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Szanowny posiadaczu iRobota Roomba,
Dziękujemy za wybór robota odkurzającego iRobot Roomba. Stając się jego użytkownikiem, 
dołączyłeś do milionów osób, które do sprzątania używają robotów - inteligentnego sposobu na 
czystość.  
Prosimy o poświęcenie kilku chwil na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz zapoznanie się 
z robotem Roomba, by optymalnie wykorzystywać jego działanie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania 
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.irobot.pl w celu uzyskania informacji. 
Zachęcamy do zarejestrowania swojego robota, by cieszyć się dodatkowymi korzyściami:

• Zyskaj więcej dzięki profesjonalnej obsłudze klienta 
Uzyskaj wsparcie odpowiednie do specyfiki robota, włączając w to odpowiedzi, wskazówki 
użytkowania, filmy demonstracyjne oraz wiele więcej.

• Pobieraj aktualizacje oraz inne cenne informacje 
Bądź wśród pierwszych, którzy dowiedzą się o nowych robotach, wyjątkowych obniżkach 
oraz specjalnych promocjach. 

Po dokonaniu rejestracji możesz także podzielić się z nami swoim doświadczeniem w Twoim 
robotem Roomba. iRobot z uwagą wysłuchuje swoich klientów i wprowadza ulepszenia w oparciu 
o ich cenne uwagi. Będziemy wdzięczni za kontakt.

W imieniu całego zespołu, dziękując za wybór produktu marki iRobot, 
Oto robot, który zmieni Twoją rzeczywistość!

Mniej obowiązków i więcej życia,

Colin Angle 
Współzałożyciel 
Dyrektor Generalny 
iRobot Corporation
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU 
OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH 
LUB UMYSŁOWYCH LUB NIEPOSIADAJĄCE ODPOWIEDNIEGO 
DOŚWIADCZENIA LUB WIEDZY, JEŚLI SĄ ONE NADZOROWANE PRZEZ 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO LUB ZOSTAŁY PRZEZ 
TAKIE OSOBY PRZESZKOLONE I ROZUMIEJĄ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 
UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA.
URZĄDZENIE TO NIE SŁUŻY DO ZABAWY. DZIECI NIE MOGĄ ZAJMOWAĆ SIĘ 
SAMODZIELNIE CZYSZCZENIEM ANI KONSERWACJĄ URZĄDZENIA.
UWAGA: NIE WOLNO ODSŁANIAĆ PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
ROBOTA, JEGO AKUMULATORA ANI WBUDOWANEJ ŁADOWARKI STACJI 
DOKUJĄCEJ HOME BASE. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI , KTÓRE 
MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ 
POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY. 
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE ZAŁĄCZONEJ STACJI DOKUJĄCEJ MUSI 
ODPOWIADAĆ STANDARDOWEMU NAPIĘCIU SIECIOWEMU ~230-240 V.

Robot wyposażony jest w iterfejs służący do aktualizacji oprogramowania. Każda próba dostępu do 
interfejsu, pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oprogramowania lub inne jego 
wykorzystanie jest surowo zabronione.
Podczas obsługi robota zawsze należy zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko urazów lub 
uszkodzenia urządzenia podczas montażu, używania i konserwacji robota należy stosować opisane poniżej 
środki ostrożności.

OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

• Przed uruchomieniem robota należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
• Instrukcję należy zachować na przyszłość.
• Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń znajdujących się na robocie, akumulatorze i stacji dokującej 

oraz w instrukcji obsługi.
• Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących obsługi i wykorzystywania urządzenia.
• Niestandardowe czynności konserwacyjne należy zlecać w autoryzowanym serwisie iRobot.

EKOLOGIA, NAPRAWA I UTYLIZACJA URZĄDZENIA

• Materiały, które zostały użyte do zapakowania tego urządzenia, są materiałami, które można poddać 
procesowi recyklingu.

• Urządzenie nie posiada elementów chemicznych, które mogłyby być szkodliwe dla środowiska.
• Napraw urządzeń elektrycznych mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. 
• W razie niewłaściwej naprawy, gwarancja na urządzenie traci ważność, a producent nie będzie ponosił 

żadnej odpowiedzialności.
• Nigdy nie podłączać urządzenia, zasilacz jest uszkodzony, po tym, gdy jego działanie było 

nieprawidłowe, gdy zostało upuszczone lub uległo innemu uszkodzeniu (rysy/pęknięcia obudowy).
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Znaczenie symbolu umieszczonego na produkcie lub na opakowaniu:
Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie można wyrzucać urządzenia i łączyć z innymi 
odpadami zwykłymi. Przy zakupie nowego urządzenia, zużyte należy zwrócić sprzedawcy 
lub przekazać do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

• Robot jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
• Robot nie jest zabawką. Nie wolno siadać ani stawać na urządzeniu. Podczas działania urządzenia 

małe dzieci i zwierzęta powinny pozostawać pod nadzorem.
• Urządzenie powinno być przechowywane i użytkowane tylko w temperaturze pokojowej.
• Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
• Nie należy używać urządzenia do sprzątania niczego, co się pali lub z czego wydobywa się dym.
• Nie używać urządzenia w celu usuwania plam wybielaczy, farb, jakichkolwiek substancji chemicznych 

ani innych płynów.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy sprzątnąć z podłogi takie przedmioty jak odzież, luźne 

kartki papieru, sznurki do żaluzji lub zasłon, kable elektryczne i wszelkie przedmioty łatwo tłukące się. 
Jeśli urządzenie zahaczy o przewód leżący na podłodze, może przypadkowo ściągnąć na podłogę 
przedmioty znajdujące się na stole lub półce.

• Jeśli pomieszczenie, które ma zostać wyczyszczone, ma balkon, należy uniemożliwić dostęp do niego 
za pomocą fizycznej bariery w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

• To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci)  
o ograniczeniach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i 
wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub zostały 
przez takie osoby przeszkolone.

• Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się robotem. Dzieci nie mogą zajmować się 
samodzielnie czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.

• Nie należy umieszczać niczego na robocie.
• Należy pamiętać, że robot porusza się sam, i zachować ostrożność, aby uniknąć nadepnięcia na niego.
• Nie należy uruchamiać robota w pomieszczeniach z otwartymi gniazdkami elektrycznymi w podłodze.

• Do urządzenia nie wkładać żadnych przedmiotów. Nie demontować urządzenia.
• Gdy urządzenia nie da się naprawić, należy natychmiast wycofać je z użytku (przeciąć kabel zasilający) 

i przekazać do odpowiedniego punktu odbiorczego.
• Urządzeń elektrycznych nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Korzystać z punktów odbioru 

takich urządzeń, znajdujących się w okolicy. O informacje na temat lokalizacji takich punktów można się 
zwrócić do miejscowych władz.

• Nie wolno wyrzucać urządzenia do śmietników.
• Nieprzemyślane pozbywanie się urządzeń elektrycznych grozi tym, że pod wpływem  warunków 

atmosferycznych, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód podziemnych, a stamtąd do 
łańcucha pokarmowego, bądź na wiele lat skazić miejscową florę i faunę.

• W przypadku wymiany urządzenia na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego 
odbioru starego urządzenia w celu jego utylizacji.
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AKUMULATOR I ŁADOWANIE

• Akumulator należy ładować tylko z wykorzystaniem standardowego gniazdka.  
Nie wolno używać produktu z przetwornicą napięcia. Korzystanie z przetwornic napięcia spowoduje 
natychmiastowe unieważnienie gwarancji.

