
Robotický vysávač

ATK-RVC02

Návod na použitie



Dôležité bezpečnostné pokyny

Upozornenie

POUŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy. Tento symbol vás upozorní
na potenciálne nebezpečenstvá, ktoré by mohli viesť k poškodeniu
majetku a/alebo vážnemu ublíženiu na zdravý alebo k smrti.

Ak chcete znížiť riziko poranenia alebo poškodenia, pozorne si prečítajte tieto 
bezpečnostné pokyny a dodržujte ich.

• Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, 
ak im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania tohto zariadenia 
bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré s tým súvisia.

• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto zariadením
nebudú hrať.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelých.
• Zariadenie sa má používať len s originálnym napájacím zdrojom.
• Na účely nabíjania batérie používajte len odpojiteľný napájací zdroj.

Pred likvidáciou zariadenia sa musí batéria zo zariadenia vybrať. Ak chcete vybrať 
batériu zo zariadenia, najprv vyberte skrutky na dne a potom vyberte batériu 
odpojením rýchleho konektora.

Použitá batéria by mala byť umiestnená v uzavretom plastovom vrecku a bezpečne 
zlikvidovaná v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi.

Externý flexibilný kábel alebo kábel napájacej jednotky nie je možné vymeniť, ak je 
kábel poškodený, napájacia jednotka sa zneškodní.

Zariadenie je určené len na vnútorné použitie.

Zariadenie nie je hračkou. Na zariadení neseďte ani nestojte. 
Malé deti a domáce zvieratá by mali byť pod dohľadom, keď je zariadenie v prevádzke.

Zariadenie skladujte a používajte len v prostredí izbovej teploty.

Čistite handričkou, navlhčenou iba vodou.

Nepoužívajte zariadenie na vysávanie horľavých vecí.

Nepoužívajte zariadenie na vysávanie čohokoľvek mokrého.

Pred použitím zariadenia zdvihnite zo zeme predmety, ako je oblečenie a papier. 
Zdvihnite káble, žalúzie alebo záclony a presuňte napájacie káble a krehké predmety z 
cesty vysávača. Ak toto zariadenie prechádza cez napájací kábel a potiahne ho, objekt 
môže byť stiahnutý zo stola alebo police.
Ak sa ma vysávať miestnosť, kde je napr. balkón, mala by sa použiť fyzická bariéra, aby 
sa zabránilo prístupu na balkón a aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.

Na zariadenie nič neumiestňujte.

Uvedomte si, že zariadenie sa pohybuje samo. Dávajte pozor pri chôdzi v oblasti, kde 
zariadenie pracuje, aby ste na neho nešliapli.

Nepoužívajte zariadenie v priestoroch s exponovanými elektrickými zásuvkami na 
podlahe.

Používajte len na tvrdých podlahových povrchoch alebo kobercoch s nízkou výškou.

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bolo umiestnené na podlahách bez toho, aby ich 
poškriabalo. Stále odporúčame, aby ste zariadenie otestovali na malej ploche 
miestnosti, ktorá sa má vysávať, aby sa pri čistením celej miestnosti nevytvorili žiadne 
škrabance.

Tento symbol na zariadení alebo na jeho obale naznačuje: 
Nevyhadzovať elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad. 
Používajte zariadenia na separovaný zber. Obráťte sa na miestny orgán 
a požiadajte ho o informácie týkajúce sa dostupných systémov zberu. 
Ak sa elektrické spotrebiče likvidujú na skládkach, nebezpečné látky 
môžu unikať do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca. 
Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný 
vziať späť váš starý spotrebič na likvidáciu bezplatne.



Zloženie produktu | Obsah balenia

Robot Nabíjacia stanica Adaptér

Kefka na čistenie Nádobka na prach Manuál

Bočná kefa 4× HEPA filter 2× Nádrž na vodu



Zloženie produktu | Názov dielu

Stlačením a podržaním tlačidla „Wi-Fi“ na 3 s vstúpite do Wi-Fi nastavení

Tlačidlo Wi-Fi

Senzor poklesu

Bočná kefa

Hracie koliesko

Prachová nádobka

Laserový senzor

Horný kryt

Ochrana kefy

Prach. nádobka

Magnetický senzor

Prachová nádobka
(Nádrž na vodu)

Tlačidlo Štart/Pauza
Tlačidlo vrátenie do nabíjacej stanice

Všesmerová šošovka

Kolíky kontaktného nabíjania

Všesmerové koliesko

Priehradka na batériu

Valcová kefa



Použitie mobilného telefónu, skenovanie QR kódu,
stiahnutie aplikácie



iOS/Android/Huawei inteligentný telefón
1. Prihláste sa do aplikácie alebo sa zaregistrujte ako nový používateľ. 
    Vyplňte potrebné informácie pre registráciu, aby ste získali prístup k funkciám aplikácie.

