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Gratulujemy zakupu odkurzacza WINBOT firmy ECOVACS ROBOTICS! Mamy 
nadzieję, że używanie tego urządzenia zapewni Państwu wiele lat zadowolenia. 
Jesteśmy przekonani, że zakup nowego odkurzacza automatycznego pomoże 
utrzymać czystość w domu i zapewnić większą ilość cennego czasu do poświęcenia 
na inne czynności. 
Żyj mądrze. Ciesz się życiem.

W przypadku wystąpienia sytuacji, które nie zostały odpowiednio uwzględnione 
w niniejszej Instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta, gdzie 
technik może zająć się konkretnym problemem lub pytaniem.      

Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej firmy 
ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technologicznych i/lub 
projektowych do tego produktu w ramach ciągłego doskonalenia.

Dziękujemy za wybór WINBOT!
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1.Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Podczas korzystania z elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zawsze należy 
przestrzegać podstawowych środków ostrożności :
PRZED KORZYSTANIEM Z ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
1. To urządzenie gospodarstwa domowego nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci 

poniżej 8 roku życia lub kogokolwiek, kto nie potrafi z niego właściwie korzystać. Nadzór 
nad urządzeniem może być konieczny. Nie pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem.

2. Nie należy korzystać z tego urządzenia w warunkach ekstremalnych chłodów lub gorąca 
(poniżej 0˚C/32˚F lub powyżej 40˚C/104˚F). Urządzenie może być wykorzystywane do 
czyszczenia szyb zewnętrznych pod warunkiem odpowiedniego zamocowania przy pomocy 
uprzęży do Podstawki bezpieczeństwa, jeżeli nie jest wietrznie i nie pada śnieg ani deszcz.

3.Proszę upewnić się, że niniejsze urządzenie gospodarstwa domowego jest 
podpięte do sieci podczas sprzątania. Urządzenie posiada Baterię zapasową, 
k tóra jes t  ładowana podczas pracy.  Bater ia  zapasowa zas i la  urządzenie 
jeśli zostanie ono odłączone od sieci lub nastąpi tymczasowy brak zasilania.

4. Nie należy zostawiać urządzania bez opieki, jeśli jest ono podłączone do sieci.
5. WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Urządzenia nie należy wykorzystywać w działalności 

gospodarczej lub przemysłowej. 
6. Nie stosować do mycia zbitych szyb.
7. Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów dostarczonych przez producenta. Należy korzystać 

wyłącznie z zasilacza dostarczonego przez producenta.
8. Proszę upewnić się, że zasilacz ma odpowiednie napięcie.
9. Nie należy korzystać z urządzenia na oknie, którego rama jest węższa niż 5mm (0,2 cala). 
10. Nie wykorzystywać do sprzątania mokrych lub tłustych szyb.
11. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
12. Nie należy korzystać z urządzenia jeśli nie trzyma się ono wystarczająco mocno szyby 

lub jeśli posiada widoczne ślady uszkodzenia. 
13. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy umieszczać urządzenia w wodzie ani 

żadnym innym płynie. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może 
spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.

14. Nie należy dotykać wtyczki zasilania urządzenia mokrymi rękoma.
15. Nie należy ładować urządzenia w ekstremalnie gorących lub zimnych warunkach, może 

to mieć wpływ na żywotność baterii.
16. Podczas ładowania urządzenia nie należy przechowywać go na innych urządzeniach 

elektrycznych, należy je także trzymać z dala od ognia i płynów.
17. Należy zwrócić uwagę na kabel zasilający. Nie należy nosić lub ciągnąć urządzenia za kabel 

zasilający, zgniatać go w oknie, oraz kłaść na niego ciężkieprzedmioty. Należy trzymać go z 
dala od gorących powierzchni.

18. Nie należy korzystać z uszkodzonego kabla zasilającego lub gniazda. Nie należy 
korzystać z urządzenia jeśli nie działa ono poprawnie, zostało upuszczone, zniszczone 
lub miało kontakt z wodą. Powinno ono zostać naprawione przez producenta lub 
autoryzowany serwis, aby uniknąć zagrożeń.