• Do ładowania urządzenia należy używać tylko Stacji dokującej dostarczonej przez producenta.
• Nie używać Stacji dokującej z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. W przypadku uszkodzenia 

przewodu lub wtyczki naprawa może być dokonana wyłącznie przez autoryzowany serwis iRobot lub 
inne wykwalifikowane osoby.

• W razie planowanej długoterminowej bezczynności Roomby, producent zaleca w pełni naładować 
akumulator, wyjąć go z robota i przetrzymywać w suchym miejscu o temperaturze pokojowej.

• Akumulator ładować tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
• Stacja dokująca robota może posiadać ochronę przeciwprzepięciową na wypadek silnych burz z 

wyładowaniami elektrycznymi.
• Nie wolno obsługiwać Stacji dokującej mokrymi rękami.
• Przed czyszczeniem i konserwacją robota należy zawsze odłączyć go od Stacji dokującej.
• Napięcie znamionowe załączonej Stacji dokującej musi odpowiadać standardowemu napięciu 

sieciowemu.
• Zużyte akumulatory należy umieścić w plastikowej torebce i bezpiecznie utylizować zgodnie z 

miejscowymi przepisami o ochronie środowiska.
• Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy akumulator nie ma śladów uszkodzeń lub wycieku. Nie 

wolno ładować uszkodzonych ani nieszczelnych akumulatorów.
• Jeśli akumulator jest nieszczelny, należy przekazać go do miejscowego autoryzowanego serwisu 

iRobot do utylizacji.
• Przed utylizacją należy wyjąć akumulator z robota.
• Producent zaleca używanie oryginalnego akumulatora dla zapewnienia najbardziej wydajnej pracy 

urządzenia.
• Nie wolno zgniatać ani rozkręcać akumulatora. Nie wolno podgrzewać akumulatora ani umieszczać go 

w pobliżu źródeł ciepła.
• Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia, zwierać biegunów ani zanurzać akumulatora w płynach.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA ROBOTA ROOMBA®  
I INFORMACJE O ZACHOWANIU BEZPIECZEŃSTWA

• Używać robota Roomba wyłącznie w suchym otoczeniu.
• Nie rozpylać ani nie wylewać cieczy na robota Roomba.
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Ważne porady
Zanim użyjesz iRobota Roomba musisz najpierw go uaktywnić. W tym 
celu odwróć robota i wyjmij wkładkę zabezpieczającą akumulator. Jeśli 
napotkasz trudność z wyjęciem zabezpieczenia akumulatora poluźnij 
śruby pokrywy akumulatora. Pociągnij za taśmę zabezpieczającą.  
Po wyciągnięciu zabezpieczenia, śruby należy dokręcić.

Robot odkurzający Roomba zawiera podzespoły elektroniczne. 
NIE WOLNO zanurzać robota Roomba w wodzie, ani rozpylać na niego 
wody. Czyścić wyłącznie suchą szmatką. Chroń iRobota Roomba przed 
zalaniem.

Włączanie i wyłączanie robota Roomba

• Aby włączyć robota Roomba, należy jeden raz nacisnąć przycisk CLEAN. Rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy, a przycisk CLEAN podświetli się.

• Aby włączyć cykl sprzątania, należy ponownie nacisnąć przycisk CLEAN. Robot Roomba 
rozpocznie cykl sprzątania.

• Aby zatrzymać robota Roomba, należy w trakcie jego pracy nacisnąć przycisk CLEAN.
• Aby wznowić cykl sprzątania, należy ponownie nacisnąć przycisk CLEAN.
• Aby wyłączyć robota Roomba, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CLEAN do momentu, 

kiedy zgasną kontrolki robota.

Aby uzyskać najlepszą wydajność pracy

• Po każdym użyciu robota Roomba należy opróżnić pojemnik na brud i wyczyścić jego filtr.
• Aby robot czyszczący Roomba sprzątał tam, gdzie Państwo sobie życzą, należy używać 

akcesoriów Wirtualna ściana lub Wirtualna latarnia (akcesoria opcjonalne).
• Co tydzień należy wycierać wszystkie czujniki czystą, suchą i miękką szmatką.
• Przy pierwszym użyciu obserwuj pracę robota, aby sprawdzić, czy nie ma miejsc, w których 

mógłby się zaklinować. Użyj Wirtualnych ścian by odgrodzić takie miejsca.
• Należy często korzystać z robota Roomba. iRobot Roomba osiąga najwyższą wydajność, gdy 

jest często używany.
• Może się zdarzyć, że w niektórych pomieszczeniach gdzie występuje znoszenie się fal 

radiowych lub ich ekranowanie, Wirtualne ściany lub Wirtualne latarnie nie będą działały 
prawidłowo lub robot będzie miał problem z powrotem do Stacji dokującej.
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Żywotność akumulatora

Aby przedłużyć żywotność akumulatora, iRobot zaleca ciągłe utrzymywanie robota podłączonego do 
zasilania w czasie, gdy nie sprząta. Spowoduje to, że iRobot Roomba będzie zawsze gotów do pracy i nie 
dojdzie do uszkodzenia akumulatora przez jego głębokie rozładowanie.

Ponadto należy przestrzegać poniższych zasad:

• Robot niebędący w użyciu powinien być naładowany.
• Akumulator należy ładować możliwie jak najszybciej po użyciu; zwlekanie z naładowaniem 

przez kilka dni może uszkodzić akumulator.
• Jeśli przechowują Państwo robota z dala od Stacji dokującej, należy wyjąć akumulator  

z robota Roomba i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu.

Przy pierwszym użyciu bez względu na początkowy poziom naładowania akumulatora należy go rozładować 
poprzez uruchomienie robota w cyklu sprzątania, aż do uzyskania czerwonego podświetlenia kontrolki akumulatora 
i samoistnego zatrzymania się, o którym Roomba poinformuje emitując odpowiedni dźwięk. Następnie należy 
rozpocząć ładowanie robota podłączonego do zasilania przez całą noc (minimum 12 godzin).

Pierwsze uruchomienie iRobota Roomba
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Budowa robota odkurzającego  
iRobot® Roomba®

Pokrywa górna

Przycisk zwalniania
pojemnika na brud

Pojemnik na brud 
o dużej pojemności

Czujnik
komunikacji z Wirtualną 
latarnią/ścianą,  
pilotem i Stacją dokowania

Uchwyt do
przenoszenia

Widok z góry
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Kontrolka
akumulatora

Czujnik Dirt
Detect™

Przycisk
CLEAN/

włączania

Dzień  
Stacja dokująca

Godzina 
Zegar

Kontrolka 
Pełny Pojemnik 

(Full Bin)

Minuta
Programowanie 

pracy

OK
Funkcja 

sprzątania
miejscowego

(Spot)

Kontrolka systemu 
zapobiegającego 
zaplątaniu

Kontrolka 
rozwiązywania 
problemów

Przyciski i kontrolki
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Widok z dołu

Czujniki 
wysokości

Moduł lewego 
koła

Czujniki 
wysokości

Pokrywa 
akumulatora

Punkt styku ze 
Stacją dokującą

Obrotowe
kółko przednie

Punkt styku ze 
Stacją dokującą

Wirująca szczotka 
boczna

AeroForce™
szczotka 

zbierająca brud

Moduł prawego 
koła
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Głowica czyszcząca

Szczelny pojemnik na brud o dużej pojemności

Zatrzask pokrywy 
szczotki 

AeroForce™

Pokrywa
szczotki 

AeroForce™

Szczotki 
AeroForce™

Łożyska szczotek

Zatrzask pokrywy 
filtra

Pokrywa filtra

Filtr typu 
HEPA

Styk 
czujnika



www.irobot.pl 15

Ustawianie języka komunikatów głosowych
Robot Roomba wyświetla informacje pomagające w rozwiązywaniu problemów
w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, duńskim, szwedzkim, 
norweskim, fińskim, polskim, rosyjskim, portugalskim, japońskim, koreańskim i chińskim.

