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Instalace aplikace Symbo Home Blue
Metoda 1: V obchodu Google Play nebo App Store vyhledejte aplikaci Symbo Home Blue a nainstalujte ji.
Metoda 2: Naskenujte níže zobrazený QR kód dle operačního systému vašeho smartphonu. Budete přesměrováni 
přímo na aplikaci pro konkrétní systém (Android, iOS). Nainstalujte aplikaci.

Tipy:
Před párováním robota s aplikací se ujistěte, že je váš mobilní telefon připojen k domácí Wi-Fi sí� (aktuálně podporuje 
jenom 2,4 GHz) a máte vypnutá mobilní data.
Procesem párování robota s aplikací vás provede přímo aplikace. Postupujte dle pokynů v ní.
V případě neúspěchu s párováním, zkuste proces zopakovat později. Zkusit můžete i jiné mobilní zařízení nebo jiný 
Wi-Fi router/síť. Nedaří-li se vám úspěšně spárovat robota s aplikací, kontaktujte prosím vašeho prodejce, nebo zákaznický 
servis značky Symbo.

Symbo Home Blue
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1. Důležité bezpečnostní upozornění

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DODRŽUJTE 
SPRÁVNÉ POUŽITÍ VÝROBKU.  

1. Toto zařízení není určené k tomu, aby ho obsluhovaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo vedením
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

2. Výrobek používejte jen při teplotách od 0 °C do 40 °C a neumisťujte ho v blízkosti rozpálených zařízení, ani ho
nevystavujte dlouhodobějšímu slunečnímu záření. Můžete ho používat na čištění oken z vnější strany, ale musí být
řádně zajištěn dodaným bezpečnostním lanem, nesmí foukat silní vítr a nesmí ani pršet nebo sněžit.

3. Ujistěte se, že při používání je zařízení správně zapojené do elektrické sítě. Zařízení má záložní baterii, která se nabíjí
po dobu připojení k síti a slouží jako záložní zdroj energie v případě výpadku.

4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je zapnuté.
5. Výrobek je určený pro domácí použití. Nepoužívejte ho v komerčním ani v průmyslovém sektoru.
6. Nepoužívejte zařízení k čištění prasklého skla.
7. Používejte jen příslušenství schválené dodavatelem, to platí i v případě adaptéru.
8. Nepoužívejte zařízení na okna s hloubkou skla menší než 5 mm.
9. Nepoužívejte zařízení na mokrá ani příliš znečištěná okna.
10. Nepoužívejte zařízení, pokud se pevně nepřisaje k čistému povrchu nebo pokud má viditelné známky poškození.
11. Nepokládejte zařízení do vody nebo jiných tekutin. Zařízení neuskladňujte na místech, z kterých může spadnout

nebo se dostat do kontaktu s vodou.
12. Pokud máte mokré ruce, nedotýkejte se zařízení, adaptéru, kabelu ani zásuvky.
13. Nenabíjejte zařízení v extrémně teplém nebo chladném prostředí, může to ovlivnit životnost baterie.
14. Když se zařízení nabijí, nepokládejte ho na žádné jiné elektrické zařízení a nechejte ho mimo dosah ohně a vody.
15. Dávejte pozor, abyste nezničili napájecí kabel. Netahejte za něj, nenoste pomocí něho zařízení, nepoužívejte kabel

jako držadlo, nezavírejte okno kabelem ani ho nijak jinak nezatěžujte. Zamezte kontaktu kabelu s čímkoliv hořícím.
16. Nepoužívejte zařízení v případě poškození kabelu nebo jeho součásti. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje

správně, pokud spadlo na zem, bylo namočené nebo jinak poškozené.
17. V případě poškozeného kabelu kontaktujte prodejce a zařízení nepoužívejte, dokud nebude problém vyřešen.
18. V případě čištění a údržby zařízení odpojte od elektrického proudu.
19. V případě potřeby výměny baterie kontaktujte prodejce nebo dodavatele. Není možné ji měnit sám.
20. Před odevzdáním zařízení na sběrné místo, je nutné záložní baterii nechat zcela vybít a vyjmout. Vyjmutou baterii je

nutné odevzdat na příslušné sběrné místo.
21. Zařízení v žádném případě nespalujte, hrozí riziko výbuchu baterie.
22. Zařízení se musí používat v souladu s tímto manuálem k použití. Výrobce, dovozce, ani prodejce nemůže zodpovídat

za žádné škody nebo zranění, způsobené nesprávným zacházením se zařízením.
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2. Obsah balení a technická specifikace