19. Jeśli kabel zasilający uległ uszkodzeniu musi zostać wymieniony przez producenta lub 
autoryzowany serwis, aby uniknąć zagrożeń.

20. Wtyczka musi zostać wyciągnięta z gniazda przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia. 
Nie należy odłączać jej przez pociąganie za kabel.
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1. Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

21. Aby uniknąć zagrożeń akumulator musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany 
serwis.

22. Akumulator musi zostać zutylizowany zgodnie z lokalnymi prawami i regulacjami prawnymi 
odnośnie jej utylizacji.

23. Przed wyciągnięciem akumulatora urządzenie powinno być odłączone od zasilania. 
24. Proszę nie palić urządzenia nawet jeśli jest ono poważnie uszkodzone. Akumulator może 

wybuchnąć w ogniu.
25. Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej 

instrukcji. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia 
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Dopuszczalna utylizacja tego urządzenia
To oznakowanie wskazuje, że nie należy wyrzucać tego urządzenia wraz z innymi 
odpadami gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie wskutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, to 
urządzenie należy recyklingować w sposób odpowiedzialny w celu promowania wtórnego 
wykorzystania zasobów materialnych. Do recyklingu zużytych urządzeń można korzystać 
z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego lub skontaktować się z punktem 
sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. W tych punktach urządzenie może 
zostać bezpiecznie zrecyklingowane.

Dotyczy krajów UE
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Model WINBOT W850

Napięcie 24V DC Moc 75W

Pilot

Napięcie znamionowe wyjściowe 3V DC

Zasilacz: EA10952

Wejście: 100-240V AC  50/60Hz   2.5A Wyjście: 24V DC     3.75A  

2. Zawartość opakowania oraz specyfikacja techniczna

2.1 Zawartość opakowania

WINBOT

(3) Podkładki 
czyszczące

Ścierka do 
polerowania

Przewód przedłużający 
WINBOT (1,5m / 4’11’’)

Pilot z bateriami

* Specyfikacje techniczna oraz projektowa mogą ulec zmianie w wyniku ciągłych udoskonaleń produktu.

Zasilacz Instrukcja obsługi

Rozwiązanie 
sprzątające typu 

WINBOT

Przyssawka 
bezpieczeństwa z 

uprzężą

2.2 Specyfikacja
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2. Zawartość opakowania oraz specyfikacja techniczna

2.3 Diagram produktu
WINBOT

Pilot

1. Zderzak
2. Głośnik
3. Lampka wskaźnika statusu oraz przycisk START/PAUZA
4. Uchwyt
5. Gniazdo aktualizacji (służy serwisowaniu posprzedażnym)
6. Przewód zasilający
7. Czujniki wykrywające krawędzie
8. Podkładka czyszcząca

  9. Ściągaczki
10. Dolny przełącznik zasilania
11. Taśmy napędowe
12. Wentylator
13. Dolna lampka wskaźnikowa statusu
14. Czujnik przyssania
15. Rzepa  
16. Boczne rolki

1. Przycisk RESET
2. Przyciski kontroli kierunku
3. Przycisk START/PAUZA
4. Przycisk trybu czyszczenia „N“
5. Przycisk trybu czyszczenia „Z“
6. Przycisk parowania pilota

1

2

3

6

4
5

N Z

RESET

1

2

3

4

5

6

7

9
10
11
12

13
14

15
16

8
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3. Obsługa WINBOT 850

3.1 Uwagi przed czyszczeniem

Nie używaj urządzenia WINBOT na oknach z 
ramą mniejszą niż 5 mm (0,2’’). 