Domyślnym językiem robota jest język angielski. Aby zmienić język domyślny:

Zdjąć robota odkurzającego Roomba
ze Stacji dokującej.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk CLEAN 
do momentu zaświecenia się kontrolek.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk DOCK
do momentu, kiedy rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i wybrzmi aktualnie wybrany 
język. Zwolnić przycisk DOCK. Robot 
Roomba znajdzie się w trybie wyboru 
języka.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
CLEAN, aby wyłączyć robota Roomba  
i zatwierdzić wybór języka.

Naciskać przycisk CLEAN aż do
usłyszenia odpowiedniego języka.
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Sposób sprzątania
W jaki sposób sprząta iRobot Roomba 
Roomba jest robotem, który sprząta w odmienny sposób niż większość ludzi, odkurzających swoje podłogi. 
Roomba używa sztucznej inteligencji, aby skutecznie sprzątać całe podłogi, wokół nóg i pod meblami a także 
wzdłuż ścian. Jej skuteczność zapewniona jest dzięki zaprogramowanym algorytmom i blisko 40 różnego 
rodzaju czujnikom.
iRobot Roomba oblicza optymalną ścieżkę sprzątania i sam decyduje o wyborze trybu pracy dla najbardziej 
efektywnego sprzątania.

Ruch krzyżowy
Robot Roomba przemieszcza się po krzyżujących się liniach prostych, aby posprzątać całą powierzchnię 
pomieszczenia.

Czujnik brudu
Kiedy czujnik brudu wykryje większe zanieczyszczenia powierzchniowe (zaświeci się na niebiesko kontrolka 
DirtDetect), iRobot Roomba będzie intensywniej sprzątać w tym miejscu.

Ruch spiralny
Robot Roomba wykonuje ruch po
spirali, aby dokładnie sprzątnąć
określony obszar.

Ruch wzdłuż ścian
Robot Roomba używa tego trybu
do wysprzątania całego obwodu
pomieszczenia oraz do omijania
mebli i innych przeszkód.

Przed włączeniem Roomby pozbieraj z podłogi wszystkie przedmioty takie jak: ubrania, kartki 
papieru, kable zasilające, sznurki od rolet i zasłon i wszystkie inne rzeczy szczególnie te podatne 
na stłuczenie. Zaleca się podwinięcie frędzli od dywanu w przypadku zauważenia, że robot 
sobie z nimi nie radzi. Użyj Wirtualnych ścian, aby oddzielić strefy pokoju, do których robot ma 
nie wjeżdżać (np. duża ilość kabli, lekkie donice z kwiatami). Wirtualnymi ścianami należy także 
oddzielić elementy wyposażenia o niskiej wysokości (jak np. podstawy lamp), na które robot może 
wjechać. iRobot Roomba ma 9,2 wysokości, wjedzie pod wszystkie meble, wyższe niż 10 cm.
Roomba wjedzie na każde wzniesienie (w tym dywany) o wysokości mniejszej niż 1,5 cm.
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Metody sprzątania
Robot Roomba pracuje zgodnie z wybraną przez użytkownika metodą sprzątania.
Roomba korzysta z trzech metod sprzątania:

Metoda sprzątania całej
powierzchni
(wybór przyciskiem CLEAN)
Robot Roomba automatycznie oblicza 
wielkość pomieszczenia i odpowiednio 
dostosowuje czas sprzątania.

Metoda sprzątania 
miejscowego
(wybór przyciskiem SPOT)
Robot Roomba wykonuje ruchy spiralne 
po obszarze o średnicy około jednego 
metra, intensywnie sprzątając wybrany 
obszar.

1 m

Metoda sprzątania z programowaniem
iRobot Roomba rozpocznie sprzątanie w zaprogramowanym czasie. O pracy robota 
w trybie zaprogramowanym będą informowały wydawane przez niego od czasu do czasu sygnały świetlne. 
W wyznaczonym przez użytkownika czasie, Roomba opuszcza swoją Stację dokującą, sprząta i po 
zakończeniu cyklu powraca do Stacji w celu doładowania akumulatora.

System „Persistent Pass Behaviour”  
Po wykryciu miejsc bardziej zabrudzonych iRobot Roomba zaczyna je gruntowanie sprzątać.

* Aby ustawić jeden z trybów sprzątania w miejscu większej ilości zanieczyszczeń, włącz urządzenie 
przyciskiem CLEAN. Następnie przytrzymaj przycisk SPOT przez około 15 sekund do pojawienia się na 
wyświetlaczu symbolu ArC lub PEr. Następnie wciśnij ponownie przycisk CLEAN, aby iRobot Roomba 
rozpoczął pracę w wybranym trybie sprzątania po wykryciu większej ilości zanieczyszczeń.

Roomba automatycznie oblicza wielkość powierzchni pokoju i dostosowuje odpowiednio czas 
sprzątania, aby zapewnić całkowite pokrycie powierzchni podłogi.

Aby przyspieszyć sprzątanie, należy pozbierać przedmioty rozrzucone na podłodze i użyć 
Wirtualnej ściany, aby ograniczyć pracę robota do jednego pomieszczenia.
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Rewolucyjny system sprzątania

Robot Roomba może zablokować się na zaokrąglonych krawędziach lub 
zsunąć się ze szczególnie śliskich powierzchni. Podłoga w bardzo ciemnym 
kolorze może zmniejszyć skuteczność działania czujników wysokości 
robota Roomba.

Technologia Aeroforce Performance Cleaning System
Gwarantuje maksymalną wydajność odkurzania dzięki połączeniu mocy ssania ze skutecznością zbierania 
brudu. Roomba usuwa do 50% więcej brudu, kurzu, włosów i drobin z każdego rodzaju podłóg, minimalizując 
konieczność ich czyszczenia.

Specjalnie profilowane gumowe szczotki AeroForce™ 
Innowacyjne, specjalnie profilowane, gumowe pozbawione włosia szczotki AeroForce ograniczają 
możliwość nawijania się włosów, dzięki czemu są o wiele łatwiejsze w konserwacji bez potrzeby 
używania narzędzi czyszczenia.

Akcelerator powietrza
Przepływ powietrza skoncentrowany jest na szczelnym kanale łączącym szczotki, dzięki czemu moc 
ssąca skoncentrowana jest bezpośrednio przy powierzchni podłogi, tworząc kanał powietrzny, który 
zasysa jeszcze więcej zabrudzeń.

