ROBOT
SPRZĄTAJĄCY
RV500 SMART

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA i ZAGROŻENIA
1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną,
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Przed demontażem, montażem lub czyszczeniem urządzenia, wyłącz
robota sprzątającego głównym wyłącznikiem znajdującym się na spodzie
urządzenia.
4. Nie należy przewozić ludzi ani zwierząt na urządzeniu. Nie narażaj uszu
ani oczu na siłę ssącą odkurzacza lub jego elementy ruchome.
5. Nie wciągaj cieczy ani mokrych materiałów. Nie odkurzaj mokrych
powierzchni.
6. Nie odkurzaj drobnych pyłów takich jak cement, gips lub mąka, grozi
to uszkodzeniem robota sprzątającego.
7. Nie zasłaniaj otworów doprowadzających i odprowadzających powietrze,
grozi to uszkodzeniem urządzenia.
8. Nie odkurzaj popiołu lub niedopałków papierosów. Staraj się unikać
dużych odpadów, które mogą zapchać elementy ssące robota lub
unieruchomić ruchome elementy sprzątające.
9. Używaj urządzenia z odpowiednim dla niego wyposażeniem. Jeżeli
któryś z pojemników lub któraś ze szczotek zamiatających ulegnie
uszkodzeniu, należy je bezzwłocznie wymienić.
10. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, chwyć za wtyczkę, nigdy nie chwytaj
za przewód.
11. Nie przejeżdżaj odkurzaczem po przewodach zasilających, może to
prowadzić do ich uszkodzenia, uszkodzenia robota sprzątającego a
nawet do porażenia prądem.
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12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
13. Przechowuj stację dokującą odkurzacza wraz z przewodem zasilającym
poza zasięgiem dzieci.

Wprowadzenie
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Setti+.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji
z jego użytkowania.
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem.

Dane techniczne
Rodzaj urządzenia:

Zasilacz RV500

Napięcie wejściowe:

100-240V~ 50/60Hz 0.5A

Napięcie wyjściowe:

19V

Moc wyjściowa:

11.57W

Średnia sprawność podczas pracy:

84.78%

Rodzaj urządzenia:

Stacja dokująca RV500

Napięcie wejściowe:

19.0V

600mA

Napięcie wyjściowe:

19.0V

600mA

Rodzaj urządzenia:

Robot sprzątający RV500

Akumulator:

14.4V

Moc ssania:

1400Pa

Moc urządzenia:

40W

Pojemność pojemnika na kurz:

500 ml

Pojemność pojemnika na wodę:

300 ml

Radiowy zakres częstotliwości pracy urządzenia:

2412 - 2472MHz 802.11b/g/n-HT20/n-HT40

Maksymalna moc częstotliwości radiowej pracy urządzenia: 0.04W
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600mA

OPIS URZĄDZENIA
Robot sprzątający RV500 SMART to inteligentne urządzenie służące do utrzymywania czystości na
powierzchniach płaskich. Dzięki unikatowej technologi pozbędziesz się kurzu z podłóg oraz odświeżysz
je na mokro.
Przedni zderzak antykolizyjny

Wskaźnij ładowania, naciśnij
jeden raz, aby urządzenie wróciło
do bazy w celu naładowania
Kontrolki LED
Start automatycznego odkurzania/
Stop automatycznego odkurzania.
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć
lub wyłączyć urządzenie

Czujniki antykolizyjne

Czujniki
przeciwupadkowe
Piny ładowania
Przednie koło
Boczne szczotki
zamiatające
Akumulator
Koła
Włącznik/Wyłącznik
Główna
szczotka
zamiatająca

Zbiornik na kurz
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1. Akcesoria
W zestawie z odkurzaczem znajdują się poniższe akcesoria. W przypadku uszkodzenia lub zużycia się
któregokolwiek z poniższych akcesoriów, zawsze należy używać oryginalnych akcesoriów SETTI+.