Jeżeli lampka wskaźnikowa statusu WINBOT 
mruga na ZIELONO po WŁĄCZENIU, zapasowa 
bateria wymaga ładowania. Podłącz WINBOT do 
ładowania baterii zapasowej do czasu, aż lampka 
wskaźnikowa statusu nie zacznie mrugać na 
NIEBIESKO. WINBOT nie rozpocznie czyszczenie 
dopóki bateria zapasowa nie zostanie naładowana. 

WINBOT może czyścić okna z ramą lub szkło 
bez ramy większe niż 50 x 50 cm (19,7’’ x 
19,7’’). 

Jeżeli okno pokryte jest brudem, przed 
umieszczeniem tam WINBOT, wyczyść 
najpierw mały obszar okna.

50

50
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3. Obsługa WINBOT 850

Przed pierwszym użyciem WINBOT zdejmij paski 
zderzaków ochronnych.

Upewnij się, że między szkłem, a innymi przeszkodami w pomieszczeniu, np. zasłonami lub 
meblami, znajduje się 15 cm (5,9”) wolnej przestrzeni.  

WINBOT może czyścić poziomo zamocowane szkło, ale tylko przy użyciu przycisków 
kierunkowych na pilocie. 

WINBOT może czyścić szkło zamontowane pod kątem, ale może nie pracować normalnie; w 
takim przypadku nie powinno się pozostawiać urządzenia bez opieki, aby pomóc, w razie gdy 
wystąpi problem. 

Nie używaj WINBOT do góry nogami.

Zobacz instrukcje producenta dotyczącą dbania o urządzenie i sprzątania przy pomocy WINBOT 
szkła o nierównej powierzchni, np. szkło matowe, teksturowe, wzorzyste lub powlekane. 
Firma ECOVACS ROBOTICS nie może być odpowiedzialna za uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym używaniem na takich powierzchniach.

3.2 Zaczepianie podkładki czyszczącej 
Przewróć WINBOT na drugą stronę i zaczep 
podkładkę czyszczącą do spodniej części WINBOT. 
Biała strona podkładki czyszczącej przyczepiana 
jest do rzepy, a szara strona z mikrofibry to strona 
zewnętrzna. Upewnij się, że podkładka czyszcząca 
nie zakrywa ściągaczki lub czujników wykrywających 
krawędzie.

 * Podkładka czyszcząca nie jest całkowicie 
kwadratowa i jeżeli zaczepiona nieprawidłowo, 
zakrywa część ściągaczek.
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3.4 Zamontuj uprząż bezpieczeństwa 

3.3 Składanie zasilacza

     Koniec A: Przewód zasilający WINBOT           Koniec B: Przewód zasilający zasilacza
     Koniec C: Przyssawka bezpieczeństwa              Koniec D: Uprząż bezpieczeństwa

3. Obsługa WINBOT 850

B

C DD
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3. Obsługa WINBOT 850

Przeprowadź jeden koniec uprzęży 
bezpieczeństwa przez koniec A na 
przewodzie WINBOT i zaciągnij go. 

Zaczep koniec A i B, a następnie 
zaciągnij.

Przeprowadź drugi koniec uprzęży 
bezpieczeństwa przez kanał przyssawki 
bezpieczeństwa i przyciągnij mocno. 

1

2

3

 * Jeżeli długość przewodu zasilającego ogranicza ruchy urządzenia WINBOT, można użyć przewodu 
przedłużającego WINBOT. Odczep koniec A i koniec B, połącz ich oba końce do przewodu 
rozszerzającego i dociągnij. 
 * Tylko jeden przewód rozszerzający może być używany z WINBOT. 
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3.5 Umieść przyssawkę bezpieczeństwa 

3.6 Rozprowadź roztwór czyszczący

Wytrzyj powierzchnię przyssawki bezpieczeństwa 
do czysta przy pomocy ścierki do polerowania.

Jeżeli WINBOT jest używany, do czyszczenia 
okna  w  ś rodku :  doc i śn i j  p r zyssawkę 
bezpieczeństwa MOCNO do rogu wewnątrz okna. 
Upewnij się, że przyssawka bezpieczeństwa jest 
zaczepiona bezpiecznie na miejscu.

