se lahko z lahkoto prevrnejo,
• robove preprog, v katere se lahko zapne,
• do tal segajoče zavese in prti,
• vire toplote ali vnetljive predmete,
• napajalne kable,
• lomljive predmete.
1. Polnilno postajo postavite na ravna neodsevna tla, po možnosti ob steno. Če so tla preveč odsevna,
bo to vplivalo na navigacijski sistem sesalnika Robo.com³, kar mu lahko povzroči težave pri lociranju
polnilne postaje.
2. V območju 3 m pred in 0,5 m ob strani polnilne postaje ne sme biti nikakršnih predmetov. [Fig.2]
3. Priključite napajalni vmesnik in ga priključite na polnilno postajo. Prepričajte se, da pod njo ne leži
priključni kabel.
4. Preverite, da priključni kabel ni zavozlan ali nategnjen. Če je kabel predolg, s pomočjo vrvice za
napajalni kabel shranite odvečno dolžino.
5. Preverite, da je v sesalniku Robo.com³ posoda za prah.
6. Namestite sesalnik Robo.com³ v polnilno postajo, da se začne polniti. Ob normalni uporabi bo trajalo
prbližno 4 ure, da se popolnoma napolni.
OPOMBA: Prvo polnjenje bo trajalo približno 5 ure.
POLNJENJE SESALNIKA [Slika 3,4,5]
Za najboljšo učinkovitost priporočamo, da sesalnik Robo.com³ vedno do konca napolnite.

Slika 4

Samodejno polnjenje
Ko je zmogljivost baterije sesalnika Robo.com³ na 15%, bo sesalnik nehal čistiti in poiskal polnilno
postajo. Ko se sesalnik spoji s polnilno postajo, bo indikatorska lučka na polnilni postaji zasvetila.
Če je preveč ovir na poti do polnilne postaje, se lahko zgodi, da sesalnik Robo.com³ ne uspe najti
polnilne postaje. Za največjo učinkovitost se prepričajte, da je polnilna postaja v široko odprtem
prostoru.
Ročno polnjenje
Obstaja več načinov za polnjenje sesalnika Robo.com³.
A. S pritiskom na tipko
Home na daljinskem upravljalniku.
B. S pritiskom na
Home tipko za upravljanje z dotikom na sesalniku Robo.com³.
C. S priključitvijo napajalnega vmesnika neposredno na sesalnik Robo.com³.
D. Z ročno namestitvijo sesalnika Robo.com³ na polnilno postajo.
E. Sledite navodilom v aplikaciji za brezžično omrežje*.
POMEMBNO: Robo.com³ ne bo deloval, medtem ko je neposredno povezan na napajalni vmesnik.

Slika 5
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* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
*** Iskanje “ Robo.com³ “ Google play ali APP store
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NAMESTITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA** [Slika 6]
Za namestitev baterij glejte vzdrževanje sesalnika – Menjava baterij.
Vsakič, ko vklopite robot, pritisnite za 4 sekunde na sesalniku tipko** ali , da aktivirate funkcijo
daljinskega upravljalnika. Ko tipka na robotu sveti* ali ko se na zaslonu LCD** prikaže indikator ,
pomeni, da je funkcija daljinskega upravljalnika aktivna in obratno.
OPOMBA: daljinski upravljalnik lahko deluje skozi stene, saj deluje na radijske valove in ne na
infrardeče.
Daljinski upravljalnik se lahko aktivira s pritiskom za 4 sekunde na tipko** ali na sesalniku. Ta
funkcija se bo ponovno nastavila, ko bo sesalnik izklopljen. Ko se prižge lučka, ki se nahaja pod tipko
ali pod tipko **, ali pod ikono
na zaslonu LCD** (odvisno od modela), je funkcija daljinskega
upravljalnika na razpolago.