Stacja ładowania

Zasilacz sieciowy do
stacji ładującej

Szczotka do czyszczenia
urządzenia

Pojemnik na kurz

Pojemnik na wodę

Filtr HEPA

4 x szczotka zamiatająca

Główna szczotka zamiatająca

Pilot zdalnego sterowania
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2 x mikrofibra do
mycia podłóg

2. Baza ładująca
Dołączona do zestawu baza ładująca (stacja dokująca) przystosowana jest tylko i wyłącznie
do ładowania robota sprzątającego RV500 SMART. Nie należy stosować bazy ładującej
z żadnym innym urządzeniem.
Czujnik lokalizacji
Wskaźnik
ładowania

Piny ładowania

3. Pilot zdalnego sterowania
Robot sprzątający RV500 SMART wyposażony jest w pilot zdalnego sterowania. Pilotem zdalnego sterowania
można obsługiwać wszystkie funkcję odkurzacza. Jeżeli pilot nie reaguje na komendy wydawane za pomocą
przycisków, sprawdź czy robot sprzątający został włączony głównym włącznikiem, znajduje się w zasięgu
pilota zdalnego sterowania lub nie jest potrzebna wymiana baterii w pilocie.
Wyświetlacz LCD, pokazujący
godzinę oraz tryb pracy urządzenia
Sprzątanie automatyczne

Powrót do bazy ładującej

Manualna kontrola urządzenia

Start/Stop urządzenia

Ustawienie czasu
Sprzątanie punktowe

Ustawienie daty
Sprzątanie krawędziowe

Sprzątanie losowych miejsc

Maksymalny tryb pracy

UWAGA!
Przed uruchomieniem urządzenia, zainstaluj w pilocie zdalnego sterowania dwie bateriE
AAA. Pamiętaj o zainstalowaniu ich w odpowiedniej polaryzacji. Oznaczenie + baterii do
+ w pilocie. Baterie nie znajdują się w zestawie wyposażenia urządzenia.
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UWAGA!
W celu dodatkowego zabezpieczenia, możliwość cofania urządzenia nastąpi poprzez
dwukrotne naciśnięcie na pilocie oraz w aplikacji przycisku „WSTECZ”.

Naciśnij x2, aby uruchomić kierunek wsteczny!

4. Status prac urządzenia
4.1 Informacje bieżące robota sprzątającego
Robot sprzątający w ciągły sposób informuje użytkownika o swoim statusie. Do informowania o aktualnej
pracy lub problemach służą migające lub świecące stale diody LED znajdujące się na górze urządzenia.
Poniżej tabele informacyjne o rodzaju podświetlenia i ich statusach.
Status urządzenia

Rodzaj podświetlenia

Ładowanie

Pomarańczowe oddychające światło

Ładowanie zakończone

Zielone podświetlenie

Tryb gotowości

Zielone podświetlenie

Błąd

Migające czerwone światło

Niski poziom baterii

Pomarańczowe podświetlenie

Odkurzanie/mopowanie

Zielone podświetlenie

Tryb uśpienia

Podświetlenie wyłączone
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4.2 Błędy robota sprzątającego
Robot sprzątający informuje nas także o błędach lub problemach które mogą występować podczas jego pracy.
Informacje o problemach wydawane są poprzez wydawanie charakterystycznych dźwięków „BEEP” w określonej ilości,
oraz stałym podświetleniu diody LED na robocie sprzątającym lub migającej diodzie LED na robocie sprzątającym.
Ilość „BEEP”
dioda pulsuje

Rodzaj błędu

Rozwiązanie

1

Błąd żyroskopu

2

Błąd przedniego zderzaka antykolizyjnego Sprawdź zderzak, usuń przedmioty, które mogą go blokować

3

Błąd czujnika przeciwupadkowego

Sprawdź zderzak, oczyść go z zabrudzeń, oczyść wszystkie czujniki na spodzie urządzenia

4

Niski poziom naładowania robota

Naładowanie akumulatorów robota jest zbyt niska, robot nie może wrócić do stacji
dokującej, przenieś ręcznie urządzenie do stacji dokującej i pozostaw do ładowania

Ilość „BEEP”
dioda świeci sposób ciągły

Połóż robota na prostej płaskiej powierzchni i zrestartuj urządzenie

Rodzaj błędu

Rozwiązanie

1

Błąd kół głównych lub koła środkowego Sprawdź czy koła nie są zablokowane przez ciało obcego, wyczyść koła

2

Błąd bocznych szczotek zamiatających Sprawdź czy szczotki boczne nie uległy zablokowaniu, zdemontuj je, usuń nieczystości i wyczyść

3

Błąd wentylatora

Opróżnij pojemnik na nieczystości oraz kanały dolotowe

4

Błąd głównej szczotki zamiatającej

Usuń kłęby włosów z głównej szczotki zamiatającej, wyczyść szczotkę z nieczystości