2.1 Obsah balení 

     Robotický čistič oken        Napájecí adaptér s kabelem       Manuál   Prodlužovací kabel (1,5m) 

  Bezpečnostní lano s přísavkou  Dálkový ovladač  Čistící textilie   Čistící roztok 

2.2 Technická specifikace 

• Hmotnost: 2,04 kg
• Vstupní napětí: 100-240 V, ~50/60 Hz, 2 A
• Pracovní napětí: 24 V DC, 3.75 A
• Spotřeba: 75 W
• Záložní baterie: Li-Ion, 700 mAh
• Max. čas vykrytí výpadku proudu baterií: 15 min.
• Hlučnost: 75 dB
• Podtlak: 3,5 kPa
• Minimální hloubka skla: 5 mm
• Maximální mezera mezi plochami skla: 4 mm
• Alarm v případě výpadku el. proudu: ano
• Objem čistícího roztoku: 100 ml
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2.3 Popis zařízení 

1. Přední nárazník
2. Světelná LED kontrolka
3. Tlačítko Start/Pauza
4. Držadlo
5. Port pro upgrade (servis)
6. Reproduktor
7. Zadní nárazník
8. Napájecí kabel

9. Senzor detekce okrajů
10. Čistící textilie
11. Stěrka
12. Čistící textilie
13. Otvor nasávání podtlakového ventilátoru
14. Pásy pohonu
15. Podtlakový senzor
16. Hlavní vypínač
17. Boční válce
18. Světelná LED kontrolka

Dálkový ovladač 
1. Čtyřsměrné tlačítko ovládání pohybu
2. Tlačítko Start/Pauza
3. Tlačítko pohybu pásů (čištění při údržbě)
4. Tlačítko na čištění pravé časti okna
5. Čištění v režimu N
6. Čištění v režimu Z
7. Tlačítko intenzivního lokálního čistění
8. Nedefinované

3
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3. Obsluha a používání

3.1 Co byste měli vědět před prvním spuštěním

Nepoužívejte zařízení na okna s hloubkou skla menší než 
5 mm.  

Když světlo kontrolky stavu zařízení po zapnutí bliká 
červeně, je třeba zařízení zapojit do elektrické sítě. Když 
světlo bliká modře, záložní baterie vyžaduje nabití. Před 
použitím je nutné baterii dobít – zapojením zařízení do 
elektrické sítě se baterie začne nabíjet (cca. 2 hod.), 
dokud nebude svítit nepřetržitě modré světlo. Zařízení 
nebude funkční, dokud se záložní baterie nedobije.

Zařízení může být použito na okna s rámem nebo bez 
rámu, avšak jejich rozměr musí být větší jak 50x50 cm. 

V případě příliš špinavého okna, očistěte menší část, 
na které následně zařízení spustíte. 

 Prosím, ujistěte se, že mezi oknem a dalšími možnými překážkami (záclony, závěsy, nábytek, …) je volný prostor aspoň
13 cm.

 Zařízení můžete použít i na čištění horizontálních oken a ploch, ale jen za použití manuálního ovládání směru
na dálkovém ovladači.

 Pokud budete používat zařízení na povrchu pod úhlem, který je jiný než 90° nebo 180°, měla by být v dohledné

vzdálenosti osoba, která na zařízení bude dávat pozor a v případě potřeby zasáhne.

 Nepoužívejte zařízení na čištění povrchu ze spodní strany (vzhůru nohama).
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 Zařízení používejte jen s dodaným čistícím roztokem, případně s čistou vodou. Použití jiných přípravků může výrazně
snížit efektivitu čištění, či dokonce zařízení poškodit.

 Předtím, než budete používat zařízení na čištění jiného než hladkého typu skla (texturovaného, tvarovaného,
s polepem, …), zjistěte si, jak se tyto povrchy mají a můžou čistit. Výrobce ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost
za škody způsobené nevhodným použitím na těchto površích.