Vklop daljinskega upravljalnika

Izklop daljinskega upravljalnika

NAMESTITEV NAVIDEZNE PREGRADE** [Slika 7]
Za namestitev baterij glejte vzdrževanje sesalnika – Zamenjava baterij
Navidezna ovira je namenjena, da prepreči vstop sesalniku Robo.com³ v določene sobe ali predele.
Preden nastavite navidezno pregrado, se prepričajte:
• Da so vse ovire na poti navidezne pregrade odstranjene.
• Da je navidezna pregrada postavljena na isti površini, po kateri deluje Robo.com³.
• Da je navidezna pregrada oddaljena od polnilne postaje več kot 3 m.
OPOMBA: Priporočamo, da uporabite fizično oviro, da bi preprečili sesalniku Robo.com³ vstop v
kakršnekoli nevarne predele.

15o

50cm

Slika 7

Ikona
Vrsta razdalje
1. Postavite navidezno pregrado tako, da bo infrardeči oddajnik
Izklop
usmerjen v predel, kjer želite ustvariti pregrado.
Kratko
2. Namestite preklopno stikalo na željeno dolžino pregrade.
Srednje
3. Preverite, ali navidezna pregrada zagotavlja ustrezno kritje,
Dolgo
medtem ko je Robo.com³ v delovanju.
OPOMBA: poraba baterije se nanaša neposredno na infrardečo
raven. Za daljšo življensko dobo baterije izberite pravo ikono.
OPOMBA: infrardeči oddajnik za bližino bo preprečil sesalniku Robo.com³, da bi se približal navidezni pregradi
več kot 50cm.

ZAMENJAVA GLASOVNEGA JEZIKA* [Slika 8]
Robo.com³ lahko komunicira* v angleškem, francoskem, italijanskem ali španskem jeziku. Privzeti
jezik je angleščina. Za spremembo jezika:
Z daljinskim upravljalnikom
1. Vklopite Robo.com³.
2. Pritisnite tipko za glas* in jo držite 4 sekunde, dokler ne slišite nastavitve trenutnega jezika.
3. Znova pritisnite tipko za glas*, dokler ne slišite naslednjega jezika. Ponavljajte, dokler ne zaslišite
želene jezikovne nastavitve.
4. Ko je jezik izbran, bo Robo.com³ spremenil nastavitve. Ne pritisnite ponovno daljinskega krmiljenja.
Z aplikacijo brezžičnega omrežja*
Sledite navodilom v aplikaciji za brezžično omrežje*.
OPOMBA: podatki jezika bodo 5 sekund prikazani na zaslonu.
Slika 8

NAMESTITEV JAKOSTI ZVOKA SESALNIKA ROBO.COM³* [Fig.9]
Z daljinskim upravljalnikom
1. Pritisnite tipko za glas in izberite željeno jakost zvoka. Lahko izberete nizko, srednje, visoko ali izklopljeno
opcijo.
2. Glasovna jakost se bo prikazala na zaslonu.
Z aplikacijo brezžičnega omrežja*
Sledite navodilom v aplikaciji za brezžično omrežje (Wi-Fi)*.
OPOMBA: Jakost zvoka bo 5 sekund prikazana na zaslonu.

UPORABA VAŠEGA SESALNIKA ROBO.COM³

Slika 9

Za namestitev baterij glejte vzdrževanje sesalnika – Menjava baterij
Vklop
1. Pritisnite stikalo vklop/izklop, ki je ob strani sesalnika Robo.com³.
2. Zaslon LCD se osvetli.
OPOMBA: ČE JE VAŠ Robo.com³ ŽE PRIŽGAN, VENDAR V ČAKAJOČEM NAČINU, GA ALHKO
SPET AKTIVIRATE S PRITISKOM NA TIPKO ON/OFF, KI SE NAHAJA NA DALJINSKEM
UPRAVLJALNIKU ALI NA SAMONADZORNI NAPRAVI NA GLAVNEM OGRODJU.
OPOMBA: Če imate mokre roke, tipke za upravljanje na dotik na sesalniku Robo.com³ niso zanesljive.