UWAGA!
Jeżeli żadna z powyższych metod nie pomogła, zrestartuj urządzenie głównym
włącznikiem ON/OFF znajdującym się na spodzie robota sprzątającego. Jeżeli problem
nie został rozwiązany przez żadne z powyższych ROZWIĄZAŃ ani przez reset urządzenia,
proszę skontaktować się Z najbliższym autoryzowanym serwisem marki SETTI+ lub
najbliższym punktem sprzedaży.
5. Stacja dokująca - instalacja zasilania
5.1 Instalacja zasilania stacji dokującej
W pierwszej kolejności podłączamy wtyczkę zasilacza do bazy dokującej odkurzacza. Przeprowadź
przewód zasilający przez rynienki w bazie ładującej, aby przewód był schowany wewnątrz.
UWAGA!
przewód musi zostać schowany w rynienki bazy dokującej TAK, aby nie leżał bezpośrednio
przy bazie. Podczas manewru dokowania lub sprzątania, robot sprzątający może
wciągnąć przewód zasilający i ulec uszkodzeniu a także doprowadzić do zwarcia lub
porażenia prądem.
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5.2 Stacja dokująca
Po poprawnym zamontowaniu przewodu zasilającego w rynienkach stacji dokującej, umieść stację, tak
aby dolegała tyłem do pionowej ściany.

Robot sprzątający musi posiadać odpowiednio dużo miejsca aby móc wrócić do bazy ładującej. Należy
zapewnić minimalnie 2 metry powierzchni z przodu oraz po 1 metrze z lewej i prawej strony stacji dokującej.

UWAGA!
Nie należy stawiać stacji dokującej nie podpartej do ściany ani bez odpowiedniej ilości
miejsca do dojazdu na miejsce ładowania odkurzacza. Może to uniemożliwić powrót
robota sprzątającego do bazy w celu naładowania.
Po znalezieniu odpowiednio dużej ilości miejsca dla stacji dokującej, można podłączyć wtyk zasilacza
do sieci elektrycznej.
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UWAGA!
Stacja dokująca musi być cały czas podłączona do źródła zasilania. W przeciwnym
razie robot sprzątający nie skomunikuje się ze stacją dokującą i nie wróci do niej
w celu naładowania.
Nie zaleca się stawiania stacji ładującej na dywanach, wykładzinach lub innych nie
równych powierzchniach.
UWAGA!
Zasilacz dołączony do zestawu robota sprzątającego Smart SETTI+ RV500 z funkcją
mopowania, nie może być używany do innych stacji dokujących ani, żadnych innych urządzeń.
Stosowanie zasilacza w innych stacjach dokujących lub urządzeniach może doprowadzić do
jego uszkodzenia, uszkodzenia urządzeń do których jest podłączany. Uszkodzenie zasilacza
przez podłączanie go dO innych urządzeń skutkuje unieważnieniem warunków gwarancji.
6. Pierwsze uruchomienie robota sprzątającego
6.1. Wypakuj robota sprzątającego z opakowania. Usuń wszystkie folie ochronne, gąbki oraz zabezpieczenia
z urządzenia.
6.2. Połóż ostrożnie robota jak na poniższym zdjęciu, na płaskiej, stabilnej powierzchni. Zamontuj poprzez
wciśnięcie, boczne szczotki zamiatające.

6.3. Po poprawnym zamontowaniu bocznych szczotek zamiatających, włącz robota sprzątającego
przyciskiem ON/OFF w pozycję ON.

6.4. Odwróć urządzenie, postaw na kołach i wsuń do bazy ładującej, aby piny ładujące odkurzacza stykały
się z pinami stacji dokującej. Po udanym zadokowaniu urządzenia w stacji ładującej, usłyszymy serie
dźwięków informujących o poprawnej instalacji i rozpoczęciu ładowania.
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Naciśnij przycisk
na urządzeniu w celu uruchomienia robota sprzątającego - przycisk włącznika
podświetli się, robot jest gotowy do pracy.