Powierzchnie podłóg 
iRobot Roomba pracuje na podłogach, m. in.: drewnianych, dywanie, kaflach, wykładzinie, linoleum. 
Automatycznie dostosowuje się do różnych typów podłóg. Automatycznie wykrywa schody lub uskoki. Może 
czasami zawisnąć na zaokrąglonych krawędziach lub może ślizgać się na śliskich powierzchniach. W takim 
przypadku użyj Wirtualnych ścian w celu wydzielenia tych stref z obszaru pracy robota. Może się zdarzyć, 
że Roomba nie będzie pracować na podłożach, których barwy absorbują sygnały podczerwieni (np. głęboka 
czerń).  
W takim przypadku robot może odczytywać taką powierzchnię jako wysokość i nie będzie chciał na nią 
wjechać. Zanotowano również rzadkie przypadki kiedy robot nie widzi cokołów niektórych mebli lub nóg 
krzeseł i stołów, które pokryte są farbą absorbującą podczerwień. Roomba będzie wówczas próbować 
przejechać przez taką przeszkodę. 
 
System Anti Tangle 
To system zapobiegający wplątywaniu się szczotek we frędzle i przewody. iRobot  Roomba nie powinien 
utykać na sznurkach od zasłon lub firan, frędzlach od dywanu i kablach. Gdy szczotki główne robota 
napotykają przedmioty takie jak frędzle od dywanów albo kable, wtedy następuje chwilowe odwrócenie 
kierunku obracania się szczotek, aby robot mógł wydostać się z przeszkody. To działanie powoduje 
głośniejszy dźwięk, który może być słyszany raz na sekundę, do czasu, gdy szczotki nie odblokują się.  
Jeśli taki odgłos działania szczotek głównych zaobserwowano, gdy frędzle lub kable nie są wkręcone, należy 
wyczyścić szczotki główne.
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Przechowywanie i obsługa akumulatora
Roomba jest zasilana akumulatorem niklowo-wodorkowym (NiMH) wielokrotnego ładowania. Przechowywany 
w odpowiednich warunkach i eksploatowany zgodnie z instrukcją akumulator iRobota Roomba wystarczy na 
setki cykli sprzątających.

Jeżeli akumulator za bardzo się nagrzeje, Roomba poczeka aż temperatura ustabilizuje się 
przed rozpoczęciem cyklu ładowania. 
Nie należy ładować iRobota Roomba w pobliżu źródła światła.

W razie planowanej długoterminowej bezczynności iRobota Roomba, producent zaleca w pełni 
naładować akumulator, wyjąć go z robota i przetrzymywać w suchym miejscu o temperaturze 
pokojowej. W tym celu należy odwrócić robota odkręcić śruby mocujące pokrywę dolną i wyjąć 
akumulator. Po ponownym zamontowaniu akumulatora przykręcamy elementy w odwrotnej 
kolejności (patrz str. 36). 

Czas sprzątania
Wskazane jest pełne naładowanie akumulatora przed każdym sprzątaniem. W zależności od rodzaju 
powierzchni, stopnia zabrudzenia i układu mebli w pomieszczeniu, całkowicie naładowany akumulator 
powinien wystarczyć na jeden pełny cykl sprzątający. 
16-godzinne ładowanie odświeżające akumulatora
Kiedy zauważysz, że po podłączeniu zasilania do Roomby przycisk CLEAN szybko pulsuje kolorem 
bursztynowym oznacza, że robot uruchomił specjalny 16-godzinny cykl ładowania akumulatora. Cykl ten 
nie może zostać przerwany aż do zapalenia się zielonego podświetlenia przycisku CLEAN (kontrolka w 
ten sposób wskaże, że akumulator Roomby jest w pełni naładowany). Takie ładowanie może się pojawić, 
kiedy nastąpiło nadmierne i samoistne rozładowanie akumulatora (Roomba pozostała przez długi czas 
niepodłączona do zasilania). W takim przypadku to rozszerzone ładowanie jest potrzebne aby odświeżyć 
pamięć akumulatora Roomby i wydłużyć jego żywotność.
Ładowanie iRobota Roomba:
Podświetlenie wskaźnika poziomu naładowania akumulatora sygnalizuje ładowanie. Wskaźnik może być 
podświetlony przez cały czas ładowania lub podświetlenie może wyłączyć się po 1 minucie ładowania. Robot 
nadal będzie się ładował, by sprawdzić poziom naładowania należy nacisnąć przycisk CLEAN. 
W tabeli poniżej wyjaśniono kolory podświetlenia przycisku i jego oznaczenia.  

Podświetlenie kontrolki 
akumulatora

Stan akumulatora

Czerwony Akumulator wyczerpany

Pomarańczowy - pulsujący W trakcie ładowania

Zielony Naładowany

Pomarańczowy  - szybko pulsujący 16-godzinne ładowanie 
odświeżające

WSKAZÓWKA: Za każdym razem, kiedy robot znajduje się na Stacji dokującej upewnij się, że 
kontrolka umieszczona na górze stacji świeci się światłem ciągłym.

Zintegrowana 
Stacja dokująca 
z wbudowanym 
zasilaczem:
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Wirtualna ściana
(opcjonalny element wyposażenia kompatybilny ze wszystkimi modelami)

Wirtualna ściana pozwala na ograniczenie pracy robota jedynie do 
przestrzeni wyznaczonej przez użytkownika i blokuje miejsca, do 
których Roomba ma nie wjeżdżać. Wirtualna ściana tworzy niewidzialną 
barierę, której robot nie przekracza. Wirtualna ściana może zablokować 
przestrzeń od 0 do 2,5 metra. Mała wiązka w kształcie pierścienia wokół 
Wirtualnej ściany, zabezpiecza przed uderzaniem robota w urządzenie 
emitujące, natomiast większy promień, w kształcie stożka, blokuje 
przestrzenie mieszkania, do których nie chcesz żeby iRobot Roomba 
wjeżdżał. 

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy umieścić Wirtualną ścianę na
zewnątrz przejścia, które ma być zablokowane. Odległość między Wirtualną 
ścianą a Stacją dokującą musi wynosić minimum 2,5 m.

Strzałki na górze Wirtualnej ściany należy ustawić w taki sposób, aby 
wskazywały przejście, które ma zostać zablokowane.

Wirtualna ściana
Po przestawieniu Wirtualnej ściany na tryb Auto, kontrolka zasilania będzie 
nieustannie pulsować, wskazując że urządzenie jest włączone.  
Gdy bateria jest na wyczerpaniu, kontrolka zaświeci się dwukrotnie, 
wskazując potrzebę wymiany baterii. W trybie Auto bateria powinna 
wystarczyć na około sześć miesięcy. W celu oszczędzania baterii należy wyłączać Wirtualną ścianę.

Montaż baterii w Wirtualnej ścianie

Komora na baterie Dwie baterie
alkaliczne typu „C”
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Wirtualna latarnia
(opcjonalny element wyposażenia dołączany do wybranych modeli)

Wirtualne latarnie pomagają prowadzić iRobota Roomba po domu. Pomagają odnaleźć Stację dokującą, 
a także pozwalają na sprzątnięcie jednego pokoju, a następnie przejechanie do następnego i rozpoczęcie 
kolejnego zadania. 
Wirtualna latarnia może pracować również w trybie Wirtualnej ściany, co pozwala na ograniczenie pracy 
robota jedynie do przestrzeni wyznaczonej przez użytkownika i blokuje miejsca, do których iRobot Roomba 
ma nie wjeżdżać.

Wirtualne latarnie włączają i wyłączają się automatycznie z Roombą. Kiedy 
są włączone, kontrolka umieszczona na szczycie Wirtualnej latarni będzie 
się świecić. Aby zaoszczędzić baterie, wyjmij je z Wirtualnych latarni jeżeli 
nie planujesz ich używać.