NASTAVITEV DATUMA/ČASA NA SESALNIKU Robo.com³ * [Fig.10]

Slika 10
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Z daljinskim upravljalnikom
1. Pritisnite tipko za nastavitev časa, prikazala se bo utripajoča črta pod ikono za dan. Če je tipka
pritisnjena dlje časa, se bo funkcija brezžičnega omrežja preklopila na vklop/izklop.
2. Pritiskajte tipke s puščicami na daljinskem upravljalniku, vse dokler se črta ne pojavi pod ustreznim
datumom. Pritisnite tipko OK za potrditev.
* Le pri določenih modelih

** Se razlikuje pri različnih modelih

SI
3. Utripal bo zaslon za uro. Pritiskajte tipke s puščicami na daljinskem upravljalniku, vse dokler se ne
prikaže pravilni čas. Pritisnite tipko OK za potrditev.
4. Utripal bo zaslon za minute. Pritisnite tipke s puščicami na daljinskem upravljalniku, vse dokler se
ne prikažejo ustrezne minute. Pritisnite tipko OK za potrditev.
5. Uporabite tipke s puščicami na daljinskem upravljalniku za nastavitev datuma, ure in minut.
6. Dan in čas sta sedaj nastavljena.
Z aplikacijo brezžičnega omrežja*
Sledite navodilom v aplikaciji za brezžično omrežje*.
OPOMBA: Ko boste povezali vaš sesalnik Robo.com³ z aplikacijo v vašem pametnem telefonu,
bo datum samodejno ponastavljen.

Programi za čiščenje
Robo.com³ uporablja AAI™ infrardečo navigacijo - napredni navigacijski sistem, ki z algoritemskimi
izračuni določa najboljše smeri za najbolj učinkovito čiščenje vaše sobe.
S senzorjem za prah bo Robo.com³ samodejno začel s čiščenjem in sledil eliptičnemu vzorcu.

Slika 11

Slika 12

Samodejni način čiščenja lahko vklopite: [Fig.11]
1) S pritiskom na tipko za upravljanje na dotik AUTO (samodejno) na sesalniku Robo.com³.
2) S pritiskom na tipko AUTO na daljinskem upravljalniku.
3) Sledite navodilom v aplikaciji za brezžično omrežje*.
Robo.com³ bo samodejno izbral najboljši način čiščenja prostora. Uporabil bo 4 različne vzorce
čiščenja:
CIK CAK
ROB
ELIPTIČNO
KVADRAT

Točkovni način čiščenja SPOT lahko zaženete: [Slika 12]
1) S pritiskom na tipko za upravljanje na dotik na sesalniku Robo.com³. *
2) S pritiskom na tipko
na daljinskem upravljalniku.
3) S pritiskom tipke SPOT na meniju APP.
Ta način uporabite za intenzivno čiščenje omejenega področja. Robo.com³ se bo pomikal na osnovi
eliptičnega vzorca, pri tem pa se bo radij neprestano večal in nato spet zmanjšal.
Z daljinskim upravljalnikom ali z aplikacijo za Wi-Fi lahko zaženete prav tako vse druge programe za čiščenje:
[Slika 13]
Ročna navigacija [Slika 13]:
Sesalnik Robo.com³ je možno ročno nadzirati kadar koli med čiščenjem. Tipke z navigacijskimi
puščicami na daljinskem upravljalniku ali v aplikaciji Wi-Fi* bodo premikale Robo.com³ v željeno smer
z aktiviranim sesanjem. Z daljinskim upravljalnikom ali z aplikacijo Wi-Fi lahko nadzirate sesalnik
Robo.com³ v veliki razdalji, celo za stenami.
FULL & GO* (polno in pojdi): [Slika 13]
Pritisnite tipko FULL & GO na daljinskem upravljalniku ali v aplikaciji Wi-Fi*, da se robot vrne na
postajo. Na zaslonu bo zasvetil pokazatelj FULL & GO. Ko bo Robo.com³ popolnoma napolnjen, bo
samodejno začel z enim ciklom čiščenja in opcija FULL & GO bo ponovno nastavljena.