7. Rozpoczęcie cyklu sprzątania
7.1 Uruchomienie urządzenia
Aby rozpocząć proces sprzątania naciśnij przycisk włącznika
aby wybudzić urządzenie z uśpienia,
naciśnij powtórnie przycisk , aby rozpocząć proces sprzątania.
UWAGA!
Jeżeli POZIOM NAŁADOWANIA BATERII OBNIŻY SIĘ podczas sprzątania do poziomu minimalnego,
urządzenie automatycznie przerwie pracę i wróci do stacji dokującej w celu naładowania
akumulatora.
Jeżeli dostęp do stacji dokującej JEST UTRUDNIONY, urządzenie nie wróci i nie naładuje
się. W takiej sytuacji, trzeba ręcznie umieścić urządzenie w stacji dokującej, aby piny
ładujące odkurzacza stykały się z pinami ładującymi stacji dokującej.
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7.2 Funkcja PAUSE
Aby zatrzymać robota sprzątającego w dowolnej chwili podczas sprzątania naciśnij przycisk
się na odkurzaczu lub naciśnij przycisk
na pilocie zdalnego sterowania.

znajdujący

Aby wzbudzić odkurzacz z funkcji PAUZY naciśnij ponownie przycisk
na urządzeniu lub naciśnij
przycisk
na pilocie zdalnego sterowania.
Aby wysłać urządzenie do stacji ładującej naciśnij przycisk
na urządzeniu lub pilocie zdalnego
sterowania.
UWAGA!
Zarządzanie robotem może odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem pilota
zdalnego sterowania, JEŻELI KORZYSTAMY Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA, NIE MA POTRZEBY,
OPRÓCZ WŁĄCZENIA urządzenia głównego, korzystania z panelu na robocie sprzątającym.
7.3 Wyłączanie robota sprzątającego
Po zakończonym cyklu sprzątania, robot wraca do stacji ładującej. Po naładowaniu przechodzi
w tryb czuwania. Aby wyłączyć urządzenie całkowicie, naciśnij i przytrzymaj przycisk
tak długo, aż
podświetlenie panelu zgaśnie.
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8. Rozpoczęcie sprzątania
8.1 Sprzątanie automatyczne
Przed rozpoczęciem pracy, robot sprzątający musi zmapować całą powierzchnię użytkową domu, aby
sprzątanie odbywało się w najbardziej efektywny sposób.
Włącz lub wybudź ze stanu hibernacji robota sprzątającego przyciskiem
.

Następnie naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk AUTO.

Sprzątanie odbywa się w różnych cyklach czasowych, podczas mapowania terenu robot sprzątający
dotyka wszystkich krawędzi w pomieszczeniach np. mebli czy nóg od krzeseł.
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Urządzenia sprząta pomieszczenie do momentu odkurzenia lub zmopowania całej dostępnej przestrzeni.
W przypadku dużych pomieszczeń bateria może ulec rozładowaniu, wtedy urządzenie wraca do stacji
dokującej w celu naładowania.
W przypadku zakończenia sprzątania całego pomieszczenia lub całej powierzchni, robot również wraca
do stacji dokującej.
8.2 Sprzątanie punktowe - spiralne
Robot sprzątający wyposażony jest w funkcję intensywnego sprzątania spiralnego. Aby skorzystać
z funkcji sprzątania spiralnego, ustaw urządzenie na środku pomieszczenia w którym chcesz posprzątać.
Wciśnij na pilocie przycisk sprzątania punktowego. Urządzenie automatycznie rozpocznie intensywne
sprzątanie ruchami spiralnymi w promieniu około 1 metra.

8.3 Sprzątanie losowe
Aby aktywować sprzątanie losowe wciśnij na pilocie przycisk
wybierając miejsca w sposób losowy.

. Robot zacznie sprzątać pomieszczenie

8.4 Sprzątanie krawędziowe
Jeżeli robot sprzątający posprzątał całe pomieszczenie, sprzątał mieszkanie w sposób losowy lub chcemy aby
zostały posprzątane tylko krawędzie pomieszczenia naciśnij przycisk
na pilocie zdalnego sterowania.
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Sprzątanie krawędziowe odbywa się po zarysach krawędzi pomieszczenia, wokół mebli, nóg stołowych
oraz krzeseł i innych mebli sąsiadujących z krawędziami pomieszczenia.
8.5 Sprzątanie z maksymalną wydajnością
Jeżeli chcesz aby robot sprzątający posprzątał pomieszczenie w sposób niezwykle dokładny z maksymalną
wydajnością, wybierz na pilocie przycisk
. Domyślnie funkcja sprzątania z maksymalną wydajnością urządzenia
nie jest włączona. Aby ją uruchomić należy każdorazowo wybrać program
na pilocie zdalnego sterowania.

