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NÁVOD K POUŽITÍ
Robotický podlahový vysavač
EDISON GYROBOT

Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k použití a uschovejte
 jej pro případ pozdější potřeby.

Pro případ budoucí reklamace si pečlivě uschovejte doklad o zaplacení.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz
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Technické údaje
 
Označení modelu Gyrobot
Pracovní sací výkon 350 Pa
Maximální sací výkon 1000 Pa
Druh baterie Li-on
Kapacita baterie 2000mAh 14,8V
Doba provozu 90 – 120 minut
Doba nabíjení 4 – 6 hodin
Kapacita nádobky na nečistoty 400 ml
Kapacita nádobky na vytírání 200 ml
Počet kartáčů 2x hlavní kartáč, 2x postranní kartáč
Hmotnost netto 2,5 kg

Po rozbalení zkontrolujte obsah balení

Návod k obsluze
Tělo přístroje
Nabíjecí stanice
Adaptér k nabíjecí stanici a přímé nabíjení
Dálkové ovládání
Postranní kartáčky
Čistící kartáček
Mop
Vodní nádržka
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Při přenášení či převozu musí být robotický vysavač vždy vypnut pomocí 
hlavního vypínače.

 Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem.

 Při každém zapojování konektoru do vysavače či nabíjecí stanice je dů-
ležité zkontrolovat jeho úplné zasunutí. V případě, že konektor nebude zasunut 
úplně, může způsobit elektrický šok, zkrat řídících obvodů vysavače a případně 
i požár.

 Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové 
nedopalky apod.

 Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící tekutiny, aerosoly 
nebo jejich výpary.

 Nepoužívejte zařízení případně nabíječku, pokud Vám připadají poškoze-
né.

 Nepoužívejte pro čištění zvířat a osob.
Nenahrazujte baterii robota jinými, které nelze dobíjet.
Odstraňte všechny snadno poškoditelné věci (sklo, jemné látky, skleněné lampy, 
atd.) z plochy, která bude vysávána.
Skladujte vysavač mimo dosah dětí.
Nezatěžujte robota jakýmikoliv živými a neživými předměty, může dojít k poraně-
ní, poškození věci, či zničení robota.
Nepoužívejte vysavač na malých plochách, jakými jsou malé stolky, židle, atd. 
Po každém použití je nutné vyprázdnit obě nádobky.
Je zakázáno používat robota ve venkovních prostorách.
Vysavač je určen k domácímu použití, používání v komerčních prostorách zkra-
cuje jeho životnost.
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Podrobný popis produktu

1. Přední měkčený nárazník
2. Zásuvka adaptéru
3. Hlavní vypínač
4. Nádobka na vodu
5. Zátka nádobky na vodu
6. Výdech vzduchu
7. Otevírání nádobky na nečistoty
8. Tlačítka
9. Kontrolka

10. Hlavní kartáče
11. Pravé kolečko
12. Kryt baterie
13. Pravý postranní kartáček
14. Univerzální otočné kolečko
15. Nabíjecí elektroda
16. Senzor proti pádu
17. Levý postranní kartáček
18. Levé kolečko
4. Nádobka na vodu
19. Mop
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Nabíjecí stanice

20

21

21

Signální okénko

Kontakty nabíjení
22

Zásuvky adaptéru

Dálkový ovladač (2xAAA baterie, nejsou součástí balení) ! Nemačkejte více 
tlačítek současně !

23. Automatické nabíjení

24. Režim rohů
27. Krouživý režim
25. Tlačítko připojení k telefonní aplikaci

31. Tlačítko vypnutí/pauza

30. Směrová tlačítka 29. Start/stop úklidu

28. Automatické uklízení

26. Ztlumení hlasové výzvy

1. Po stisknutí vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici
2. Upraví rychlost vysávání plochy, čím nižší rychlost, tím vyšší účinnost vysávání.
3. Vysavač začne vysávat v automatickém režimu

Tlačítka na přístroji

1. DOCK - Tlačítko automatického 
nabíjení v nabíjecí stanici 3. AUTO - Tlačítko 

automatického režimu
2. SUCTION - Tlačítko 
upravení rychlosti 
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Před prvním uvedením do provozu

Povrchy:
Vysavač je určen pro tyto povrchy:
1. Dřevěná podlaha
2. Plovoucí podlaha
3. Dlažba
4. Litá podlaha
5. Zátěžový koberec s nízkým chlupem (ne více než 10mm)
!Při používání na koberci je nutné nejdříve odmontovat oba postranní kartáčky (13,17)

Nabíjení:
1. Je možné si vybrat mezi manuálním nabíjením a automatickým nabíjením pomocí nabíjecí stanice
2. Při nabíjení přerušovaně bliká kontrolka, dokončení nabíjení je indikováno stálým svícením kontrolky, vybití 

je signalizováno červenou barvou kontrolky
3. První tři nabíjení vysavače musí probíhat manuálně, po dobu 8 hodin, vždy po té co se vysavač plně vybije.
4. Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.
5. Nikdy nenabíjejte baterii při teplotě vyšší než 30°C nebo nižší než 0°C

