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1x Robot 1x Nabíjecí stanice 1x Napájecí adaptér

1. Vyjměte z balení následující položky

2. Připojte nabíjecí stanici do elektrické sítě

Zapojte napájecí adaptér do zadní 
části nabíjecí stanice.

3.Umístěte nabíjecí stanici na rovnou 
podlahu podél stěny.

2.

1.

＞0.5m

＞0.5m ＞1m

*Poznámka: Ujistěte se, že je po obou stranách nabíjecí stanice volný prostor 0,5 metru 
a vpředu 1 metr.

Zapojte napájecí adaptér 
do elektrické sítě.
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3. Postavte robota do vertikální polohy

Uchopte robota a otočte ho 
zadní hranou směrem dolů.

Robot je podepřen pomocí podpěrných 
nohou.

2.1.

4. Zapněte robota hlavním vypínačem

Zapněte robota hlavním vypínačem na 
spodní straně.

1.

Power on
Power off

Položte robota na zem a zasuňte 
ho do nabíjecí stanice.

2.

CLEAN
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6. Zadejte robotovi úlohu

5. Stažení aplikace a konfigurace sítě

2.1.Vyhledejte aplikaci "Symbo Home Orange"
v ISO App Store nebo Android Google Play 
a stáhněte ji.

Zadejte heslo k vaší Wi-Fi síti.

5.Nastavte síť.

Nastavte síť.

3. 4.Připojte hotspot zařízení

CLEAN

Nebo stlačte tlačítko "START" přímo 
v aplikaci pro zahájení úklidu.

1.Stlačte tlačítko "CLEAN" pro zahájení úklidu.

·Tato příručka pro rychlý start může být změněna bez předchozího upozornění. 

Otevřete telefon „Nastavení Wi-Fi" a vyberte 
„SYMBO LASERBOT 750" síťové připojení.

Prosím, spusťte aplikaci "Symbo Home Orange" na 
svém telefonu.

Stiskněte a podržte tlačítko "CLEAN" po dobu 5 
sekund pro vstup do režimu konfigurace sítě.

XXXXXX 

Password

start

CLEAN

*Poznámka: Zařízení momentálně nepodporuje sít Wi-Fi s frekvencí 5.8 GHz.

configure network
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WIFI
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iOS

4.Připojte hotspot zařízení

Select the device

Cancell configuration Refresh the list
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Před zahájením úklidu odstraňte veškerou kabeláž z podlahy. 
Pokud robot mopuje, nevstupujte do jeho zóny pohybu.

Android

2.
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