UWAGA!
Podczas sprzątania z maksymalną wydajnością urządzenia, wydłuża się sprzątanie
danego pomieszczenia, a czas pracy odkurzacza ulega skróceniu. Jest to normalne
zjawisko wynikające z dużego zapotrzebowania urządzenia na energię elektryczną.
8.6 Odświeżanie podłóg na mokro - mopowanie
Robot sprzątający jest wyposażony w dodatkowy pojemnik na wodę.
Dzięki unikatowej technologi możemy używać robota do odświeżania powierzchni płaskich na mokro.
Służą do tego załączone dwa zestawy mopów z mikrofibry.
-Do zbiornika na wodę za pomocą rzepów i gumki podtrzymującej, zamontuj dołączoną do zestawu
sprzątającego mikrofibrę,
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-następnie wlej przez króciec w zbiorniku wodę z kranu, nie przekraczając maksymalnego poziomu wody,
przedstawionego jako MAX na zbiorniku.

Zamknij dokładnie króciec po nalaniu wody aby nie doprowadzić do zalania urządzenia.
UWAGA!
Do zbiornika mopującego nie wolno wlewać żadnych środków czyszczących, chemicznych,
dezynfekujących, pieniących itp. Właściwości mikrofibry oraz wody ze zbiornika tylko
i wyłącznie odświeżają powierzchnię. Dodanie któregokolwiek z w/w preparatów może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, które nie podlega warunkom gwarancji.
UWAGA!
Robot sprzątający nawet z zamontowanym zbiornikiem na wodę nie służy DO zbierania
rozlanych płynów na podłodze. próby sprzątnięcia rozlanych substancji moGĄ
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, co nie podlega warunkom gwarancji.
W trakcie mopowania na mokro przez robotA sprzątającego, działa funkcja ssania
i zamiatania, wszelkie drobinki kurzu czy innych zanieczyszczeń są zasysane do zbiornika
przed odświeżeniem podłogi na mokro.
UWAGA!
Podczas mopowania powierzchni płaskich nie wolno wjeżdżać lub kierować urządzenia na
wszelkiego typu dywany lub wykładziny materiałowe. Funkcja mopowania na mokro służy tylko
do odświeżania płaskich powierzchni typu panele podłogowe, terakota, gres lub glazura.
-zdemontuj z urządzenia pojemnik na kurz (patrz punkt 10.1 Opróżnianie pojemnika na kurz), a następnie
zamontuj pojemnik z wodą z zamocowaną wcześniej mikrofibrą w robocie sprzątającym.
Wybierz dowolny program sprzątający dla Swojego robota sprzątającego, korzystając z pilota zdalnego sterowania.
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9. Planowanie sprzątania i ustawienia zegara
Robot sprzątający wyposażony jest w harmonogram sprzątania. Możemy dostosować pory sprzątania
w zależności od własnych potrzeb np.: w nocy, gdy wszyscy śpią lub gdy domowników nie ma w domu.
Wszystkie opcje ustawienia zegara lub programowania robota dostępne są tylko z opcji pilota zdalnego
sterowania.
UWAGA!
W celu ustawienia poprawnej godziny na pilocie lub zaprogramowania robota
sprzątającego, urządzenie musi znajdować się w zasięgu pilota zdalnego sterowania.
9.1 Ustawienie czasu na pilocie
Naciśnij na pilocie przycisk , sekcja zegarowa na wyświetlaczu LCD pilota zacznie pulsować.

Korzystając z kursorów góra , dół ustaw aktualną godzinę. Kursorami lewo oraz prawo zmieniasz
ustawienia z godzin na minuty. Kursorami góra oraz dół , ustaw aktualne minuty danej godziny.
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Po ustawieniu aktualnego czasu, naciśnij przycisk

na pilocie zdalnego sterowania w celu potwierdzenia.

Po poprawnym potwierdzeniu robot sprzątający poinformuje nas krótkim dźwiękiem „BEEP” o poprawnym
zakończeniu ustawień zegara.
9.2 Ustawienie opóźnienia startu robota sprzątającego wg. harmonogramu
Naciśnij na pilocie przycisk , sekcja zegarowa na wyświetlaczu LCD pilota zacznie pulsować.