Slika 13

Način TURBO* [Fig.13]: VKLOP/IZKLOP
Način turbo lahko vklopite ali izklopite:
1) S pritiskom na tipko TURBO na daljinskem upravljalniku.
2) S pritiskom na tipko TURBO v meniju APP.
Opcija turbo je osvetljena, ko je vklopljen turbo način in Robo.com³ bo deloval z izjemno hitrostjo. Robo.com³ bo
deloval z večjo hitrostjo in hitreje očistil ustrezna področja. Drugače pa bo Robo.com³ deloval z normalno
hitrostjo.
Čiščenje po urniku*:
Sami lahko določite, kdaj bo Robo.com³ začel čistiti, dnevno ali tedensko. Za nastavitev urnika
čiščenja sledite ‘Nastavljanje urnika čiščenja’’.

Slika 14

Nastavitev urnika čiščenja* [Slika 14]
Z daljinskim upravljalnikom
Robo.com³ lahko programirate, da samodejno čisti vsak dan ali ob določenih dnevih. Ko ste nastavitev
opravili, se bo delovanje ponovilo ob istem času ob določenih dnevih. Za nastavitev urnika čiščenja za
teden dni sledite navodilom:
1. Pritisnite na tipko za urnik na daljinskem upravljalniku. Okrog črke M (za ponedeljek) se bo pojavil utripajoč
okvir.
2. Uporabite tipke s puščicami za izbiro želenega datuma in zatem pritisnite tipko OK za potrditev
izbranega datuma. Izberete lahko tudi več dni (do 7 dni).
3. Ko ste izbrali vsak dan v tednu, lahko izberete uro čiščenja: na zaslonu bo začela utripati ura.
Uporabite tipke s puščicami za izbiro želene ure. Pritisnite porditveno tipko OK.
4. Zaslon z minutami bo utripal. Uporabite tipke s puščicami za nastavitev minut. Pritisnite porditveno
tipko OK.
5. Izbrali ste urnik čiščenja za določene dni. To lahko z lahkoto opazite, zahvaljujoč svetleči črti pod
nastavljenim/i dnevom/dnevi.
Z aplikacijo brezžičnega omrežja*
Sledite navodilom v aplikaciji za brezžično omrežje*.
OPOMBA: Z aplikacijo Wi-Fi lahko uro čiščenja nastavite za vsak dan drugače.
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* Le pri določenih modelih

** Se razlikuje pri različnih modelih

SI
Način Home: [Slika 15]
Vašemu sesalniku Robo.com³ lahko ukažete, da se vrne na polnilno postajo tako, da:
1) Na robotu pritisnete tipko za upravljanje na dotik.
2) Na daljinskem upravljalniku pritisnete na tipko.
3) Sledite navodilom v aplikaciji za brezžično omrežje*.

Dodatne lastnosti
Način Demo*: [Slika 15]
Z daljinskim upravljalnikom
Pritisnite enkrat tipko Demo, da se začne demonstracija. Ta se bo zagnala v ponavljajočem načinu. Da
zaustavite demonstracijo, pritisnite znova tipko Demo.
Z aplikacijo brezžičnega omrežja*
Na meniju pritisnite tipko Demo.
Slika 15

Krpa za loščenje tal*: [Slika 16]
Pod izdelkom Robo.com3 se na držalu polirnega elementa za tla nahaja krpa za poliranje* , ki se
uporablja za poliranje marmorja, parketa, lesa in drugih občutljivih talnih površin.
OPOMBA: Ne uporabljajte je na preprogah.

VZDRŽEVANJE SESALNIKA ROBO.COM³
Pred vzdrževanjem se prepričajte, da je Robo.com³ izklopljen.
1. Izklopite Robo.com³ in ga odstranite s polnilne postaje.
2. Za čiščenje površin uporabite vlažno krpo in malo mila. Poskrbite, da voda med čiščenjem NE vstopi
v napravo.
3. Posušite z mehko krpo.

PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH [Fig.16]

Slika 16

Posodo za prah izpraznite po vsakem čiščenju ali ko je polna.
1. Izklopite Robo.com³ in ga odstranite s polnilne postaje.
2. Pritisnite gumb za sprostitev posode za prah in jo odstranite iz sesalnika Robo.com³.
3. Posodo za prah držite nad košem za smeti in jo izpraznite.
4. Po potrebi uporabite večnamensko krtačko za čiščenje, da odstranite odvečni prah iz notranjosti
posode za prah.
5. Namestite posodo za prah nazaj v sesalnik Robo.com³.
POMEMBNO: Robo.com³ ne bo deloval brez nameščene posode za prah

Čiščenje filtrov [Slika 17]
Sesalnik Robo.com³ je opremljen s predmotornim filtrom. Za ohranjanje optimalnega delovanja
čiščenja filter redno čistite. Priporočamo, da filtre očistite in operete po vsakem petem praznjenju
posode za prah.
POMEMBNO: Filter očistite in operite, potem ko ste 5-krat izpraznili posodo za prah. Če filtra ne čistite,
lahko to povzroči blokado zraka, pregrevanje in okvaro izdelka. To lahko izniči garancijo.

Slika 17

1. Izklopite Robo.com³ in ga odstranite s polnilne postaje.
2. Pritisnite gumb za sprostitev posode za prah in jo odstranite iz sesalnika Robo.com³.
3. Jeziček posode za filter povlecite, da odprete posodo.
4. Potisnite spodnjo stran filtra, da ga povlečete iz nosilca.
5. Nežno stresite in s toplo vodo izperite filter. Z mehko krpo obrišite filter in pustite, da se popolnoma
posuši.
6. Potem ko je filter popolnoma suh, ga ponovno sestavite in namestite v sesalnik Robo.com³.
Sesalnika Robo.com³ NE uporabljajte brez nameščenega filtra.
POMEMBNO: Filtre ob upoštevanju navodil za vzdrževanje redno preverjajte in vzdržujte, prav tako pa
je priporočljivo, da po vsakem tretjem pranju filtrov kupite nove filtre. Tako boste ohranili učinkovitost
vašega sesalnika Robo.com³.
FILTER REDNO ČISTITE >>> POVLECITE, DA OMOGOČITE DOSTOP DO FILTRA >

ČIŠČENJE KRTAČ ZA TLA

Za največji učinek čiščenja redno čistite krtači za tla.
1. Izklopite Robo.com³ in ga odstranite s polnilne postaje.
2. Obrnite Robo.com³.
3. Pazljivo obrnite krtači za tla ter s škarjami odrežite in odstranite vse zavozlane niti ali lase itd..
4. Odvečni prah odstranite z večnamensko krtačko za čiščenje.

ZAMENJAVA KRTAČ ZA TLA [Slika 18]

Slika 18
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1. Izklopite Robo.com³ in ga obrnite.
2. Uporabite izvijač, da sprostite vijak držala za krpe in ga odstranite.
3. Odstranite obe krtači za tla.
4. Očistite ležišče krtač za tla.
5. Ponovno namestite novi krtači za tla ter se prepričajte, da sta pravilno nameščeni.
6. Zaprite držalo in se prepričajte, da je zaklenjeno.
* Le pri določenih modelih

** Se razlikuje pri različnih modelih

SI
ČIŠČENJE SENZORJEV ZA PRAH* [Slika 19]
Senzorji za prah se nahajajo v posodi za prah sesalnika Robo.com³. Okenca senzorjev očistite vsakokrat, ko
izpraznite posodo za prah. Priporočamo pogosto čiščenje, da bo vaš sesalnik Robo.com³ najboljše deloval.
Okenca senzorjev obrišite s suho mehko krpo ali blazinico vate.

ČIŠČENJE POGONSKIH KOLES [Slika 20]
Slika 19

1. Izklopite Robo.com³ in ga obrnite.
2. S koles odstranite ujeto umazanijo in lase.
3. Očistite kolesa s suho krpo.
4. Preverite, če se kolesa lahko prosto vrtijo.

ČIŠČENJE KRTAČK ZA ČIŠČENJE ROBOV* [Slika 21]
Slika 20

Krtačke za čiščenje robov se lahko ob pogosti uporabi hitro obrabijo, zato jih redno pregledujte, da
preverite njihovo stanje.
1. Izklopite Robo.com³ in ga obrnite.
2. Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena.
3. Ujete lase in delce odstranite s škarjami.