Użyj przełącznika, aby ustawić opcję Wirtualnej latarni lub Wirtualnej ściany.

Wirtualne latarnie wskazują poziom naładowania ich baterii. Niski poziom baterii sygnalizowany jest 
mruganiem kontrolki mocy umieszczonej na szczycie Wirtualnej latarni.

Wirtualna latarnia

Wirtualna ściana

Wybór opcji

Baterie alkaliczne typu 
„C” - R14 (nie dołączone 

do zestawu)

Zasięg

Jeśli robot pracuje w cyklu sprzątania wielu pokoi (z użyciem Wirtualnych 
latarni) to ręczne przeniesienie go przez użytkownika do innego pokoju w 
celu przyspieszenia cyklu sprzątania spowoduje, że robot straci orientację 
i nie będzie wiedział, w którym pomieszczeniu się znajduje. Może to 
spowodować, że nie odnajdzie Stacji dokującej. A zatem, jeśli używasz tego 
cyklu, bądź cierpliwy i poczekaj, aż robot wykona swoje zadanie.  
Pozwól robotowi wykonać pracę bez ingerencji.
Jeśli tak się stanie, że robot został przeniesiony ręcznie do innego 
pomieszczenia, to żeby mógł odzyskać sprawność sprzątania należy 
go wyłączyć aż do zgaśnięcia wszystkich kontrolek. Następnie należy 
ponownie uruchomić sprzątanie naciskając przycisk CLEAN dwa razy. 

Odległość między Wirtualną latarnią a Stacją dokującą musi wynosić 
minimum 2,5 m.



Wirtualne latarnie pomagają sterować Roombą wewnątrz pomieszczeń i nawigują między pokojami. 
Umieszczaj je na przejściach do pokojów. iRobot Roomba najpierw posprząta pokój, w którym zaczął pracę, 
a później zostanie skierowany do drugiego pokoju, który natychmiast zacznie sprzątać. Po zakończonym 
cyklu sprzątania Wirtualne latarnie powinny naprowadzić Roombę na Stację dokującą. 

Wirtualną latarnię zawsze 
umieszczaj  
w przejściach między 
pokojami.

Wirtualna latarnia

Wirtualna latarnia

Stacja dokująca. 
Tu rozpocznij 
sprzątanie.

Pracując z dwoma Wirtualnymi latarniami, 
Roomba posprząta pokój 1, później pokoje 
2 i 3. Po zakończonym cyklu sprzątania 
trzech pokoi, Roomba powinna zostać 
naprowadzona na Stację dokującą.
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Maksymalna rekomendowana ilość latarni to 2.
Przy użyciu latarni robot spędzi około 25 minut w każdym pokoju.
Robot w jednym cyklu sprzątania z latarniami jest w stanie posprzątać do trzech 
średniej wielkości pokoi. 
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Wirtualna ściana typu HALO  

Wirtualna ściana typu HALO działa na niemetaliczne miski o średnicy
do 25 cm i wysokości do 9 cm

Gdy poziom baterii jest już niski, strefa może być słabo chroniona, tym                
samym miski będą nieodpowiednio zabezpieczone. Jeśli taka sytuacja 
będzie miała miejsce, wymień baterie Wirtualnej ściany

Wirtualna ściana typu HALO jest idealnym rozwiązaniem dla domów, w których mieszkają zwierzęta. 
Pierścień HALO emituje wiązkę promieni ochronnych, delikatnie prowadząc iRobota Roomba wokół misek z 
jedzeniem oraz wodą dla zwierząt. Zapobiega to przesuwaniu misek przez robota.

W celu uruchomienia pierścienia HALO, wyjmij Wirtualną ścianę z osłony, włóż baterie do Wirtualnej ściany 
według instrukcji na stronie 20 „Instrukcji obsługi”. Nastaw Wirtualną ścianę na tryb „Auto” i umieść ją w 
osłonie. Upewnij się, że okrągła soczewka na górze Wirtualnej ściany jest całkowicie widoczna. Ustaw 
Wirtualną ścianę typu HALO na podłodze na poziomie iRobota Roomba i w małej odległości od misek, jak 
przedstawiono na poniższych rysunkach. Jeśli jest tylko jedna miska ustaw ją przy Wirtualnej ścianie, jeśli są 
dwie miski, umieść jedną po każdej stronie Wirtualnej ściany.

(opcjonalny element wyposażenia)

Odległość między Wirtualną ścianą typu HALO a Stacją dokującą musi 
wynosić minimum 2,5 m.
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Wirtualna ściana Dual Mode
(opcjonalny element wyposażenia dołączany do wybranych modeli)

Wirtualna ściana Dual Mode ogranicza miejsce pracy robota do wyznaczonego 
pomieszczenia lub zatrzymuje go przed wjazdem do miejsc, w których ma nie sprzątać. 
Możesz ustawić jeden z trybów pracy:

Wirtualna ściana
Gdy przełączysz włącznik znajdujący się z boku urządzenia w górę włączysz tryb 
Wirtualnej ściany. Wirtualna ściana tworzy barierę, której robot nie przekracza. 
Wirtualna ściana może zablokować przestrzeń do 3 metrów. Wirtualna ściana emituje 
promień w kształcie stożka, blokuje przestrzenie mieszkania, do których nie chcesz aby 
robot wjeżdżał. 

Wirtualna ściana typu HALO
Gdy przełączysz włącznik znajdujący się z boku urządzenia w dół włączysz tryb 
Wirtualnej ściany typu Halo. Wirtualna ściana typu Halo emituje wiązkę promieni 
ochronnych, delikatnie prowadząc robota wokół przedmiotów takich jak np. miski 
z karmą dla zwierząt czy wazony. Ogranicza też przestrzeń do której robot ma nie 
wjeżdżać np. róg pomieszczenia. Pierścień Wirtualnej ściany typu Halo ma promień  
60 cm.

Gdy włączysz urządzenie na jego szczycie pojawi się pierścień światła. Światło będzie 
mrugało 5-krotnie za każdym razem gdy uruchomisz urządzenie lub przełączysz 
tryb. Gdy światło przestanie mrugać postaw urządzenie na podłodze w wybranej 
lokalizacji. Brak światła będzie oznaczał, że urządzenie się rozładowało. W trybie 
HALO nie jest rekomendowane stawianie wirtualnej ściany przy metalowych miskach 
ani przy żadnych innych przedmiotach o metalicznej powierzchni. Nie musisz wyłączać 
Wirtualnej ściany Dual Mode między cyklami sprzątania. Przy normalnym użytkowaniu, 
baterie starczą na 8-10 miesięcy. Jeśli przez dłuższy czas nie zamierzasz korzystać  
z urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone (pozycja środkowa).

Uwaga: Im dalej od Wirtualnej ściany, tym promień robi się 
szerszy. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy umieścić 
Wirtualną ścianę na zewnątrz przejścia, które ma być 
zablokowane.

Odległość między Wirtualną ścianą Dual Mode a Stacją dokującą musi 
wynosić minimum 2,5 m.
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Stacja dokująca
iRobot Roomba powinien powrócić do Stacji dokującej po zakończonym cyklu sprzątania lub kiedy 
akumulator osiągnie niski poziom naładowania. Aby wrócić do Stacji dokującej, robot musi odnaleźć wiązkę 
podczerwieni, aby ją zlokalizować.
Aby iRobot Roomba miał zawsze możliwość powrócenia do Stacji dokującej, musi ona być odpowiednio 
ustawiona i podłączona do zasilania. Kiedy iRobot Roomba znajduje się na Stacji dokującej, kontrolka 
umieszczona na górze Stacji będzie świecić światłem ciągłym. To znaczy, że robot jest w trakcie ładowania.
Stacja dokująca musi być cały czas podłączona do zasilania.
 