Jeżeli WINBOT jest używany, do czyszczenia 
okna na zewnątrz: dociśnij przyssawkę 
bezpieczeństwa MOCNO wewnątrz okna, które 
ma być czyszczone. Upewnij się, że przyssawka 
bezpieczeństwa jest zaczepiona i bezpieczna na 
swoim miejscu.

Spryskaj górną i dolną stronę podkładki 
czyszczącej  roztworem czyszczącym 
WINBOT razy z każdej strony. 

Po spryskaniu, wytrzyj spód WINBOT 
udostępnioną ścierką do polerowania. 

3. Obsługa WINBOT 850

 * Zaleca się, aby WINBOT był używany z roztworem czyszczącym WINBOT. Korzystanie z innych 
środków czyszczących może redukować wydajność urządzenia WINBOT.
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3. Obsługa WINBOT 850 

3.7 Uruchamianie
Podłącz WINBOT 

Umieść na szkle: 

Włącz (ON) 

1

3

2
Przesuń przełącznik zasilania na spodzie 
do pozycji „  “. Urządzenie WINBOT jest 
włączone, gdy lampka wskaźnika statusu mruga 
na NIEBIESKO. 

Umieść WINBOT na oknie przynajmniej 10 
cm (4") od rogu okna lub innych przeszkód. 
WINBOT jest poprawnie zaczepiony do okna, 
gdy lampka wskaźnika statusu pali się na 
NIEBIESKO. 

 * Nie odłączaj urządzenia WINBOT podczas 
czyszczenia.

 * Trzymaj przedmioty z dala od wentylatora 
WINBOT, aby uniknąć ich zablokowania.

 * Upewnij się, że między szkłem, a innymi 
przeszkodami w pomieszczeniu, np. zasłonami 
lub meblami, znajduje się 15 cm (5,9”) wolnej 
przestrzeni. 
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3.8 Pauza

Uruchamianie4

Uruchom WINBOT używając jednej z 
poniższych metod. 

Naciśnij przycisk START/PAUZA na 
WINBOT lub na pilocie, aby rozpocząć 
czyszczenie. WINBOT automatycznie 
wybierze ścieżkę „N“ lub „Z“.

Wybierz własną ścieżkę czyszczenia naciskając przycisk trybu „N“ lub „Z“ na pilocie, aby 
rozpocząć czyszczenie. 

Tryb czyszczenia „N“ jest najlepszy dla 
wysokich okien. WINBOT czyści podążając 
ścieżką „N“. 

Tryb czyszczenia „Z“ jest najlepszy dla 
szerokich okien. WINBOT czyści podążając 
ścieżką „Z“.

Zatrzymaj WINBOT podczas czyszczenia 
naciskając przycisk START/PAUZA na robocie 
lub na pilocie. 

Steruj WINBOT, aby poruszać się w przód, w tył, w 
prawo lub w lewo poprzez korzystanie z przycisków 
kierunkowych na pilocie, gdy jest wstrzymany. 
WINBOT czyści, gdy używane są przyciski 
kierunkowe. Przełącz na inny tryb czyszczenia 
używając przycisków trybu czyszczenia na pilocie, 
gdy urządzenie jest wstrzymane. 

3. Obsługa WINBOT 850
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3. Obsługa WINBOT 850

3.9 Zatrzymanie
Gdy WINBOT zakończy cykl czyszczenia, powróci na miejsce, w którym rozpoczął pracę i wyda 
sygnał dźwiękowy. 

Zdejmowanie urządzenia WINBOT

Zdejmij przyssawkę bezpieczeństwa.

Wyłącz (OFF) 

Odłącz WINBOT 

1

3

2

4

Złap za uchwyt WINBOT. Naciśnij i 
przytrzymaj  przez około 5 sekund, wtedy 
wentylator zatrzyma się. Zdejmij WINBOT 
z okna. Wypoleruj pozostawione podczas 
zdejmowania WINBOT ślady na szkle przy 
pomocy ścierki do polerowania.