POPRAVILO DEFORMACIJE KRTAČK* ZA ČIŠČENJE ROBOV
Krtačke za čiščenje robov se lahko med prenosom ali ob uporabi naprave pod določenimi pogoji
deformirajo. V prvotno obliko jo lahko povrnete, če ščetine potopite v vročo vodo.
DOBRO
OBNOVLJIVO
POTREBNA JE
ZAMENJAVA

Slika 21

1. Izklopite Robo.com³ in ga obrnite.
2. Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena. Odstranite krtačke za čiščenje robov.
3. Nežno spustite ščetke v vročo vodo.
4. Vsak komplet ščetk držite v vodi, dokler se ne obnovijo in vzravnajo. Nato jih vzemite iz vode in
pustite, da se posušijo.
5. Ko so popolnoma suhe, jih ponovno sestavite in privijte na svoje mesto.
OPOZORILO: prosimo, da jih namestite na pravo mesto, po oznaki ‘R’ (desno) in ‘L’ (levo).

ZAMENJAVA KRTAČK ZA ČIŠČENJE ROBOV*

Slika 22

Če so krtačke za čiščenje robov poškodovane, jih je treba zamenjati. Nadomestne krtačke za
čiščenje robov lahko dobite pri Hooverjevem pooblaščenem prodajalcu.
1. Izklopite Robo.com³ in ga obrnite.
2. Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena.
3. Odstranite staro krtačko za čiščenje robov ter namestite novo krtačko.
4. Zamenjajte in privijte vijake.
OPOZORILO: prosimo, da jih namestite na pravo mesto, po oznaki ‘R’ (desno) in ‘L’ (levo).

ČIŠČENJE SPREDNJEGA KOLESA [Slika 22]
1. Izklopite Robo.com³ in ga obrnite.
2. S kolesa odstranite ujeto umazanijo in lase.
3. Očistite kolo s suho krpo.
4. Preverite, če se kolo lahko prosto vrti.
Slika 23

Slika 24

Čiščenje senzorjev za tla [Slika 23]
Senzorji za tla so nameščeni na podstavku sesalnika Robo.com³. Senzorje očistite vsakokrat, ko
izpraznite posodo za prah. Za najboljši učinek čiščenja in varno delovanje sesalnika Robo.com³
priporočamo pogosto čiščenje.
1. Izklopite Robo.com³ in ga odstranite s polnilne postaje.
2. Obrnite Robo.com³.
3. Senzorje obrišite s suho mehko krpo ali bombažno krpo.

ČIŠČENJE OKENCA SENZORJA [Slika 24]
Senzorji za zaznavanje sten so nameščeni na sprednji strani sesalnika Robo.com³. Okenca
senzorjev očistite vsakokrat, ko izpraznite posodo za prah. Priporočamo pogosto čiščenje, da bo vaš
sesalnik Robo.com³ najboljše deloval.
Okenca senzorjev obrišite s suho mehko krpo ali blazinico vate.

ČIŠČENJE KRPE ZA LOŠČENJE TAL * [Slika 25]

Slika 25
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1. Izklopite Robo.com³.
2. Pritisnite gumb za sprostitev posode za prah in jo odstranite iz sesalnika Robo.com³.
3. Pritisnite gumb za sprostitev držala krpe za loščenje tal in ga odpnite iz posode za prah.
* Le pri določenih modelih

** Se razlikuje pri različnih modelih

SI
4. Odstranite krpo za loščenje tal od držala krpe za loščenje tal in jo operite s toplo vodo. Odstranite
odvečno vodo in počakajte, da se posuši pred naslednjo uporabo.
5. Ponovno jo namestite, ko je popolnoma suha.

