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Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar W550. 

Před použitím tohoto zařízení si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného 

používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla. 

 Před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití

 Tento uživatelský návod si uschovejte

 Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení

nebo pro případ vašeho zranění

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům: 

 Nepoužívejte zařízení v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0˚C nebo nad 40˚C).

Může být použit k čištění vnějších oken, je-li správně zabezpečen, není větrno, neprší nebo

nesněží.

 Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení. Zařízení má záložní baterii, která se během

používání nabíjí.

 Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, nepoužívejte jej v komerčním nebo

průmyslovém prostředí.

 Nepoužívejte zařízení na prasklém skle.

 Nepoužívejte zařízení na okně se sklem tenčím než 5 mm.

 Nepoužívejte zařízení na mokrých nebo mastných oknech.

 Nepoužívejte zařízení, pokud není pevně připevněno ke sklu nebo má viditelné známky

poškození.

 Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nedávejte zařízení do vody nebo jiné kapaliny.

 Nedotýkejte se zástrčky ani spotřebiče mokrýma rukama.

 Nenabíjejte zařízení v extrémně horkém nebo chladném prostředí, protože by to mohlo ovlivnit

životnost baterie.

 Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte zařízení za napájecí

kabel, nepoužívejte jej jako držadlo, nepřívírejte napájecí kabel oknem ani na napájecí kabel

nepokládejte těžká závaží. Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy.

 Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zásuvkou.

 Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně, spadlo, je poškozeno nebo přijde do kontaktu s

vodou.

 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.

 Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být odpopjen od elektrické sítě. Neodpojujte

napájecí adaptér taháním za napájecí kabel.

 Pokud je nutné vyměnit baterii, kontaktujte servisní oddělení TESLA.

 Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.

 K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem zařízení. Použití neoriginálního

příslušenství může vést k poškození zařízení, zásahu elektrickým proudem nebo i požáru.
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 Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.

 Nenechávejte zařízení bez dozoru v přítomnosti dětí.

 Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen přívodní elektrický kabel.

 Neotevírejte a neopravujte zařízení, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem

a ztrátě záruky.

 Uchovávejte zařízení z dosahu hořlavých a těkavých látek.

 Zabraňte potřísnění vysavače nebo jeho vnitřní části tekutinou, která by jej mohla poškodit.

 Zařízení není vodotěsné.

 Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako

např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.

OBSAH BALENÍ 
Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si 

během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál. 

POPIS 

1 Přední nárazník 9 Gumová stěrka 

2 Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP 10 Hlavní čistící mop 

3 Rukojeť  11 Ventilátor 

4 Reproduktor 12 Pojezdový pás 

5 Zadní nárazník 13 Senzor sání 

6 Napájecí kabel 14 Zapnutí/Vypnutí sání 

7 Senzor pro detekci okraje 15 Stavový indikátor 

8 Přední čistící mop 
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

 

1 Nedefinováno (5 tlačítek) 

2 Směrové tlačítko/Ruční režim 

3 Spuštění/Zastavení čištění/Automatický režim  

4 Čistění pojezdového pásu (viz kapitola „Údržba“) 

5 Čištění v režimu „N“ 

6 Místní čištění (nahoru/dolů) 

7 Boční čištění (vpravo/vlevo) 

8 Čištění v režimu „Z“ 

 

Nejpoužívanější je Automatický režim čistění okna, který aktivujete stisknutím tlačítka . 

PŘED PRVNÍM ČIŠTĚNÍM 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 

Před použitím zařízení vždy nejdříve dobijte vnitřní záložní baterii prosím. Bez jejího plného 

nabití nebude robot z bezpečnostních důvodů fungovat. Nabíjení bude dokončeno přibližně 

po 2 hodinách a LED dioda se rozsvítí trvale modrou barvou. 

Pokud LED dioda po zapnutí bliká červeně, je nutné zařízení připojit do elektrické sítě. 

Pokud LED dioda po zapnutí bliká modře, je nutné nabít vnitřní záložní baterii. 

 POZOR! Zařízení může čistit vodorovně namontované sklo, ale pouze při použití tlačítek 

směrového ovládání na dálkovém ovladači. 

 POZOR! Zařízení dokáže čistit sklo namontované pod úhlem, ale nemusí fungovat normálně; v 

takovém případě by měla být v blízkosti osoba, která by pomohla v případě problému. 

 Nepoužívejte zařízení na okně se sklem tenčím než 5 mm. 

 Zařízení lze použít na rámová i bezrámová okna, která jsou větší než 50 x 50 cm. 

 Pokud je okno příliš špinavé, očistěte nejdříve malou část a na tuto umístěte zařízení před 

spuštěním čištění. 