Wypoleruj pozostawione podczas zdejmowania 
przyssawki bezpieczeństwa ślady na szkle przy 
pomocy ścierki do polerowania.

Przełącz przełącznik zasilania do pozycji 
„O“. 

 * Jeżeli WINBOT napotkał na problem i lampka wskaźnikowa mruga na CZERWOWO, może on 
zostać zresetowany poprzez naciśnięcie przycisku RESET na pilocie. Zobacz „Rozwiązywanie 
problemów“, aby uzyskać szczegółowe informacje. 
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Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia WINBOT, wyłącz go i odłącz z 
gniazdka. 

4.1 Podkładka czyszcząca

4.2 Wentylator, czujniki oraz ściągaczki

Wyłącz WINBOT i  zdejmi j  podkładkę 
czyszczącą. Nasączaj podkładkę czyszczącą 
zimną i czystą wodą przez 2 minuty. Wypierz 
ręcznie w delikatnym detergencie i połóż 
płasko, aby wyschła. Pozwól, aby całkowicie 
wyschła i zaczep z powrotem do urządzenia 
WINBOT. 

Wentylator Boczne rolki
Przewróć WINBOT na drugą stronę i wytrzyj 
jakiekolwiek pozostałości z wentylatora przy 
pomocy znajdującej się w zestawie ścierki 
do polerowania, aby zachować odpowiednie 
przyssanie. 

Przewróć WINBOT na drugą stronę i wytrzyj rolki 
po czterech stronach przy pomocy znajdującej 
się w zestawie ścierki do polerowania, aby 
zachować ich poprawne działanie.

4. Konserwacja

 * NIE używaj mokrej podkładki czyszczącej w urządzeniu WINBOT, gdyż może dojść do poślizgu na 
oknie.
 * Regularne pranie podkładki czyszczącej może przedłużyć jej żywotność.
 * Jeżeli podkładka czyszcząca zużyje się lub nie pasuje już do obszaru rzepy, wymień ją na nową, aby 
uzyskać najlepszą wydajność czyszczenia.
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4. Konserwacja

Czujniki wykrywające krawędzie Ściągaczki
Przewróć WINBOT na drugą stronę i wytrzyj 
czujniki wykrywania krawędzi po czterech stronach 
przy pomocy znajdującej się w zestawie ścierki do 
polerowania, aby zachować ich poprawne działanie.

Przewróć WINBOT na drugą stronę i wytrzyj 
obie ściągaczki przy pomocy znajdującej się w 
zestawie ścierki do polerowania, aby zachować 
ich poprawne działanie. 

4.3 Taśmy napędowe
Przewróć WINBOT na drugą stronę i przełącz 
przełącznik zasilania do pozycji „  “. Naciśnij 
i przytrzymaj  przycisk przez 5 sekund, aby 
zatrzymać wentylator. 

Sprawdź taśmy napędowe używając przycisków    
 oraz  na pilocie. Zatrzymaj taśmy napędowe, 

jeżeli zobaczysz na nich bród.

Przełącz przełącznik zasilania do pozycji „O“. Wyczyść bród na taśmach napędowych przy pomocy 
znajdującej się w zestawie ścierki do polerowania. 
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Wskaźnik Opis

Lampka wskaźnikowa 
statusu mruga na 
ZIELONO

Bateria zapasowa ma niski poziom naładowania i jest ładowana. 
WINBOT nie rozpocznie czyszczenia dopóki bateria zapasowa nie 
zostanie prawidłowo naładowana.

Lampka wskaźnikowa 
statusu mruga na 
NIEBIESKO

WINBOT jest włączony i gotowy do umieszczenia na szkle. 

Lampka wskaźnikowa 
statusu świeci się na 
NIEBIESKO

WINBOT pomyślnie przylega do szyby i jest gotowy do pracy. 