A)Manuální nabíjení

1. Zapojte konektor do zásuvky adaptéru (2)
2. Zapojte konektor do elektrické sítě
3. Vyčkejte do úplného nabití, signalizovaného svícením kontrolky, po dobu nabíjení se nesmí mačkat jaká-

koliv tlačítka na těle a ovladači
4. Odpojte adaptér od elektrické sítě
5. Vypojte konektor konektoru
6. Vysavač je připravený k používání

B)Automatické nabíjení
1. Připevněte nabíjecí stanici ke zdi, tak aby z bočních stran bylo 0,5m volného prostoru a z přední strany 3m 

volného prostoru
2. Zapojte konektor do zásuvky adaptéru (22)
3. Natáhněte kabel adaptéru podél zdi s co nejmenším pokroucením
4. Zapojte adaptér do elektrické sítě
5. Ujistěte se, že signální okénko (20) není zakryto v požadovaném perimetru
6. Při dodržení předchozích kroků si robot automaticky najde nabíjecí stanici, infračervené navádění může 

být rušeno velkým množstvím infračervených vln, které vysílají například dálkové ovladače televizorů, DVD 
přehrávačů, Domácích kin atd.

První spuštění
1. Zapněte hlavní vypínač (3)
2. Položte vysavač k jedné ze stěn plochy, kterou chcete vysávat/vytírat.
3. Na dálkovém ovladači nebo na těle přístroje vyberte požadovaný druh úklidu, doporučujeme pro první tři 

úklidy použít automatické uklízení.
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Provoz přístroje

Režimy robota

A. Automatický režim - režim gyroskopického navádění, vysavač jezdí od stěny k protilehlé stěně či překážce, 
tak aby pokryl celou plochu co nejefektivněji.

B. Režim rohů -  vysavač jezdí podle zdí, je doporučeno při využívání tohoto režimu vysavač umístit blízko 
bokem ke zdi, cca 5-10 cm.

C. Krouživý režim – Vysavač účelně uklízí v kruzích, je doporučeno pro uklízení malé oblasti v prostoru.
D. Režim účinnějšího sání - Vysavač sníží svojí rychlost pohybu a tím zvětší efektivitu sání a sběru nečistot.
E. Plánovaný režim- automatický režim, který se spustí ve vybraném časovém úseku.

Plánování spuštění robota

Pro využití plánovaného režimu budete potřebovat do chytrého telefonu naistalovat aplikaci TuyaSmart. 
Také je možné upravit sací výkon robota.

Ostatní funkce robota

Tlačítko automatické nabíjení (23) – zmáčknutím tohoto tlačítka zrušíte režim robota a ten automaticky vy-
hledá a vrátí se k nabíjecí stanici.
Směrová tlačítka (30) – zmáčknutím a podržením jednoho ze směrových tlačítek ovládáte pojíždění robota 
vámi vybraným směrem.
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Funkce vytírání

K vytírání slouží nádobka připevněná k zadní části robota.

1. Připevněte hadřík mopu ke spodní části nádobky, která je opatřena přilnavým povrchem..

Upevňovací kolíčky nádobky mopu

Otvor pro nalévání 
vody

Zátka nádobky na 
vodu

19. Mop
Prosakovací 

otvory

Přilnavý povrch

4. Nádobka na vodu

2. Připevněte nádobku na tělo vysavače.

Otvory pro upevňovací 
kolíčky nádobky

3. Naplňte nádobku vodou a uzavřete zátkou.
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Upozornění:

Předtím než budete sundávat nádobku na nečistoty, je nutné nejdříve sundat nádobku na vodu.
Funkce vytírání je funkční pouze na površích 1 – 4, v případě používání na koberci může dojít k poškození 
koberce a robota.

Údržba robota

Čistění nádobky na nečistoty

Poté co robot dokončí svůj program uklízení, vyjměte nádobku na nečistoty stlačením tlačítka nádobky na 
nečistoty.

Tlačítko nádobky 
na nečistoty

Otevřete nádobku na nečistoty.

Nádobku vysypte a filtry opatrně vyčistěte čistícím kartáčkem.
Není dovoleno čistit nádobku vodou či jinými čisticími prostředky.
!Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění filtrů, při přílišném tlaku může dojít k jejich poškození.
Po vyčištění nádobku vraťte a ujistěte se, že je pevně uchycená na tělo robota.
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Čistění postranních kartáčků robota

Odšroubujte šroubek držící postranní kartáček, a jemně jej vytáhněte, očistěte od nečistot, poté umístěte zpět 
na vodící čep a upevněte zpět šroubkem.

Čistění hlavních kartáčů robota

1. Jemně zmáčkněte pružinové zobáčky krytu hlavních kartáčů a zvedněte kryt.

Pružinové zobáčky

2. Vyndejte kryt z držáků směrem ke kartáčům.
3. Vyjměte kartáče a vyčistěte.
4. Vraťte kartáče zpět, správné uložení poznáte pomocí čtvercového unášeče, který má být nalevo.