3.2 Nasazení čistící textilie 

Opatrně otočte zařízení spodní stranou nahoru a připevněte čistící textilii na příslušné 
místo (bílou stranou dolů a šedou z mikrovlákna nahoru). Ujistěte se, že textílie 
nepřekrývá žádný senzor, ani stěrku. Zařízení by takto nefungovalo správně 
a mohlo by se poškodit. 

3.3 Připojení napájecího adaptéru 

Připojte napájecí kabel na adaptér podle obrázku níže. Z druhé strany připojte zařízení, případně dodaný prodlužovací 
kabel. Nejprve vždy připojte zařízení a až následně zapojte adaptér do sítě. 

3.4 Instalace bezpečnostního lana 

Budete potřebovat: A: napájecí kabel k zařízení, B: adaptér s kabelem, C: bezpečnostní přísavku, D: bezpečnostní lano 

Prostrčte napájecí kabel zařízení skrz smyčku bezpečnostního lana a utáhněte. Potom propojte adaptér s napájecím 
kabelem zařízení. Následně prostrčte druhou smyčku bezpečnostního lana skrz bezpečnostní přísavku a utáhněte. Ujistěte 
se, že délka kabelu ani lana neomezuje pohyb zařízení. V opačném případě připojte přibalený prodlužovací kabel. 

A   B   C D  
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3.5 Umístění bezpečnostního lana a přísavky 

V případě, že máte garnýže nebo možnost zachytit bezpečnostní lano 
k podobně pevnému jistícímu předmětu, můžete ho využít. V opačném 
případě použijte bezpečnostní přísavku, kterou po očištění od možných 
nečistot pevně připevníte na sklo, z vnitřní strany okna (bez ohledu na to, 
zda se chystáte čistit vnitřní nebo venkovní část). Ujistěte se, že je 
bezpečnostní lano upevněno výše než celková délka lana se zařízením, aby 
nedošlo k pádu na zem. 

3.6 Čistící roztok  

Zařízení používejte jen s dodávaným čistícím roztokem, případně s čistou vodou. Použití jiných přípravků může významně 
snížit efektivitu čištění, či dokonce zařízení poškodit. 

3.7 Spuštění 

1. Zapojte zařízení do elektrické sítě.

2. Spusťte zařízení ze zadní strany pomocí přepínače v poloze spuštění (–). LED kontrolka
začne blikat modře.

3. Přiložte zařízení na sklo, minimálně 10 cm od rámu okna a případných dalších překážek.
Na zařízení stiskněte a podržte tlačítko START/PAUZA. Zařízení se úspěšně přisálo
k povrchu, za předpokladu, že LED kontrolka svítí stále modře. Až poté ho můžete
bezpečně pustit.

4. Spusťte čištění jednou z následujících metod: stiskněte tlačítko
START/PAUZA přímo na zařízení nebo na dálkovém ovladači (režim čištění
se zvolí automaticky), případně zvolte režim čištění sami stisknutím
tlačítka N nebo Z na dálkovém ovladači.
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Režim čištění ve tvaru N  Režim čištění ve tvaru Z 
je vhodný pro vysoká okna je vhodný pro široká okna 

3.8 Pauza 

Pro pauzu stiskněte tlačítko START/PAUZA přímo na zařízení nebo na dálkovém ovladači. Když je zařízení v režimu pauzy, 
je možné ho ovládat směrovým tlačítkem. V tomto režimu můžete zároveň změnit i režim čištění (N nebo Z), případně 
i spustit intenzivní lokální čištění. 

3.9 Vypnutí 

Když zařízení dokončí čistící cyklus, vrátí se na místo, kde čištění začalo a upozorní na to zvukovým signálem. 

1. Zařízení odeberete z čistého povrchu tak, že ho uchopíte za držadlo a zároveň stisknete a podržíte tlačítko
START/PAUZA po dobu přibližně 3 sekund. Po této době přestane zařízení vytvářet podtlak a je možné ho odebrat.

2. Zařízení vypnete ze zadní strany pomocí přepínače v poloze vypnutí (O).
3. Odstraňte bezpečnostní přísavku s lanem.
4. Odpojte zařízení z elektrické sítě.

4. Údržba

Před začátkem údržby musí být zařízení vypnuté a odpojené od elektrické sítě. 