Ustawienie Stacji dokującej
Stacja dokująca musi znajdować się na twardej powierzchni w miejscu, w którym iRobot Roomba będzie 
miał niezastawioną drogę do Stacji po skończonym cyklu sprzątania. Jeżeli robot nie zadokuje za pierwszym 
podejściem, będzie próbował do skutku.

WSKAZÓWKA: Nie ustawiaj Stacji dokującej w odległości mniejszej niż 1,2 m od 
schodów lub innych uskoków. Odległość między Stacją dokującą a akcesoriami 
takimi jak Wirtualna ściana musi wynosić minimum 2,5 m. Nie zastawiaj Stacji 
dokującej.
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Pilot
(opcjonalny element wyposażenia dołączany do wybranych modeli)

Pilot pozwala Ci w dogodny sposób sterować iRobotem Roomba. Możesz użyć go by 
włączyć i wyłączyć robota i sterować nim bez potrzeby schylania się. Pilot daje Ci także 
zdalny dostęp do poniższych komend:

Pilot powinien być zwrócony w stronę robota, który nie może być 
zasłonięty. 

Pilot, Wirtualna ściana i Stacja dokująca działają dzięki wiązce 
podczerwieni. Jeśli wszystkie są używane w tym samym pomieszczeniu 
iRobot Roomba może odbierać wszystkie sygnały na raz i może nie 
współpracować. Pilot nie będzie działał jeśli robot znajduje się blisko 
Wirtualnej ściany. 

Pilot wymaga dwóch baterii AA. Baterie nie są dołączone do zestawu.

SPOT Robot będzie wykonywał ruchy spiralne 
w obszarze o średnicy 1 metra i takim 
samym ruchem kołowym powróci do 
miejsca początkowego, intensywnie 
sprzątając zlokalizowany obszar.

CLEAN W trakcie sprzątania robot automatycznie 
oblicza wielkość pokoju i dostosowuje czas 
sprzątania. 

... Robot rozpoczyna dokowanie, jeśli Stacja 
dokująca jest dostępna.

Przycisk
SPOT

Przycisk
CLEAN/Włącznik

. . . Przycisk  
DOCK

Przyciski 
kierunku
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Bezprzewodowe Centrum Sterowania
(opcjonalny element wyposażenia kompatybilny z wybranymi modelami)

Bezprzewodowe Centrum Sterowania pozwala na sterowanie wszystkimi funkcjami robota Roomba  
z odległości nie większej niż 7,5 metra. Bezprzewodowe Centrum Sterowania pozwala również włączać 
i wyłączać robota, ustawiać do siedmiu terminów sprzątania w tygodniu oraz kierować robotem 
przemieszczającym się po pomieszczeniu.

Aby zaprogramować sprzątanie, należy używać przycisków znajdujących się na Bezprzewodowym Centrum 
Sterowania w taki sam sposób, jak przycisków znajdujących się na robocie. Na stronach 28-30 znajdą 
Państwo szczegóły dotyczące ustawiania zegara oraz programowania, zmieniania i usuwania terminów 
sprzątania.

Przed uruchomieniem Bezprzewodowego Centrum Sterowania po raz pierwszy należy włożyć do niego 
cztery baterie AA.
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Programowanie iRobota Roomba
Ustawianie dnia tygodnia i godziny
Przy pierwszym uruchomieniu iRobota Roomba należy ustawić dzień tygodnia i godzinę:

Naciśnij przycisk CLEAN by włączyć iRobota Roomba.

Naciśnij przycisk CLOCK.

Ustaw dzień używając przycisku DAY (dzień)
Ustaw godzinę używając przycisków HOUR (godzina) i MINUTE (minuta)

Naciśnij przycisk OK. Rozlegnie się piknięcie potwierdzające
ustawienie daty i godziny.
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Wybór harmonogramu sprzątania
Można zaprogramować sprzątanie raz dziennie do siedmiu razy w tygodniu.
Przed ustawieniem harmonogramu sprzątania należy wybrać czas sprzątania. 

Naciśnij przycisk SCHEDULE
Harmonogram sprzątania można
ustawić korzystając kolejno z 
przycisków DAY, HOUR
oraz MINUTE.

Naciśnij przycisk OK. Rozlegnie się
piknięcie potwierdzające
ustawienie harmonogramu.
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Podgląd harmonogramu sprzątania
Aby sprawdzić harmonogram sprzątania należy:

1. Nacisnąć przycisk SCHEDULE.
2. Naciskając przycisk DAY, przejść do wybranego harmonogramu sprzątania.
3. Nacisnąć OK.

Usuwanie harmonogramu sprzątania
Aby usunąć zaprogramowany czas sprzątania należy:

1. Nacisnąć przycisk SCHEDULE.
2. Naciskając przycisk DAY, przejść do wybranego harmonogramu sprzątania.
3. Kiedy robot wyświetli zaprogramowany czas sprzątania, który chcą Państwo usunąć, 

należy nacisnąć i przytrzymać przycisk DAY przez pięć sekund. Robot potwierdzi usunięcie 
zaprogramowanego czasu sprzątania piknięciem.

4. Nacisnąć OK.

Zmiana harmonogramu
Aby zmienić harmonogram sprzątania należy:

1. Nacisnąć przycisk SCHEDULE.
2. Naciskając przycisk DAY, przejść do wybranego harmonogramu sprzątania.
3. Kiedy robot wyświetli zaprogramowany czas sprzątania, który chcą Państwo zmienić, należy 

nacisnąć i przytrzymać przyciski HOUR i MINUTE, aby wprowadzić zmianę.
4. Nacisnąć OK. Rozlegnie się piknięcie potwierdzające ustawienie programu.

Zegar robota może pokazywać czas w formacie 12- (AM/PM) lub
24-godzinnym. Aby przełączyć format, należy nacisnąć i przytrzymać 
przez pięć sekund przycisk CLOCK. 

Przełączanie między 12- i 24-godzinnym formatem jest możliwe po 
naciśnięciu przycisku CLOCK. Naciśnięcie przycisku OK zatwierdza 
zmiany. Po zmianie formatu czasu rozlegnie się piknięcie, a zegar robota 
podświetli się na moment.

Po wyjęciu akumulatora lub przy niskim stanie jego naładowania 
wszystkie ustawienia zostaną zresetowane, zegar powróci do formatu 
12-godzinnego.
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Czyszczenie i konserwacja
Aby robot sprzątający Roomba pracował poprawnie, zaleca się regularne wykonywanie następujących 
czynnośc:
Element Konserwacja Wymiana
Pojemnik na brud Po każdym użyciu Nie dotyczy
Filtr Raz na tydzień (dwa razy w tygodniu

w przypadku domów, w których
mieszkają zwierzęta)

Co 2 miesiące

AeroForce™ Szczotki
zbierające brud

Sprawdzić stan szczotek po każdym 
sprzątaniu. W razie konieczności 
wyczyścić.