5. Vraťte kryt a zaklapněte jej
6. Malé nečistoty je možné čistit kartáčkem.
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Čistění senzorů a univerzálního otočného kolečka

Pro čistění senzoru použijte bavlněný nebo hedvábný hadřík (podobný těm na displeje telefonů).
Vyčistěte přední senzor umístěný v nárazníku a čtyři senzory umístěné na spodní straně robota.
Doporučujeme čistit senzory robota každý týden, zašpiněné nebo zaprášené senzory můžou způsobit dezo-
rientaci robota či poškození.
Z univerzálního kolečka pravidelně odstraňujte nečistoty, které by mohly způsobit jeho zaseknutí.
Dbejte zvýšenou pozornost při namotání vlasů a srsti do kteréhokoliv z koleček, v žádném případě robota 
nepouštějte, jsou-li namotané vlasy či srst.

Diagnostika a řešení problémů

1. Robot nevysává nebo vysává velmi málo.
 a. Zkontrolujte, zda robot je dostatečně nabitý.
 b. Zkontrolujte, zda hlavní kartáče nejsou zanesené či zda není plná nádobka na nečistoty.
 c. Zkontrolujte, zda robota nabíjíte správným způsobem v odpovídající elektrické síti.
2. Dálkový ovladač nefunguje.
 a. Zkontrolujte nabití baterií v ovladači.
 b. Zkontrolujte nabití baterie a zapnutí robota.
 c. Zkontrolujte, zda je ovladač spárovaný s robotem (nejjednodušeji pomocí směrových šipek).
 d. Zkontrolujte, zda jste v reakční vzdálenosti od vysavače (max. 5 metrů).
3. Robot se nenabíjí.
 a. Zkontrolujte, zda nabíjecí adaptér je zapojený správným způsobem.
 b. Zkontrolujte, zda adaptér a kabel není nikde poškozen.
 c. Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kontakty na robotu i na nabíjecí stanici čisté.
4. Robot je velmi hlučný při úklidu.
 a. Zkontrolujte plnost nádobky na nečistoty a její usazení.
 b. Zkontrolujte hlavní kartáče a boční kartáčky, zda jsou čisté.
5. Robot se zastavil uprostřed úklidu.
 a. Poslouchejte hlasové výzvy robota
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Hlasová výzva Význam hlasové výzvy
„Main brush error“ Hlavní kartáč se nemůže otáčet, protože je poškozený či zane-

šený
„Side brush error“ Boční kartáčky jsou zanešené nebo poškozené
„Left wheel error“ Levé kolečko se nemůže otáčet, protože je na něj vyvíjen zvýše-

ný odpor, je zanešené nebo poškozené
„Right wheel error“ Pravé kolečko se nemůže otáčet, protože je na něj vyvíjen zvýše-

ný odpor, je zanešené nebo poškozené
„E1 Please clean the dust box and dust inlet“ Prosím vyčistěte nádobku na nečistoty a otvor nasávání
„E2 Please check if the roller brush wrapped with 
lines“

Prosím zkontrolujte, zda není hlavní kartáč znečištěný a nic mu 
nebrání v otáčení

„E3 Please check if the dust box is placed well“ Prosím zkontrolujte, zda je nádobka na nečistoty správě umís-
těna

„E4 Please check i the left and right wheel off the 
ground“

Prosím zkontrolujte, zda se levé i pravé kolečko dotýká země

„E5 Please check if the left and right wheel 
wrapped with lines“

Prosím zkontrolujte, zda se levé i pravé kolečko otáčí ve správ-
ném směru a rovině

„E6 Please check if the ground sensor off the 
floor or dirty“

Prosím zkontrolujte, zda senzory proti pádu nejsou znečištěné či 
poškozené

„E7 Please check if the side brush wrapped with 
lines“

Prosím zkontrolujte, zda postranní kartáčky nejsou znečištěné a 
nic jim nebrání v otáčení

„E8 Please check if the front wheel wrapped with 
lines“

Prosím zkontrolujte, zda univerzální otočné kolečko není znečiš-
těné a nic mu nebrání v otáčení

„E9 Please check if the roller brush and side 
brush wrapped with lines“

Prosím zkontrolujte, zda hlavní i postranní kartáče fungují správ-
ně a nic jim nebrání v otáčení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elek¬tronické výrobky nesmí být 
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte preven¬ci potenciálních negativních do-
padů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž 
na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

LIKVIDACE Recyklace robotického vysavače
Nelikvidujte elektrická zařízení jako netříděný odpad, využijte kontejnery na tříděný odpad nebo sběrný dvůr. Informace 
týkající se dostupných možností pro likvidaci nepoužívaných zařízení získáte na místním úřadě. Jsou-li elektrická zařízení 
vyhozena na skládku nebo smetiště, do spodních vod se mohou dostat nebezpečné látky, které se mohou později dostat do 
potravního řetězce a mohou tak ohrozit vaše zdraví. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen 

odebrat od vás starý spotřebič a zajistit zdarma jeho likvidaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz

www.eva.cz