Zamenjava baterij
OPOZORILO: Za vaš Robo.com³ uporabljajte le priporočene nadomestne dele. Uporaba delov, ki jih
Hoover ne priporoča, je nevarna in bo razveljavila garancijo.
OPOZORILO: Če navidezne pregrade* in daljinskega upravljalnika* ne boste uporabljali več
mesecev, vas prosimo, da odstranite baterije in jih shranite v suhem prostoru.
OPOZORILO: Preden zamenjate baterije, se prepričajte, da je naprava izklopljena.

Slika 26

Slika 27

ZAMENJAVA BATERIJ ROBO.COM³ [Slika 26]
Sesalnik Robo.com³ je opremljen s kompletom litij-ionskih baterij za ponovno polnjenje. Zamenjajte s
kompletom baterij (RB226).
1. Ugasnite Robo.com³, nato pa ga zavrtite in položite na ravno površino. Odstranite vijake na
pokrovu za baterije in nato odstranite pokrov baterije.
2. Odstranite stari komplet baterij in ga zamenjajte z novim ter se prepričajte, da je polarnost
ustrezna (da so pravilno obrnjene). Ponovno namestite pokrov.
3. Ponovno napolnite Robo.com³ oz. glavni del sesalnika.
4. Baterije odvrzite na varen način. Uporabljene baterije je treba odnesti v enoto za recikliranje in se
ne smejo odvreči v gospodinjske smeti.
ZAMENJAVA BATERIJ DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA [Slika 27]
Daljinski upravljalnik je opremljen z 2 x AAA baterijami.
1. Odstranite pokrov baterij.
2. Odstranite stare baterij in jih zamenjajte z novimi ter se prepričajte, da je polarnost ustrezna (da so pravilno
obrnjene). Ponovno namestite pokrov.
3. Baterije odvrzite na varen način. Uporabljene baterije je treba odnesti v enoto za recikliranje in se ne smejo
odvreči v gospodinjske smeti.
ZAMENJAVA BATERIJ NAVIDEZNE PREGRADE [Slika 28]
Navidezna pregrada je opremljena z 2 x D baterijami.
1. Obrnite navidezno pregrado in zasukajte podporni zapah. Odstranite pokrov baterij.
2. Odstranite stare baterij in jih zamenjajte z novimi ter se prepričajte, da je polarnost ustrezna (da so pravilno
obrnjene). Ponovno namestite pokrov.
3. Baterije odvrzite na varen način. Uporabljene baterije je treba odnesti v enoto za recikliranje in se ne smejo
odvreči v gospodinjske smeti.

Slika 28

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Seznam najpogostejših težav in rešitev.
Če katere izmed teh težav ne morete odpraviti, se obrnite na najbliži Hooverjev pooblaščeni servis.
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Robo.com³ ne deluje

•
•
•

Preverite, ali je Robo.com³ vklopljen.
Preverite, ali so posoda za prah, filter in motor čisti.
Preverite, ali je sesalnik Robo.com³ treba napolniti.

Moč čiščenja je slaba.

Izklopite elektriko in:
• izpraznite posodo za prah,
• preverite in očistite filter in motor,
• Preverite in očistite talne krtačke.
• Preverite in očistite senzorje.
• preverite in očistite pogonska kolesa.

Daljinski upravljalnik** ne
deluje.

• Preverite baterije.
• Preverite baterije sesalnika Robo.com³.
• Približajte daljinski upravljalnik** sesalniku Robo.com³.
• Glejte poglavje ‘nastavitev daljinskega upravljalnika’.
- Vsakič, ko vklopite robot, pritisnite za 4 sekunde na sesalniku tipko**
ali , da aktivirate funkcijo daljinskega upravljalnika. Ko tipka na robotu
sveti* ali ko se na zaslonu LCD** prikaže indikator , pomeni, da je
funkcija daljinskega upravljalnika aktivna in obratno.
• Če še vedno ne deluje,
- Istočasno pritisnite tipko AUTO, ki se nahaja na zaslonu izdelka, in
tipko OK, ki se nahaja na daljinskem upravljalniku.
Spet boste zaslišali zvočno opozorilo.
Pozor: Če ne slišite zvoka, se postopek ni uspešno izvedel. Prosimo, da
vnovič poskusite.

Robo.com³ se ne polni
samodejno.

