
Instrukcja obsługi



Gratulujemy zakupu robota sprzątającego ECOVACS ROBOTICS WINBOT! Mamy nadzieję, że przez długie lata będziesz czerpał satysfakcję z jego 
użytkowania. Mamy nadzieję, że Twój nowy robot pomoże ci utrzymać dom w czystości oraz pozwoli przeznaczyć cenny czas na inne zajęcia. 

Żyj inteligentnie. Ciesz się życiem.

W razie problemów, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta, by technik mógł pomóc ci je rozwiązać 
i odpowiedział na Twoje pytania.  

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technologicznych i/lub konstrukcyjnych w celu nieustannego ulepszania produktu.

Dziękujemy za wybór urządzenia WINBOT!
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1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Z tego urządzenia mogą korzystać osoby 
o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej, 
umysłowej lub bez odpowiedniej wiedzy 
i doświadczenia, jeżeli zostały poddane 
nadzorowi lub szkoleniu dotyczącemu 
korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny 
i rozumieją zagrożenia z nim związane. 
Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. 
Urządzenia nie należy używać, jeśli zostało 
upuszczone, jeśli widoczne są oznaki 
uszkodzenia lub wycieki. Trzymaj urządzenie 
w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdy jest 
pod napięciem.

2. Nie korzystaj z urządzenia w bardzo gorących, 
zimnych lub wilgotnych pomieszczeniach 
(poniżej 0˚C, powyżej 40˚C, powyżej 65% 
wilgotności). Urządzenie może być użyte 

do czyszczenia zewnętrznych szyb, jeśli jest 
prawidłowo przymocowane do podstawy 
bezpieczeństwa, nie wieje silny wiatr, ani nie 
pada deszcz lub śnieg.

3. Należy upewnić się, że urządzenie jest 
podłączone do prądu podczas czyszczenia. 
Urządzenie ma zapasowy akumulator, 
ładujący się podczas użytkowania. Akumulator 
podtrzymuje zasilanie urządzenia, jeśli zostanie 
ono odłączone lub nastąpi awaria zasilania 
elektrycznego.

4. Nie należy pozostawiać urządzenia bez 
nadzoru, gdy jest podłączone.

5. WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Nie 
należy korzystać z urządzenia w środowisku 
zewnętrznym, komercyjnym ani przemysłowym.

6. Nie korzystaj z urządzenia na rozbitym szkle.
7. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych 

lub sprzedawanych przez producenta. 
Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego 
w zestawie.

8. Należy upewnić się, że napięcie zasilania 
odpowiada napięciu zasilania oznaczonemu 

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego 
należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad 
ostrożności, w tym:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA 
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
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1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

na zasilaczu.
9. Nie używaj urządzenia na oknie ramowym 

z ramą węższą niż 5 mm. 
10. Nie używaj urządzenia na mokrych lub tłustych 

oknach.
11. Przechowuj urządzenie z dala od ciepła 

i materiałów łatwopalnych.
12. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli nie 

przytwierdza się mocno do szyby lub ma 
widoczne oznaki uszkodzenia. 

13. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym, nie wolno wkładać urządzenia 
do wody lub innej cieczy. Nie umieszczaj 
ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, 
w którym może spaść lub zostać wciągnięte 
do wanny lub umywalki.

14. Nie wolno dotykać wtyczki lub urządzenia 
mokrymi rękami.

15. Nie ładuj urządzenia w bardzo wysokich lub 
w  bardzo niskich temperaturach. Może to 
mieć wpływ na trwałość akumulatora.

16. Podczas ładowania urządzenia nie umieszczaj 
go na innych urządzeniach elektrycznych 

i trzymaj z dala od ognia i płynów.
17. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu 

zasilającego. Nie należy ciągnąć ani nieść 
urządzenia za przewód zasilający, używać 
przewodu zasilającego jako uchwytu, zamykać 
okna na przewodzie zasilającym ani nakładać 
na niego obciążeń. Przewód zasilający należy 
trzymać z dala od gorących powierzchni.

18. Nie należy korzystać z urządzenia 
z  uszkodzonym przewodem zasilającym 
lub gniazdem. Nie używaj urządzenia, jeśli 
nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, 
uszkodzone lub weszło w kontakt z wodą. 
Muszą zostać naprawione przez producenta 
lub jego przedstawiciela w celu uniknięcia 
zagrożenia.

19. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
musi zostać on wymieniony przez producenta 
lub jego przedstawiciela, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa.

20. Przed czyszczeniem lub konserwacją 
urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. 
Nie odłączaj zasilacza, ciągnąc za przewód 



6PL

zasilający.
21. Akumulator zapasowy musi być wymieniony 

przez producenta lub jego przedstawiciela 
w celu uniknięcia zagrożenia. 

22. Akumulator zapasowy należy wyjąć i wyrzucić 
zgodnie z lokalnymi przepisami przed 
utylizacją urządzenia.

23. Urządzenie należy odłączyć od gniazdka 
przed wyjęciem akumulatora z urządzenia do 
utylizacji.

24. Należy zutylizować zużyte akumulatory 
zgodnie z lokalnymi przepisami.

25. Nie należy palić urządzenia, nawet jeśli jest 
poważnie uszkodzone. Akumulator może 
eksplodować w ogniu.

26. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie 
z instrukcjami podanymi w niniejszej 
instrukcji obsługi. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia 
ciała spowodowane niewłaściwym użyciem.

27. OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumula-
tora należy używać tylko odłączanej jednostki 
zasilającej EA10952 dostarczonej z  urządze-

niem.
28. Robot zawiera akumulatory, które mogą być 

wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych 
pracowników.

29. Pilot wymaga dwóch nieładowalnych baterii 
typu AAA/R03. Aby wymienić baterie pilota, 
odwróć pilota oraz naciśnij i zdejmij pokrywę 
pojemnika baterii. Wyjmij baterie i włóż nowe 
baterie zgodnie z oznaczeniami (+/-) Załóż 
pokrywę pojemnika baterii.

30. Nie należy ponownie ładować baterii 
nieładowalnych.

31. Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii 
lub baterii nowych i zużytych.

32. Baterie pilota należy wkładać zgodnie 
z właściwą polaryzacją.

33. Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia 
i bezpiecznie zutylizować.

34. Jeśli pilot ma być nieużywany przez dłuższy 
czas, należy wyjąć baterie.

35. Zaciski zasilania nie powinny być zwarte.
36. Wtyczka i zasilacz przeznaczone są do użytku 

wewnątrz pomieszczeń.

1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
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Żeby spełnić wymogi związane z poddaniem 
działaniu fal radiowych, podczas pracy urzą-
dzenia należy zachować odległość 20 cm mię-
dzy urządzeniem a osobami znajdującymi się 
w pobliżu. 
Żeby zapewnić zgodność z tymi wymogami, 
przebywanie w mniejszej odległości nie jest 
zalecane. Antena użyta w tym przekaźniku nie 
powinna być umieszczona w pobliżu innych 
anten lub przekaźników.

Klasa II

Transformator izolujący odporny na 
zwarcia

Zasilacz przełączający

Tylko do użytku w pomieszczeniach.

 Prąd stały

 Prąd zmienny

Prawidłowa utylizacja tego produktu
Oznaczenie to wskazuje, że nie należy wyrzu-
cać tego produktu do innych odpadów domo-
wych w całej UE. Aby zapobiec zagrożeniom 
dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi 
poprzez niekontrolowane usunięcie odpadów, 
należy poddać je recyklingowi w celu promo-
wania zrównoważonego ponownego wyko-
rzystania zasobów materialnych. Aby poddać 
recyklingowi używane urządzenie, skorzystaj 
z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się 
ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. 
On podda produkt bezpiecznemu recyklingo-
wi.

Dla krajów UE
Informacje o deklaracji zgodności UE można 
znaleźć na stronie internetowej: https://www.
ecovacs.com/global/compliance

1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
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2.1 Zawartość opakowania

Robot WINBOT Zasilacz Pilot z bateriami

Instrukcja obsługi + 
skrócony opis obsługiWkłady czyszcząceZestaw czyszczący 

WINBOT
Ściereczka do końcowego 

przecierania

2. Zawartość opakowania i dane techniczne 

Uwaga: Rysunki i ilustracje służą wyłącznie jako przykłady i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
Wygląd produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie bez dodatkowych powiadomień.
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2.2 Rysunek produktu
Robot WINBOT

2. Zawartość opakowania i dane techniczne 

Odbojnik

Czujniki wykry-
wania krawędzi

Wyłącznik 
zasilania

Dolny wskaź-
nik stanu 

robota
Czujnik ssania

Czujniki wykry-
wania krawędzi

Wskaźnik stanu robota 
/ przycisk START/

PAUZA

Gumowa 
wycieraczka do 
okien

Wentylator

Powierzchnie 
napędowe

Uwaga: 

Żeby wymienić baterie pilota, należy: zsunąć osłonę pojemnika na 
baterie w pilocie, wyjąć zużyte baterie, włożyć nowe baterie zgodnie 
z oznaczeniami +/-, nasunąć osłonę baterii, aż do usłyszenia kliknięcia.