Co 12 miesięcy

Czujniki Wycierać raz w tygodniu Nie dotyczy
Przednie koło Raz w tygodniu W razie potrzeby
Wirująca szczotka boczna Raz w tygodniu W razie potrzeby
Styki robota Raz w tygodniu Nie dotyczy
Punkt styku ze Stacją
dokującą (Home Base™)

Raz w tygodniu Nie dotyczy

Po każdym użyciu należy
zdemontować i opróżnić
pojemnik na brud. Aby
zdemontować pojemnik,
należy nacisnąć zatrzask
i pociągnąć pojemnik.

Filtr należy czyścić stukając
nim o krawędź kosza na
śmieci. Zdemontować filtr
i wytrząsnąć zanieczyszczenia.
Nie wolno myć filtra.

Pokrywa filtra NIE zamknie się, jeżeli nie zamontuje się filtra.

Jeśli zauważą Państwo, że robot zbiera coraz mniej kurzu i śmieci z podłogi, należy opróżnić 
pojemnik na brud i wyczyścić filtr oraz szczotki.

Nie wolno uruchamiać robota bez zamontowanych łożysk szczotek. W przypadku zgubienia łożysk 
prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta iRobot w celu zakupu nowych łożysk.

Oczyścić szczotki. Należy usunąć
włosy z żółtych łożysk szczotek
(włosy powinny dać się łatwo
wyjąć). Nie wolno czyścić  
szczotek ani łożysk szczotek 
AeroForce na mokro.
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Czyszczenie czujników wysokości i styków.
Przecierać następujące elementy czystą i suchą
szmatką raz w tygodniu:

1. Cztery przednie czujniki wysokości
2. Dwa tylne czujniki wysokości
3. Dwa punkty styku ze Stacją dokującą
4. Dwa styki robota
5. Dwa czujniki pojemnika na brud
6. Dwa wewnętrzne styki czujników pojemnika na 

brud
7. Dwa zewnętrzne styki czujników pojemnika na 

brud

Czyszczenie przedniego koła robota.
1. Zdecydowanym ruchem wyciągnij kółko z podstawki.
2. Usuń brud z wnętrza otworu w podstawie, w której znajdują 

się diody.
3. Wyczyść brud oraz włosy nawinięte na oś. Wypchnij oś z 

kółka, aby dokładnie je oczyścić.
4. Wyczyść i wytrzyj przednie kółko.
5. Ponownie umieść kółko w podstawie i jako cały moduł włóż 

do robota.

Zablokowane (np. przez nawinięte włosy 
lub inne zanieczyszczenia) przednie koło 
może zarysować podłogę.

Czyszczenie lub wymiana wirującej szczotki bocznej.
1. Odkręć śrubkę mocującą szczotkę boczną.
2. Zdejmij szczotkę boczną z osi.
3. Wyczyść brud oraz włosy nawinięte na trzpień (oś) modułu. 
4. Wyczyść szczotkę boczną lub ją wymień.
5. Ponownie umieść szczotkę boczną na osi i mocno dociśnij.
6. Dokręć śrubkę mocującą szczotkę boczną.

Przeprowadzając konserwację robota Roomba należy szukać żółtych 
części.  Te części należy demontować i czyścić za każdym razem, gdy 
opróżniają Państwo pojemnik na brud.
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Rozwiązywanie problemów
iRobot Roomba posiada system wczesnego wykrywania usterek. iRobot Roomba zasygnalizuje użytkownikowi 
rodzaj usterki. Migać będzie również lampka ostrzegawcza. W celu powtórzenia komunikatu o usterce, naciśnij 
CLEAN. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zdiagnozować i rozwiązać problem.

Błędy w trakcie działania
Aby ponownie odtworzyć komunikat o błędzie, należy nacisnąć przycisk CLEAN.

Kontrolka robota miga, 
a treść komunikatu
o błędzie brzmi…

Prawdopodobna
przyczyna

Co zrobić

Błąd 1.
Przenieś Roomba do nowego 
miejsca i naciśnij przycisk 
‚Clean’, aby ponownie go 
uruchomić.

Robot się zablokował, a 
jego koło nie dotyka
podłoża.

Sprawdzić, czy koła robota dotykają podłoża. Jeżeli 
robot się zablokował, przenieść go w inne miejsce. Jeżeli 
robot się nie zablokował, oczyścić boczne koła z włosów 
i innych zanieczyszczeń. Wcisnąć i wyciągnąć kółka, a 
następnie sprawdzić, czy się nie zacierają.

Błąd 2.
Otwórz pojemnik ze 
szczotkami urządzenia 
Roomba i wyczyść szczotki.

Główne szczotki
robota się nie
obraca.

Zdemontować i oczyścić szczotki i łożyska.
Oczyścić boczne koła robota z włosów i innych 
zanieczyszczeń.

Błąd 5.
Obróć boczne kółka Roomba, 
aby je wyczyścić. 

Boczne
koło robota
zablokowało się.

Oczyścić boczne koła robota z włosów
i innych zanieczyszczeń. Wcisnąć i wyciągnąć kółka, a 
następnie sprawdzić, czy się nie zacierają. Przenieść 
robota w inne miejsce.

Błąd 6.
Przenieś Roomba do nowego 
miejsca i naciśnij przycisk 
‚Clean’, aby ponownie go 
uruchomić.

Czujniki wysokości
są zabrudzone, robot 
zawiesił się na krawędzi 
lub utknął na ciemnej
powierzchni.

Jeżeli robot się zablokował, przenieść go w inne miejsce. 
Jeżeli robot się nie zablokował, przeczyścić jego czujniki 
wysokości suchą szmatką. Przenieść robota w inne 
miejsce.

Błąd 7.
Obróć boczne kółka Roomba, 
aby je wyczyścić.

Boczne koło robota
zablokowało się.

Oczyścić boczne koła robota z włosów
i innych zanieczyszczeń. Poprzez naciśnięcie i 
opuszczanie kół sprawdź czy prawidłowo sprężynują i 
sprawdź czy się obracają prawidłowo..

Błąd 8. Blokada
wentylatora.

Zdemontować i opróżnić pojemnik na brud. Następnie 
energicznie postukać w pojemnik, aby obluzować 
zalegające zanieczyszczenia.

Błąd 9.
Uderz lekko w zderzak 
Roomba, aby go wyczyścić.

Zderzak robota zablokował 
się lub czujnik zderzaka
jest zabrudzony.

Energicznie i kilkakrotnie postukać w zderzak, aby 
obluzować zalegające pod nim zanieczyszczenia.

Błąd 10.
Obróć boczne kółka Roomby, 
aby je wyczyścić.

Boczne
koło robota
zablokowało się
lub jego zderzak
nie wykrywa
przeszkód.

Jeżeli robot kręci się w miejscu, oczyścić boczne
koła z włosów i innych zanieczyszczeń. Wcisnąć
i wyciągnąć kółka, a następnie sprawdzić, czy 
prawidłowo się obracają. Jeżeli robot nie kręci się w 
miejscu, może to oznaczać, że robot znajduje się w 
bardzo dużym pomieszczeniu. Wykorzystać Wirtualną 
ścianę, aby zmniejszyć obszar sprzątania.

Błąd 11. Wewnętrzny
błąd robota.

Skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy
iRobot.
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Kontrolka
robota
miga…

Na 
wyświetlaczu
pojawił się
napis…

Treść
komunikatu
błędu
brzmi…

Prawdopodobna
przyczyna

Co zrobić

Jeden raz Err 1 Błąd przy
ładowaniu 1

Akumulator
robota
nie jest
podłączony.