 Ujistěte se, že je mezi sklem a překážkami v místnosti mezera minimálně 13 cm (záclony nebo 

nábytek). 

 Nepoužívejte zařízení vzhůru nohama. 

 Před použitím zařízení na skle s nerovným povrchem (matné, texturované, s polepem, 

vzorované nebo potažené sklo), si prosím přečtěte pokyny k péči a čištění jeho výrobce. 

Výrobce zařízení neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím na těchto površích. 

 Doporučujeme podlahu stírat čistou vodou,. 

 Zařízení doporučujeme používat pouze s čistou vodou. Čisticí prostředek může způsobit 
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napěnění případně způsobí po uschnutí vody na okně šmouhy. Pokud to stav znečištění okna 

vyžaduje, můžete použít malé množství kvalitního prostředku na mytí oken. 

 

1. Postříkejte čistou vodou oba čistící mopy. Pozor, pokud mopy postříkáte vodou příliš, může 

zařízení z okna spadnout nebo nebude správně fungovat. 

 

 

 

2. Obraťte zařízení spodní stranou nahoru a připevněte na něj dva čisticí mopy, bílá část dolů, 

modrá část nahoru. Ujistěte se, že mopy nezakrývají žádný sensor nebo gumovou stěrku. 

 

 

 
 

 

3. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru, připojte zařízení a nakonec zapojte napájecí 

adaptér do elektrické sítě. 
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4. Nainstalujte bezpečnostní lanko 

 

 

Prostrčte napájecí kabel (1) skrz smyčku bezpečnostního lanka (4) a utáhněte. Poté propojte 

napájecí adaptér (2) s napájecím kabelem zařízení. Dále prostrčte druhou smyčku bezpečnostního 

lanka skrz bezpečnostní přísavku (3) a utáhněte. Ujistěte se, že délka kabelu ani lana neomezuje 

pohyb zařízení na okně. Pokud ano, připojte přiložený prodluřovací kabel prosím. 

 

 

Použijte bezpečnostní přísavku (3) a 

připevněte ji na vnitřní stranu okna.  

Ujistěte se, že je funkční pro případ pádu 

zařízení. 

 

START 

Připojte zařízení k elektrické síti. Neodpojujte jej od napájení během čištění, prosím. 

 

 

Přepněte tlačítko „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“, 

směrem dolů ( - ) a LED dioda bude blikat 

modře.  

 

Přiložte zařízení na sklo doprostřed okna, 

minimálně ale 10 cm od rámu okna. 

Stiskněte na zařízení „Ovládací tlačítko 

START/PAUZA/STOP (2)“.   

 

Zařízení je úspěšně přisáto k povrchu okna, pokud LED dioda začne svítít trvale modrou barvou, 

teprve nyní je bezpečné zařízení pustit. 
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Spuštění čištění 
 

Stiskněte na těle zařízení „Ovládací tlačítko 

START/PAUZA/STOP (2)“, nebo použijte  

Dálkové ovládání, tlačítko . 

    Režim čistění ve tvaru „N“ je vhodný pro vysoká okna 

  

   Režim čistění ve tvaru „Z“ je vhodný pro široká okna 

 

Pozastavení čištění, Režim („N“ – „Z“), Místní čištění (nahoru/dolů) a Boční čištění 

(vpravo/vlevo)  

Stiskněte na těle zařízení „Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP (2)“, nebo použijte Dálkové 

ovládání, tlačítko . V režimu „Pozastavení čistění“ je možné ovládat zařízení směrovými tlačítky. 

Dále můžete také změnit režim čistění (N nebo Z) nebo spustit „Místní čištění (nahoru/dolů)“ a 

„Boční čištění (vpravo/vlevo)“. 

VYPNUTÍ 
Zařízení se po dokončení čistění vrátí na místo spuštění čištění a upozorní na ukončení zvukovým 

signálem. 

1. Uchopte zařízení za rukojeť. Stiskněte a podržte „Ovládací tlačítko START/PAUZA/STOP (2)“ na 

přibližně 3 sekundy. Zařízení přestane vytvářet podtlak a je možné jej z okna sejmout. 

2. Vypněte sání, přesunutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem nahoru ( o ). 

 

 

3. Odstraňte bezpečnostní přísavku a jistící lanko. 

4. Vypněte zařízení z elektrické sítě. 
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ÚDRŽBA  

POZOR! Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, pro co nejefektivnější úklid. 

NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ A ZTRÁTĚ ZÁRUKY. 

Před prováděním čištění a údržby vypněte sání tlačítkem „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem nahoru 

( o ) a vypněte jej také z elektrické sítě.  