Pilot

Przyciski 
sterujące

Przycisk trybu dokład-
nego czyszczenia

Przycisk trybu 
czyszczenia 
punktowego

Przycisk START/PAUZA

Przycisk paro-
wania pilota
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3.1 Przed pierwszym użyciem

3. Obsługa robota WINBOT

Przed użyciem upewnij się, że podstawa bezpieczeństwa i linka zabezpieczająca zostały połączone z robotem 
WINBOT. (Połączone domyślnie. Nie wolno zdejmować w sposób nieuzasadniony.)

Uwaga: Nie używaj robota WINBOT na oknie ramowym z ramą węższą niż 3 mm. 
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3.2 Szybki start

1  Podłącz przewód zasilający robota WINBOT, zasilacz i wtyczkę

2  Przymocuj podstawę bezpieczeństwa 3  Spryskaj środkiem czyszczącym

Aby dokładnie przymocować podstawę bezpieczeństwa do szyby, wy-
korzystaj suchą ściereczkę do oczyszczenia spodu podstawy bezpie-
czeństwa i miejsca, w którym podstawa bezpieczeństwa zostanie przy-
mocowana do szyby.

Uwaga: Nie wolno rozpryskiwać nadmiernej ilości środka czyszczące-
go, ponieważ mogłoby to spowodować ślizganie się powierzchni na-
pędowych.

3. Obsługa robota WINBOT

A B C
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a. Tryb AUTO

b. Tryb dokładnego czyszczeniaUwaga: 
Wszelkie przedmioty należy trzymać z dala od wentylatora robota WIN-
BOT, aby uniknąć niedrożności.
Umieść robota WINBOT na szybie w miejscu oddalonym co najmniej 
o 10 cm od narożników okna i i innych przeszkód.
Jeśli szyba jest mocno zakurzona i zabrudzona, najpierw należy oczy-
ścić miejsce, w którym robot WINBOT zostanie przymocowany.

3.3 Obsługa podczas pracy robota

1  Wybierz tryb czyszczenia

4  Uruchom urządzenie

Włącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania. Naciśnij przycisk 
START/PAUSE. Przymocuj robota WINBOT do szyby, jeśli usłyszysz 
pracujący wentylator. Robot WINBOT uruchomi się po pomyślnym 
przymocowaniu do szyby. To najczęściej używany tryb odpowiedni do codziennego sprzątania.

Ten tryb można wykorzystać w celu uzyskania większej wydajno-
ści czyszczenia, ponieważ pracujący robot WINBOT czyści osobno 
w dwóch kierunkach.

LUB

3. Obsługa robota WINBOT
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2  Zatrzymaj robota

3  Wymień wkład czyszczącyc. Tryb czyszczenia punktowego
Ten tryb można wykorzystać do czyszczenia obszarów wyjątkowo moc-
no zabrudzonych lub zakurzonych. Zatrzymaj pracę robota WINBOT, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na 

robocie WINBOT przez 5 sekund, aby zdjąć robota WINBOT. Usuń 
zabrudzony wkład czyszczący z robota WINBOT i nałóż nowy czysty 
wkład.

Uwaga: Nie można korzystać z przycisków sterujących na pilocie, do-
póki robot WINBOT nie zostanie przełączony z trybu pauzy.

Uwaga: Szara strona z mikrofibry powinna być skierowana na zewnątrz. 
Upewnij się, że strona oznaczona symbolem  jest umocowana do 
podkładki wkładu czyszczącego robota WINBOT oznaczonej tym sa-
mym symbolem . 

Upewnij się, że wkład czyszczący jest prawidłowo zamocowany. Nie 
wolno zakrywać wycieraczki do okien ani czujników wykrywania krawę-
dzi.