Lampka wskaźnikowa 
statusu mruga na 
CZERWONO

WINBOT napotkał na problem. Zobacz sekcję 6., rozwiązywanie 
problemów, aby uzyskać szczegóły. 

Lampka wskaźnikowa 
statusu świeci się na 
CZERWONO

WINBOT został włączony w trybie ręcznego ponownego 
przejeżdżania. Zobacz sekcję 6., rozwiązywanie problemów, aby 
uzyskać szczegóły.

WINBOT wydaje sygnał 
dźwiękowy

WINBOT emituje sygnały dźwiękowe w następujących sytuacjach: 
WINBOT jest włączany. 
WINBOT zakończył pracę. 
WINBOT napotkał na problem. 

5. Lampka wskaźnikowa statusu oraz dźwięki
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SN Usterka Możliwe przyczyny Rozwiązania 

1 Pilot nie działa

WINBOT jest w trakcie 
czyszczenia. Gdy WINBOT jest 
w trakcie czyszczenia, na pilocie 
działa tylko przycisk START/
PAUZA. 

Zatrzymaj WINBOT naciskając 
przycisk START/PAUZA na robocie 
lub na pilocie. Inne przyciski na 
pilocie będą funkcjonować, gdy 
WINBOT jest wstrzymany.

Pilot jest sparowany z WINBOT. 
WINBOT jest dostarczany 
fabrycznie ze sparowanym 
pilotem. Jeżeli pilot rozparuje się 
lub zostanie wymieniony, może 
on być ponownie sparowany.

Włącz WINBOT. W tym samym 
czasie, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk START/PAUZA na WINBOT 
oraz przycisk parowania na pilocie. 
Parowanie jest zakończone, gdy 
przycisk START/PAUZA mruga 
na CZERWONO, NIEBIESKO i 
ZIELONO.

Jeżeli pilot nie działa i lampka 
wskaźnikowa statusu mruga na 
CZERWONO, WINBOT musi 
być zresetowany.

Zresetuj WINBOT naciskając 
przycisk RESET na pilocie. 

2

Lampka 
wskaźnikowa 
statusu mruga 
na NIEBIESKO 
po umieszczeniu 
produktu na szkle.

Podkład czyszczący jest 
zaczepiony nieprawidłowo i 
zakrywa ściągacz lub czujniki 
wykrywania krawędzi.

Zdejmij podkładkę czyszczącą i 
zaczep ją ponownie upewniając 
się, że jest umieszczona dokładnie 
na obszarze rzepy i nie zakrywa 
ściągaczki oraz czujników 
wykrywania krawędzi.

Usterka czujnika wykrywającego 
krawędzie.

A. Zdejmij podkładkę czyszczącą i 
zaczep ją ponownie, upewniając się, 
że nie będzie zakrywać lub wpływać 
na czujniki wykrywania krawędzi.
B. Wyczyść czujniki wykrywania 
krawędzi w sposób opisany w sekcji 4. 
C. Jeżeli problem nie zostanie 
usunięty, skontaktuj się z obsługą 
klienta. 

Usterka wentylatora.

A. Wyczyść wentylator w sposób 
opisany w sekcji 4.  
B. Jeżeli problem nie zostanie 
usunięty, skontaktuj się z obsługą 
klienta. 

Szyba jest zbyt brudna, aby 
WINBOT mógł do niej prawidłowo 
przylec.

Przed umieszczeniem WINBOT na 
szybie, wyczyść najpierw mały obszar 
okna. 

6. Rozwiązywanie problemów
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6. Rozwiązywanie problemów

SN Usterka Możliwe przyczyny Rozwiązania 

3

Lampka 
wskaźnikowa statusu 
na produkcie mruga 
na CZERWONO.

Zakłócenie elektryczności 
podczas czyszczenia przez 
WINBOT spowodowane brakiem 
prądu, wypadnięciem wtyczki 
lub poluzowaniem połączenia z 
zasilaczem.