1. Otočte zařízení a sejměte oba čisticí mopy. Namočte je do teplé vody po dobu 2 minut, omyjte 

je ručně jemným čisticím prostředkem a před opětovným připojením jej nechte zcela uschnout. 

2. NEPOUŽÍVEJTE na zařízení mokré čisticí mopy, protože by mohlo po okně sklouznout. 

3. Pravidelné mytí čisticího mopu prodlouží jeho životnost. Pokud se čisticí podložka opotřebuje 

nebo již správně nezapadá do oblasti suchého zipu, vyměňte ji za novou, abyste dosáhli co 

nejlepšího čisticího efektu. 

4. Otřete horní kryt zařízení měkkým suchým hadříkem. Otřete spodní část zařízení, kryt 

ventilátoru, snímače detekce okrajů a stěrku (viz obrázek): 

 

 
Čištění pojezdových pásů 

Otočte zařízení a zapněte jej „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem dolů ( - ). Ventilátor se spustí, ale 

po chvíli se vypne. Stiskněte na Dálkovém ovládání tlačítko  .  Vyčistěte postupně oba dva pásy 

měkkým suchým hadříkem. Posun můžete ovládat Dálkovým ovládáním, tlačítko . Po vyčistění 

pojezdových pásů zařízení vypněte, přesunutím „Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem nahoru ( o ). 
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STAVOVÁ LED DIODA 

Červená,  

bliká 

Připojte zařízení k elektrické síti a zapněte jej přepnutím tlačítka 

„Zapnutí/Vypnutí sání (14)“ směrem dolů ( - ). 

Červená,  

svítí trvale 

Zařízení není pravděpodobně správně přisáto k povrchu okna, viz tabulka 

Řešení problémů. 

Modrá,  

pomalu bliká 

Záložní baterie je vybitá, zařízení nebude funkční dokud se baterie nenabije. 

Nabíjení může trvat 2 hodiny. 

Modrá,  

rychle bliká 

Zařízení je zapnuté, připravené k přisátí na okno. 

Modrá,  

svítí trvale 

Zařízení se úspěšně přisálo k povrchu a je připraveno k čištění. 

 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Problém Příčina Řešení 

1 

LED dioda bliká 

modře po dobu, 

kdy je zařízení 

přisáto k povrchu 

okna. 

Čistící mopy 

nejsou správně 

nasazeny. 

Odeberte čistící mopy a nasaďte je znovu. 

Senzor pro 

detekci okrajů 

hlásí chybu. 

Zkontrolujte, zda čistící mopy nezakrývají senzory. 

Příliš znečištěný 

povrch okna. 

Vyčistěte ručně místo, kde chcete, aby se zařízení 

přisálo. 

2 
Červená LED 

dioda trvale svítí. 

V zařízení došlo 

k přerušení 

přívodu 

elektrické 

energie. 

Zapojte zařízení do elektrické sítě. Navigujte 

zařízení směrovými tlačítky na místo, kde jej 

můžete bezpečně z okna odebrat. 

Zařízení ztratilo 

podtlak. 

Navigujte zařízení směrovými tlačítky na místo, 

kde jej můžete bezpečně z okna odebrat. 

Senzor pro 

detekci okrajů 

hlásí chybu. 

Zkontrolujte, zda senzoru nebrání ve funkci nějaká 

překážka. 

3 

Zařízení se 

pohybuje 

nepravidelně. 

Okno je příliš 

špinavé. 

Vyčistěte pojezdové pásy, vyměňte čisticí mopy a 

spusťte čištění znova. 
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4 
Dálkové ovládání 

nepracuje. 

Pokud je 

spuštěný úklid, 

je funkční pouze 

tlačítko  . 

Stiskněte tlačítko   pro zastavení čištění a poté 

zvolte požadovaný úkon na Dálkovém ovládání. 

V případě, že nenastane vyřešení problému, 

zkontrolujte, že jsou baterie v Dálkovém ovládání 

je plně nabité. 

 

TECHNICKÁ PODPORA 
Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar W550?  

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu  

ZÁRUČNÍ OPRAVA  
Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili. 

Záruka se NEVZTAHUJE při: 

 použití zařízení k jiným účelům 

 běžné opotřebení zařízení 

 nedodržení „Důležitých bezpečnostních upozornění“ uvedených v tomto uživatelském manuálu 

 elektromechanickém nebo mechanickém poškození zařízení způsobeném nevhodným použitím 

 škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.  

 škodě způsobené neoprávněnou opravou 

 nečitelném sériovém číslu zařízení  

 baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu  

(záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců) 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními 

požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení. 

 

Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie. 

 

 

Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená 

to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím 

o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. 

Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném 

domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít 

potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 

 

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského 

manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.  

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny. 
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