Sprawdzić, czy wyjęto wkładkę
zabezpieczającą pojemnika
akumulatora. Zdemontować
pokrywę akumulatora, a następnie
wyjąć i ponownie zamontować
akumulator (patrz strona 36).

Dwa razy Err 2 Błąd przy
ładowaniu 2

Wystąpił
błąd przy
ładowaniu.

Wyłączyć i odstawić robota na co
najmniej godzinę i spróbować
ponownie rozpocząć ładowanie.

Trzy razy Err 3 Błąd przy
ładowaniu 3

Wystąpił
błąd przy
ładowaniu.

Skontaktować się z Działem
Pomocy Technicznej firmy iRobot.

Pięć razy Err 5 Błąd przy
ładowaniu 5

Wystąpił
błąd przy
ładowaniu.

Upewnić się, że Stacja dokująca
(Home Base™) jest poprawnie
zamontowana (patrz strona 25).
Wyczyścić styki na robocie
Roomba oraz styki Stacji dokującej
(Home Base™).

Sześć razy Err 6 Błąd przy
ładowaniu 6

Akumulator
robota jest
przegrzany.

Wyłączyć i odstawić robota na co
najmniej godzinę i spróbować
ponownie rozpocząć ładowanie.

Siedem razy Err 7 Błąd przy
ładowaniu 7

Akumulator
robota nie
chłodzi się.

Wyłączyć i odstawić robota na co
najmniej godzinę i spróbować
ponownie rozpocząć ładowanie.

Problemy w trakcie ładowania

Aby zresetować oprogramowanie robota, przytrzymać przycisk CLEAN 
przez 10 sekund. Spowoduje to usunięcie zapisanych terminów sprzątania, 
zresetuje zegar oraz rozwiąże niektóre problemy z oprogramowaniem.
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Elementy wymienne
Aby zamówić części zamienne, należy wejść na stronę www.irobot.pl

Robot Roomba posiada pewną liczbę wymiennych elementów. Są to między innymi:
koła jezdne, wirująca szczotka boczna, główna głowica czyszcząca, pojemnik na brud, przednie koło 
obrotowe oraz akumulator. Aby uzyskać dostęp do wymiennych elementów robota należy wyjąć poniższe 
elementy w następującej kolejności:

1. Śrubę mocującą szczotkę boczną
2. Dwie śruby mocujące dolną pokrywę akumulatora
3. Akumulator
4. Dwie śruby mocujące dolną pokrywę

Aby zamówić moduły zamienne,
należy wejść na stronę 
www.irobot.pl 



iRobot Roomba Seria 800 - instrukcja obsługi36

Wyjmowanie akumulatora
Aby wyjąć akumulator z robota i ponownie go zamontować, należy postępować
zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Odkręcić dwie pokazane poniżej śruby i zdemontować pokrywę akumulatora i wyjąć 
akumulator. 

2. Ponownie zamontować akumulator robota tak, aby strona, na której jest logo iRobot, była 
skierowana do góry.

3. Ponownie nałożyć pokrywę akumulatora i przykręcić dwie śruby.
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Rejestracja

Uzyskaj dostęp do podanych poniżej funkcji, w tym celu należy zarejestrować swojego robota Roomba.

• Pomoc profesjonalnego Działu Obsługi Klienta firmy iRobot: Oferujemy 
wsparcie odpowiednie dla konkretnego typu robota, w tym odpowiedzi na pytania, porady 
dotyczące konserwacji, filmy instruktażowe oraz czat na żywo.

• Aktualizacje produktu oraz inne cenne informacje: Jako pierwsi dowiedzą się 
Państwo o nowych robotach, wyjątkowych obniżkach oraz specjalnych promocjach.

Po dokonaniu rejestracji będą Państwo również mogli podzielić się z nami swoimi doświadczeniami 
związanymi z użytkowaniem robota Roomba. Firma iRobot z uwagą wysłuchuje swoich klientów i wprowadza 
ulepszenia w oparciu o ich cenne uwagi. Będziemy wdzięczni za kontakt.

Biuro Obsługi Klienta iRobot®

Pomoc profesjonalnego Biura Obsługi Klienta firmy iRobot: 
Oferujemy wsparcie odpowiednie dla konkretnego typu robota, w tym odpowiedzi na pytania, porady 
dotyczące konserwacji.

Infolinia: 801 88 99 99*
z tel. kom: +48 58 781 66 62 
e-mail: kontakt@irobot.pl
www.irobot.pl
www.dlf.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.irobot.pl, aby:

• Poznać wskazówki i porady zwiększające wydajność robota,
• Uzyskać odpowiedzi na pytania,
• Pobrać szczegółową instrukcję dla użytkownika,
• Skontaktować się z lokalnym punktem sprzedaży.
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iRobot Roomba® Robot do czyszczenia podłóg wraz z akcesoriami
Producent iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, Stany Zjednoczone oświadcza, że robot 
czyszczący Roomba oraz Stacja dokująca typu 17062 i 17063 spełniają wymogi:

dyrektywy 73/23/EWG w sprawie wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania  
w niektórych granicach napięcia zmienionej przepisami dyrektywy 93/68/EWG oraz dyrektywy 
89/336/EWG w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej zmienionej przepisami 
dyrektywy 92/31/EWG.

Producent oświadcza również, że roboty odkurzające wraz z akcesoriami Roomba
oraz Roomba SE spełniają wymogi następujących zharmonizowanych norm europejskich:

Rok oznakowania CE: 2004
EN 60335-1:2002 + A11:2004
Urządzenia gospodarstwa domowego i podobne urządzenia elektryczne –
Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne EN 60335-2-2:2003
Urządzenia gospodarstwa domowego i podobne urządzenia elektryczne –
Bezpieczeństwo – Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy
i urządzeń czyszczących zasysających wodę EN 60335-2-29:2002
Urządzenia gospodarstwa domowego i podobne urządzenia elektryczne – Część
2-29 - Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów
EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące urządzeń
domowych, narzędzi elektrycznych i urządzeń podobnych – Część 1: Emisja
EN 55014-1:1997 + A2:2002 dotyczące urządzeń domowych, narzędzi
elektrycznych i urządzeń podobnych – Część 2: Odporność – Norma grupy wyrobów
Testy przy niskim napięciu oraz testy kompatybilności elektromagnetycznej zostały
przeprowadzone przez: TUV Rheinland of North America

Niniejsze urządzenie zostało zbadane i potwierdza się jego zgodność ze standardami Klasy B urządzeń 
cyfrowych zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Standardy te zostały opracowane, aby zapewniać 
uzasadniony zakres ochrony przeciwko szkodliwym zakłóceniom w trakcie wykorzystywania urządzenia do 
celów komercyjnych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości 
radiowej i jeżeli nie będzie zamontowane i używane zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji
użytkowania, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Korzystanie z niniejszego urządzenia w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, 
które użytkownik będzie musiał usunąć na własny koszt.

Deklaracja zgodności
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fax: +48 58 781 43 65

e-mail: sekretariat@dlf.pl
www.dlf.pl 

W przypadku pytań  
zapraszamy do kontaktu  
z Biurem Obsługi Klienta
Infolinia: 801 88 99 99*
z tel. kom: +48 58 781 66 62 
e-mail: kontakt@irobot.pl
www.irobot.pl

Autoryzowany importer i dystrybutor 
urządzeń iRobot w Polsce

*koszt połączenia jak za 1 impuls wg taryfy operatora