•

Prepričajte se, da ni nibenih ovir med seaslnikom Robo.com³ in
polnilno postajo.

Robo.com³ je med čiščenjem
zelo hrupen.

•
•

Očistite posodo za prah in filter.
Preverite, ali se na krtačah in pogonskih kolesih nahaja umazanija
ali tujki.

Robo.com³ preneha z
delovanjem ali čisti občasno.

•

Preverite nastavljene čase čiščenja.

Robo.com³ ne prepozna
stopnic.

•

Preverite in očistite senzorje.

* Le pri določenih modelih

** Se razlikuje pri različnih modelih

SI
Robo.com³ je ujet.

•

Robo.com³ se bo poskusil sam osvoboditi, vendar bo v nekaterih
primerih potrebno, da mu ročno pomagate.

Robo.com³ ne deluje, vendar
na zaslonu ni nobene kode
za napako.

•

Obrnite se na najbliži Hooverjev pooblaščeni servis.

Pametni telefon se noče
povezati z robotom.

•
•

Izberite omrežje Wi-Fi “HOOVER_XXX“
Vstavite geslo robota, ki ga dobite s pritiskom za 4 sekunde na
tipko
na robotu.

Funkcija Wi-Fi* ne deluje.

• Preverite, ali je vaš brezžični usmerjevalnik na voljo.
• Preverite, ali je App pravilno nameščen v vašem pametnem telefonu.
• Preverite, ali je ikona Wi-Fi osvetljena, če ni, si poglejte ‘Namestitev
Wi-Fi’.

Kode napake
Slika 29

Naslednje kode se lahko pojavijo med uporabo ali ob zagonu. [Slika 29]

Razlaga

Koda okvare

Er01

V krtačko za čiščenje robov so se ujeli delci. Glejte »Čiščenje krtače za čiščenje
robov«.

Er02
Er04
Er05
Er07
Er08
Er09
Er12

V krtačke za tla so se ulovili delci. Glejte ‘Čiščenje krtačk za tla’.
Levo pogonsko kolo je preobremenjeno. Glejte ‘Čiščenje pogonskih koles’.
Desno pogonsko kolo je preobremenjeno. Glejte ‘Čiščenje pogonskih koles’.
Levo ali desno pogonsko kolo ne tika tal. Glejte ‘Čiščenje pogonskih koles’.
Preverite gibanje odbijača.
Ni vstavljena posoda za prah. Zamenjajte posodo za prah.
Odpadki na desni krtači* za čiščenje robov. Glejte ‘Čiščenje krtačk za čiščenje
robov’.

ATTENTION: V primeru ponavljanja težav, se posvetujte s pooblaščenim Hooverjevim servisom. NE
poskušajte razstaviti sesalnika Robo.com³ sami.

POMEMBNE INFORMACIJE
Nadomestni deli in potrošni material Hoover
Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu
Hooverjevih izdelkov. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.
Potrošni material
• Komplet litij-ionskih baterij za Robo.com³
• Krtači za tla
• Ščetine za čiščenje robov
• Blazinice za čiščenje tal (x5)
• Filter pred motorjem
• Posoda za prah
• Virtualna zapora

RB226
RB220
RB221
RB222
RB223
RB224
RB225

35601727
35601404
35601405
35601406
35601407
35601408
35601728

Kakovost

Hooverjeve tovarne so bile predmet neodvisnega ocenjevanja kakovosti. Naši izdelki so izdelani na
osnovi sistema kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001.

Okolje

Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski odpadek. Oddati
ga morate na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranitev
morate izvesti v skladu s krajevnimi okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov. Za
podrobneješe informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju izdelka se obrnite na
krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste
izdelek kupili.
Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 1999/5/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EU in
2011/65/EU. Če želite prejeti kopijo izjave o skladnosti, stopite v stik s proizvajalcem.
Njegov kontakt najdete na spletni strani www.candy-group.com.
HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

Vaša garancija

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite
uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun.
Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.
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* Le pri določenih modelih

** Se razlikuje pri različnih modelih
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