Korzystając z kursorów góra , dół ustaw godzinę o której urządzenie ma zacząć sprzątać. Kursorami
lewo oraz prawo zmieniasz ustawienia z godzin na minuty. Kursorami góra oraz dół , ustaw
minuty danej godziny o której dokładnie godzinie rozpocznie się proces sprzątania.
UWAGA!
W przypadku ustawienia minut, dostępne jest rozpoczęcie sprzątania co kwadrans.
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Po ustawieniu żądanej godziny rozpoczęcia czasu sprzątania, naciśnij przycisk
na pilocie zdalnego
sterowania w celu potwierdzenia.
Po poprawnym ustawieniu opóźnienia sprzątania, robot sprzątający poinformuje nas krótkim dźwiękiem
„BEEP” o prawidłowym zakończeniu ustawień.
UWAGA!
W celu ustawienia poprawnego opóźnienia startu urządzenia, robot sprzątający musi
znajdować się w zasięgu pilota zdalnego sterowania.
9.3 Anulowanie funkcji opóźnienia sprzątania robota
W celu zmiany lub anulowania godziny rozpoczęcia pracy robota sprzątającego, wciśnij przycisk
przez 4 sekundy na pilocie zdalnego sterowania.

O poprawnym anulowaniu opóźnienia startu, robot sprzątający poinformuje krótkim dźwiękiem „BEEP”.
Ustawienia opóźnienia startu zostały anulowane.
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10. Konserwacja i czyszczenie odkurzacza oraz akcesoriów
Wszystkie akcesoria robota jak i samo urządzenie wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji. Do
codziennych obowiązków użytkownika należy opróżnianie pojemnika na nieczystości stałe.
10.1 Opróżnianie pojemnika na kurz
-aby zdemontować pojemnik na kurz z urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający blokadę
pojemnika na kurz,

Przycisk zwalniający
blokadę pojemnika
na kurz

-wysuń pojemnik z urządzenia sprzątającego dynamicznym pociągnięciem,
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-otwórz pojemnik na kurz, rozłóż go a następnie wysyp nieczystości do śmietnika zbiorczego.

10.2 Czyszczenie filtra pojemnika na nieczystości
-zdemontuj pojemnik na nieczystości z urządzenia sprzątającego, otwórz klapkę zasłaniającą filtr
przyciskiem zwalniającym blokadę, a następnie pociągnij za taśmę demontując filtr.

Taśma do
demontażu
filtra
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-używając złączonej do zestawu szczotki wyczyść filtr nad pojemnikiem na nieczystości stałe, a następnie
dokładnie wytrzep.

-zamontuj filtr na miejsce w urządzeniu sprzątającym.
10.3 Konserwacja robota sprzątającego, głównej szczotki zamiatającej oraz dodatkowych szczotek bocznych
-naciśnij dwa przyciski blokady ramki zabezpieczającej główną szczotkę sprzątającą, a następnie otwórz
ramkę zabezpieczającą.
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-zdemontuj główną szczotkę zamiatającą z komory robota.

-miękką i suchą szmatką przetrzyj wnętrze komory szczotki zamiatającej.

-z głównej szczotki zamiatającej usuń nieczystości.
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-kłęby włosów owinięte wokół szczotki usuń załączonym nożykiem, wbudowanym w szczotkę czyszczącą.

-zamontuj główną szczotkę w komorze robota, a następnie zamknij ramkę zabezpieczającą, aby usłyszeć
charakterystyczny „KLIK” zamykania.
-zdemontuj boczne szczotki zamiatające z urządzenia, energicznie pociągając za środkowy plastik,
z którego wychodzą wąsy zamiatające.
-użyj miękkiej zwilżonej samą wodą szmatki do wyczyszczenia bocznych szczotek zamiatających.
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-za pomocą szczotki czyszczącej załączonej do zestawu, wyczyść dokładnie koła robota sprzątającego.

-za pomocą szczotki czyszczącej załączonej do zestawu, wyczyść dokładnie wszystkie sensory robota
sprzątającego, aby poprawić jego wydajność.