LUB

3. Obsługa robota WINBOT
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3. Obsługa robota WINBOT

1  Zdejmij robota WINBOT 3  Zdejmij podstawę bezpieczeństwa

2  Wyłącz zasilanie urządzenia 4  Odłącz robota WINBOT od gniazdka elektrycznego

3.4 Zakończenie pracy
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4.1 Wkład czyszczący

Uwaga: 
Do mycia należy stosować łagodny detergent.
Nie WOLNO używać mokrego wkładu czyszczącego w robocie WINBOT, ponieważ urządzenie mogłoby ślizgać się po oknie.
Regularne mycie wkładu czyszczącego może przedłużyć jego trwałość.
Jeśli wkład czyszczący zostanie zdarty lub nie jest już dokładnie dopasowany do zapięcia, należy wymienić go na nowy, aby uzyskać optymalną wy-
dajność czyszczenia.

4. Konserwacja
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4. Konserwacja

Czujniki wykrywania krawędzi

Wycieraczki do okien

4.2 Wentylator, kółka boczne, czujniki wykrywania krawędzi i wycieraczki do okien
Wentylator

Kółka boczne
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4. Konserwacja

4.3 Powierzchnie napędowe

Uwaga: 
Sprawdź powierzchnie napędowe za pomocą przycisków sterujących 
na pilocie. Zatrzymaj powierzchnie napędowe, jeśli zauważysz na nich 
zabrudzenia.

1

2

3
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5. Wskaźnik stanu robota

Wskaźnik stanu wolno pulsuje na NIEBIESKO. To normalne. Praca robota WINBOT została wstrzymywana lub robot 
ładuje się.

Wskaźnik stanu przestał świecić na NIEBIESKO.
To normalne. Robot WINBOT przełącza się do trybu uśpienia. Naciśnij 
przycisk , aby się przełączył.

Wskaźnik stanu robota WINBOT świeci się ciągłym NIEBIESKIM świa-
tłem.

To normalne. Robot WINBOT skutecznie przywarł do szyby i jest goto-
wy do czyszczenia.

Wskaźnik stanu robota pulsuje na CZERWONO. Wystąpił problem z robotem WINBOT Szczegóły znajdziesz w rozdziale 
6. Rozwiązywanie problemów.

Wskaźnik stanu robota WINBOT świeci się ciągłym CZERWONYM 
światłem.

Poziom naładowania akumulatora robota WINBOT jest niski. Należy 
zdjąć robota z szyby.

Robot WINBOT emituje sygnały dźwiękowe.

Robot WINBOT emituje sygnały dźwiękowe w następujących sytu-
acjach:
Robot WINBOT nie jest włączony.
Robot WINBOT zakończył czyszczenie.
Wystąpił problem z robotem WINBOT
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6. Rozwiązywanie problemów

Lp. Usterka Możliwe powody Rozwiązanie

1 Pilot nie steruje 
robotem WINBOT.

Pilot nie jest sparowany z robotem WIN-
BOT. (Robot WINBOT dostarczany jest ze 
sparowanym pilotem). Jeśli przestanie być 
sparowany lub zostanie wymieniony, moż-
na go ponownie sparować.)

Po upływie 5 sekund po włączeniu zasilania robota WINBOT równo-
cześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie WINBOT oraz 
przycisk  na pilocie. Parowanie zostanie zakończone, jeśli robot 
WINBOT wyemituje sygnały dźwiękowe, a wskaźnik pulsuje na CZER-
WONO i NIEBIESKO.

2
Podczas czyszcze-
nia robot WINBOT 
porusza się nieregu-
larną trasą. 

Na szybie jest zbyt wiele zabrudzeń i za-
nieczyszczeń.

A. Rozpryskaj dodatkową ilość środka czyszczącego na wkładzie czysz-
czącym.
B. Wyczyść powierzchnie napędowe zgodnie z opisem w sekcji 4.
C. Wymień wkład czyszczący i ponów cykl czyszczenia.
D. Wykorzystaj pilota do ręcznego sterowania procesem czyszczenia 
za pomocą przycisków sterujących.
E. Najpierw umyj okno ręcznie, a następnie użyj robota WINBOT 
codziennego czyszczenia.
* Robot WINBOT jest przeznaczony do utrzymania w czystości zwy-
kłych okien. Urządzenie NIE jest przeznaczone do zastąpienia przemy-
słowych środków czyszczących ani do pierwszego czyszczenia.

Wkład czyszczący jest zbyt mocno zabru-
dzony.

Wkład czyszczący jest zbyt mokry.