4.1 Údržba čistící textilie 

Otočte zařízení vzhůru nohama a odeberte obě čistící textilie. Nechejte je v teplé vodě po dobu přibližně 2 minut 
a následně je umyjte ručně neagresivním čistícím prostředkem. Potom je nechejte kompletně vysušit. 

Nepoužívejte mokrou čistící textilii, zařízení by mohlo z okna spadnout. Pravidelným čištěním textilií prodloužíte jejich 
životnost. V případě, že je čistící textilie poškozená, anebo je zřejmě opotřebovaná, vyměňte ji za novou, dosáhnete tak 
maximálního účinku při čištění. 

4.2 Údržba spodní strany zařízení 

Suchým hadříkem utřete a odstraňte všechny nečistoty na krytu od ventilátoru, bočních válcích, senzorech pro detekci 
okrajů, dále očistěte stěrku (popis jednotlivých součástek najdete na začátku v části 2.3 Popis zařízení). 

4.3 Údržba pojezdových pásů 

Otočte zařízení vzhůru nohama a zapněte ho (přepněte tlačítko pro zapnutí do polohy –). Ventilátor se spustí, ale 
po přibližně 6 sekundách se sám vypne. Následně stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko pro pohyb pásů (č. 3 v popisu). 
Zařízení bude teď pohybovat pojezdovými pásy. Při stisknutí tlačítka START/PAUZA na dálkovém ovladači se tento pohyb 
zastaví. Postupně spouštějte a zastavujte pojezdové pásy a čistěte povrch suchým hadříkem. Po vyčištění vypněte zařízení 
(přepněte tlačítko pro zapnutí do polohy O).
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5. Význam světelných signálů LED kontrolek

Pomalu blikající modrá Záložní baterie je vybitá. Zařízení nezačne pracovat, pokud není plně nabité. 

Rychle blikající modrá Zařízení je zapnuté a připravené k přisátí na daný povrch 

Nepřetržitě svítící modrá Zařízení se úspěšně přisálo k povrchu a je připravené k čištění 

Svítící červená Vyskytl se nějaký problém, anebo není dostatečný podtlak (zařízení není přisáté 
k povrchu). Pro řešení daného problému viz. tabulka v části 6. 

6. Řešení problémů

No. Název problému Možná příčina Řešení 

1 
Kontrolka bliká modře 
po dobu, kdy je zařízení 
přisáté k povrchu 

Čistící textilie nebyla 
správně nasazená 

Odeberte čistící textilii a znovu ji umístěte na zařízení 
a ujistěte se, že je správně nasazená 

Senzor pro detekci okrajů 
má problém 

Zkontrolujte, zda senzoru nepřekáží čistící textilie nebo 
nějaké nečistoty 

Příliš znečištěný povrch 
Vyčistěte ručně oblast, na kterou chcete, aby se zařízení 
přisálo  

2 
Svítící červená
kontrolka 

V zařízení došlo k přerušení 
přívodu elektrické energie   

Zapojte zařízení do elektrické sítě, v případě odpojení 

V ostatních případech navigujte zařízení dálkovým 
ovladačem na místo, odkud na něj můžete bezpečně 
dosáhnout a odebrat ho z okna. 

Zařízení přešlo přes 
problémovou oblast 
a ztratilo podtlak 

Nasměrujte zařízení dálkovým ovladačem na bezpečné 
místo a v případě potřeby ho odeberte z okna 

Senzor pro detekci okrajů 
má problém 

Prosím, zkontrolujte, zda senzoru něco nepřekáží 
a odstraňte to, v opačném případě kontaktujte zákaznické 
oddělení 

3 
Zařízení se pohybuje
nepravidelně 

Čištěný povrch je příliš 
špinavý 

Vyčistěte pojezdové pásy podle části 4.3 

Vyměňte čistící textilii a začněte čistící cyklus znovu 

4 
Dálkový ovladač 
nefunguje 

Když je spuštěné čištění, 
funguje jen tlačítko 
START/PAUZA 

Nejdříve stiskněte tlačítko START/PAUZA pro pauzu a poté 
zadejte požadovaný příkaz na dálkovém ovladači 
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7. Recyklace a likvidace

www.symbo.eu
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Dovozce / Importer / Dovozca: 

ROBOT WORLD s.r.o. 
Běloveská 944 
547 01 Náchod 

Česká republika (CZ) 
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