A. Podłącz WINBOT do zasilacza 
i podłącz do gniazdka. Naciśnij 
przycisk START/PAUZA na WINBOT 
lub na pilocie. WINBOT powróci do 
czyszczenia.
B. W przypadku wystąpienia awarii 
prądu i gdy powyższe rozwiązanie nie 
działa, użyj przycisków kierunkowych 
na pilocie, aby przemieścić WINBOT 
na oknie do pozycji, w których będziesz 
go mógł bezpiecznie dosięgnąć, 
wyłączyć wentylator i zdjąć go z okna. 
Jeżeli zasilanie zostanie przywrócone, 
umieść WINBOT na oknie i uruchom 
ponownie.

WINBOT przemieścił się po 
trudnym obszarze i stracił 
przyczepność. 

A. Naciśnij przycisk RESET na 
pilocie. Użyj przycisków kierunkowych 
na pilocie, aby przemieścić WINBOT 
z dala od trudnego miejsca i 
przynajmniej 10 cm/4" od rogów okna 
lub przeszkód. Uruchom ponownie 
WINBOT.
B. Naciśnij przycisk RESET na 
pilocie, następnie użyj przycisków 
kierunkowych, aby pokierować 
WINBOT i wyczyścić trudny obszar.

Czujniki wykrywania krawędzi są 
brudne.

Wyczyść cztery czujniki wykrywania 
krawędzi w sposób opisany w sekcji 4. 
Jeżeli problem nie zostanie usunięty, 
skontaktuj się z obsługą klienta. 
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6. Rozwiązywanie problemów

SN Usterka Możliwe przyczyny Rozwiązania 

4

WINBOT 
przemieszcza się 
po nieregularnej 
ścieżce podczas 
czyszczenia.

Na oknie jest zbyt dużo brudu.

A. Rozpryskaj dodatkową ilość 
roztworu do czyszczenia na górnej i 
dolnej części podkładki czyszczącej. 
B. Wyczyść taśmy napędowe w 
sposób opisany w sekcji 4.
C. Umieść ponownie podkład 
czyszczący i uruchom ponownie cykl 
czyszczenia.
D. Użyj pilota, aby kontrolować 
czyszczenie naciskając przyciski 
kierunkowe.
E. Wyczyść najpierw okno ręcznie i 
używaj później regularnie urządzenia 
WINBOT.
* WINBOT jest przeznaczony 
do utrzymywania czystości na 
powszechnie montowanych oknach. 
Produkt NIE jest przeznaczony do 
zastępowania mycia w przypadku 
bardzo brudnych okien lub do 
pierwszego mycia brudnych okien. 

5

WINBOT zablokował 
się w rogu okna 
i nie może się 
ruszyć, nie można 
go kontrolować 
przy pomocy 
pilota i nie może 
być zresetowany 
przyciskiem RESET. 

Niewystarczające przyssanie lub 
czujnika wykrywania krawędzi 
wysłał sygnał o wykryciu 
nieprawidłowości.

A. Naciśnij przycisk RESET na pilocie.
B. Jeżeli WINBOT nie resetuje się, 
musi zostać przełączony w tryb 
ręcznego ponownego przejeżdżania. 
Przytrzymaj przycisk RESET na 
pilocie, aż lampka wskaźnikowa 
statusu zapali cię na CZERWONO. 
W ręcznym trybie ponownego 
przejeżdżania przyciski kierunkowe 
na pilocie są aktywne. Użyj przyciski 
kierunkowe, aby przemieścić 
WINBOT do pozycji z dala od 
krawędzi i do miejsca, gdzie możesz 
go bezpiecznie dosięgnąć. Zdejmij 
WINBOT z okna i wyłącz go. Włącz i 
zrestartuj.
*Gdy używasz trybu ręcznego 
ponownego przejeżdżania, nie 
pozostawiaj WINBOT przyczepionego 
do okna. 
C. Jeżeli problem nie zostanie 
usunięty, skontaktuj się z obsługą 
klienta.



W850-EU02-IM2016R00