Powierzchnie napędowe są zbyt mocno 
zabrudzone.

Powierzchnie napędowe zostały zużyte. Sprawdź, czy powierzchnie napędowe nie są zużyte, zarysowane lub 
pęknięte. Jeśli tak, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

3 Robot WINBOT nie 
porusza się. 

Wkład czyszczący został zamocowany. Sprawdź, czy powierzchnie napędowe nie są zużyte, zarysowane lub 
pęknięte. Jeśli tak, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

Na szklanej powierzchni znajduje się 
szczelina. Przytrzymaj linkę zabezpieczającą lub przewód zasilający robota WIN-

BOT. Tymczasem naciśnij przyciski sterujące na pilocie, aby umożliwić 
robotowi WINBOT odsunięcie od szczeliny lub bariery.Podkładka wkładu czyszczącego została 

zablokowana z powodu niewielkich prze-
szkód na szybie. 

4
Robot WINBOT 
porusza się z trudem 
lub w kółko.

Powierzchnie napędowe zostały zabloko-
wane.

Sprawdź, czy na powierzchniach napędowych nie nagromadził się 
kurz lub zanieczyszczenia. Jeśli tak, wyczyść powierzchnie napędowe 
zgodnie z opisem w sekcji 4. Uruchom ponownie robota WINBOT. 
Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum obsługi 
klienta.
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6. Rozwiązywanie problemów

Lp. Usterka Możliwe powody Rozwiązanie

5

Podczas czyszczenia 
robot WINBOT kręci 
się w kółko lub po-
rusza nieregularną 
trasą.  

Odbojnik został zablokowany. Zdejmij robota WINBOT z okna. Sprawdź, czy odbojnik nie został za-
blokowany. Wyczyść odbojnik i ponownie uruchom robota WINBOT. 
Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum obsługi 
klienta.Odbojnik został uszkodzony.

6

Podczas czyszczenia 
robot WINBOT kręci 
się w kółko lub po-
rusza nieregularną 
trasą. 

Nieprawidłowy sygnał czujników wykrywa-
nia krawędzi.

A. Wyjmij wkład czyszczący i zainstaluj go ponownie, upewniając się, 
że nie zakrywa ani nie zakłóca prawidłowego działania czujników wy-
krywania krawędzi.
B. Wyczyść czujniki wykrywania krawędzi zgodnie z opisem w sekcji 4.
C. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum ob-
sługi klienta.

Usterka wentylatora.
A. Wyczyść wentylator zgodnie z opisem w sekcji 4.
B. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum ob-
sługi klienta.

7

Robot WINBOT 
przestaje się poru-
szać po przywarciu 
do szyb. 

Robot WINBOT znajduje się zbyt blisko 
krawędzi szyby lub przeszkody.

Użyj przycisków sterujących na pilocie, aby odsunąć robota WINBOT 
od problematycznego miejsca oraz co najmniej 10 cm od narożników 
okna i przeszkód. Ponownie uruchom robota WINBOT. Albo zdejmij 
robota WINBOT z okna i umieść go co najmniej 10 cm od narożników 
okna i przeszkód. Ponownie uruchom robota WINBOT.

8

Robot WINBOT 
został zablokowany 
i nie może się poru-
szać, sterowany jest 
za pomocą pilota.

Został zablokowany przez przeszkody.

Dokładnie umocuj podstawę bezpieczeństwa i linkę zabezpieczającą. 
Przytrzymaj przewód zasilający robota WINBOT, a tymczasem użyj
przycisków sterujących na pilocie, aby odsunąć
robota WINBOT z dala od blokującego miejsca. Jeśli problemu nie 
można rozwiązać, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
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7. Dane techniczne

Model robota WINBOT WB10G

Znamionowe parametry 
wejścia

24 V  3,75 A Moc znamionowa
80 W

Pilot

Model RC1712

Znamionowe napięcie wejścio-
we

3 V 

Zasilacz: EA10952

Wejście: 100–240 V   50/60 Hz  1,5 A Wyjście: 24 V   3,75 A

Pobór mocy w trybie wyłącze-
nia/czuwania

Poniżej 0,50 W Częstotliwość: 2437 MHz

Moc wyjściowa modułu bezprzewodowego jest mniejsza niż 100 mW.
Uwaga: Dane techniczne i konstrukcyjne mogą ulec zmianie ze względu na nieustanne ulepszanie produktu.
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