UWAGA!
Całkowite zużycie głównej szczotki zamiatającej, bocznych szczotek zamiatających
oraz filtra HEPA należy sprawdzić w aplikacji w zakładce MATERIAL LIFE.
Jeżeli sprawność akcesoriów spadnie do 0%, należy niezwłocznie wymienić materiały eksploatacyjne.
Nie wymienienie akcesoriów w odpowiednim czasie, może spowodować obniżenie wydajności pracy
robota sprzątającego lub jego uszkodzenie.
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Często zadawane pytania, problemy - rozwiązania
Problem

Rozwiązanie

Robot sprzątający nie -Upewnij się, że główny włącznik na spodzie urządzenia został przełączony w
chce się włączyć
pozycję ON
-Sprawdź naładowanie robota sprzątającego
-Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania 2xAAA
-Upewnij się, że robot sprzątający znajduję się w zasięgu pilota, do 5 metrów
-Jeżeli nadal nie można uruchomić robota sprzątającego, wyłącz go na 10 minut a
następnie włącz ponownie głównym przełącznikiem znajdującym się na spodzie
urządzenia
Pilot zdalnego
sterowania nie działa

-Wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania 2xAAA
-Upewnij się, czy robot sprzątający jest włączony

Nie działa kierunek
wsteczny odkurzacza
po naciśnięciu
przycisku wstecz na
pilocie

Naciśnij x2 przycisk wstecz na pilocie

Robot sprzątający nagle -Sprawdź czy robot sprzątający się nie zaklinował, lub nie wjechał na jakąś przeszkodę
przestał działać
-Sprawdź naładowanie baterii robota sprzątającego
-Jeżeli nadal występuje problem, wyłącz urządzenie na 5 sekund głównym
przełącznikiem znajdującym się na spodzie urządzenia
Robot nie sprząta
wg założonego
harmonogramu

-Upewnij się czy robot sprzątający jest włączony
-Upewnij się czy dobrze zostało ustawione opóźnienie startu sprzątania
-Sprawdź naładowanie robota sprzątającego

Mała moc ssania

-Sprawdź wlot powietrza, możliwość zatkania przez ciało obcego
-Opróżnij pojemnik na kurz
-Wyczyść filtry oraz szczotki robota sprzątającego
-Sprawdź czy filtry nie są mokre, jeżeli są, należy je wysuszyć przed ponownym użyciem

Robot sprzątający się nie -Sprawdź czy w bazie ładującej świeci się dioda, jeżeli nie skontaktuj się
ładuje
z najbliższym serwisem
-Wyczyść suchą szmatką piny ładujące w robocie sprzątającym oraz w bazie ładującej
-Sprawdź czy robot wydaje dźwięk „BEEP” podczas dokowania w bazie ładującej,
jeżeli nie skontaktuj się z najbliższym serwisem
Robot sprzątający nie
-Zrób miejsce przy bazie ładującej, robot potrzebuje po 1 metrze przestrzeni z lewej
wraca do bazy ładującej i z prawej strony oraz 2 metry przestrzeni z przodu bazy ładującej
-Wyczyść suchą szmatką nadajnik bazy ładującej, piny ładujące w robocie
sprzątającym oraz piny w bazie ładującej
Główna szczotka zamiatająca nie obraca się

-Wyczyść dokładnie szczotkę zamiatającą
-Sprawdź poprawność zainstalowania szczotki sprzątającej

Robot dziwnie się
zachowuje (oszalał)

-Wyczyść wszystkie sensory, oraz przedni zderzak antykolizyjny suchą szmatką
-Zrestartuj robota głównym włącznikiem ON/OFF znajdującym się na spodzie robota
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11. Instalacji i obsługa aplikacji
1. Pobierz aplikację ze strony producenta: https://setti.pl/wsparcie/aplikacja
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się korzystając
z własnych danych dostępowych.
4. Włącz urządzenie. Dioda LED zacznie szybko pulsować. Jeżeli to nie nastąpi, zresetuj Wi-Fi w urządzeniu.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Potwierdź, że dioda LED pulsuje szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
Szczegółowa instrukcji obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej:
https://setti.pl/wsparcie/aplikacja lub po zeskanowaniu kodu QR:

DEKLARACJA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że robot sprzątający RV500 jest zgodny z odnośnymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem
harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/RV500/

Ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego
kontenera na odpady:
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Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować
się z władzami miejskimi.
Możesz pomóc chronić środowisko!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia
do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin
naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki,
akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń
oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech
napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu.

UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
By stale udoskonalać działanie urządzenia, aplikacja i opisane funkcje mogą podlegać aktualizacjom, z tego względu widok
i opis może różnić się od przedstawionego w instrukcji obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