Sprievodca používaním aplikácie



Zapnite robota, potom stlačte a podržte tlačidlo "Wi-Fi“ na 3 sekundy, kým nezaznie „Ding“. 
Robot uvedie hlasovú správu. Ikona Wi-Fi bude blikať a zariadenie je pripravené na pripojenie.
Otvorte aplikáciu „Antik SmartHome“, stlačte „Pridať zariadenie“, resp. modré plus a vyberte model vysávača. 
Vyberte meno siete Wi-Fi, zadajte heslo a pokračujte podľa inštrukcii v aplikácii.

Návod na spárovanie robota



Vzhľad aplikácie a prostredia v nej sa môže časom meniť.  
Predajca si vyhradzuje právo na zmenu.

Vzhľad prostredia v aplikácii

Vzhľad aplikácie a prostredia v nej sa môže časom meniť.  Vzhľad aplikácie a prostredia v nej sa môže časom meniť.  



Funkcia zobrazenia APP:

Popis funkcie Tlačidlo Funkcia
Režim

Tlačidlo
Zapnúť/Vypnúť

Zatlačiť raz 
 > 0,3 s Spustenie robota

Vypnutie robota

Pozastaviť robotaZatlačiť raz 
 > 0,3 s

Zatlačiť raz 
 > 0,3 s

Návrat robota
do nabíjačky

Zatlačiť raz 
 > 0,3 s

Štart
párovania

Zatlačiť a podržať
 > 0,3 s

Tlačidlo
Návrat

Tlačidlo
Wi-Fi

Prepínač
Funkcia

Funkcia
Popis

Režim čistenia okrajov: ikonka sa vždy rozsvieti, začne sa vysávanie; ikonka bliká,
prestávka vo vysávaní.

Režim jednej izby: ikonka sa vždy rozsvieti, začne vysávanie jednej miestnosti;
ikonka bliká, prestávka vo vysávaní.

Režim čistenie sekcií: používateľ môže na mape v aplikácii vytvoriť plochu, určenú
pre vysávania. Robot začne vysávať, po nastavení tejto plochy.

Režim lokácie: používateľ je schopný definovať akékoľvek miesto na mape, v rámci
aplikácie. Robot prejde na toto miesto a začne kruhové vysávanie v okruhu 2 metrov.

Režim čistenia Zig-Zag: robot začne vysávať od okraju miestnosti. 
Robot začne zig-zag pohyb a po dokončení sa vráti na miesto štartu.

Bodový režim: ikonka sa vždy rozsvieti, začne intenzívne vysávanie vo vybranej oblasti;
ikonka bliká, prestávka vo vysávaní.

Vrátenie na nabíjaciu stanicu: ikona sa vždy rozsvieti, robot sa automaticky vráti
do nabíjacej stanice; ikona bliká, prestávka vo vysávaní.

Režim plánovaného vysávania: ikonka vždy svieti, plánované vysávanie je nastavené,
ikonka nastaveného naplánovaného času vysávania bliká.

Režim nabíjania: ikonka bliká, keď sa batéria nabíja. V opačnom prípade zobrazte
dostupnú úroveň batérie.

Nastavenie nežiadúcej oblasti vysávania.

Režim automatického čistenia: ikonka sa vždy rozsvieti, spustí sa automatické vysávanie;
ikonka bliká, prestávka vo vysávaní.



Prachový zásobník, zásobník na vodu a nabíjacia základňa

Sitko s vysokou účinnosťou

Vysokoúčinný vrchný kryt

Prieduch

Otočný kryt prachovej nádobky

Signalizačný senzor

Otvor na doliatie vody

Zásobník na vodu

Handrička na mopovanie

DC zásuvka

Nabíjacie konektory

Zásobník na prach

Nabíjacia základňa

Zásobník na vodu

Základné filtračné sitko

Plechová fólia
z prach. zásobníka



Používanie produktu | Nabíjanie robota

Nabíjaciu stanicu umiestnite na tvrdý a rovný povrch,
k stene. Odstráňte objekty do vzdialenosti 0,5 m na oboch 
stranách a do 1 m pred nabíjacou základňou.

Pred použitím nainštalujte bočné kefy.

Nabíjanie
Umiestnite robota do nabíjacej základne, aby sa batéria nabila.
Počas nabíjania bliká kontrolka. Po dokončení nabíjania zostane 
LED svietiť. Bežná doba nabíjania je približne 5 hodín.
Robot sa vracia do nabíjacej základni na konci čistiaceho cyklu 
alebo keď je vybitá batéria.

Upozornenie
• Nevystavujte nabíjaciu základňu priamemu slnečnému 
žiareniu.
• Odporúčame robota úplne nabiť.
• Pri nabíjaní sa vyhnite vloženiu nádržky s vodou do robota.

Pripojte adaptér do elektrickej zásuvky na stenu a DC 
konektor do DC koncovky na nabíjacej základni. Keď sa 
nabíjacia základňa pripojí k striedavému prúdu, LED dióda 
na nabíjacej stanici začne blikať nazeleno.

Inštalujte nabíjaciu základňu na miesto, kde má robot  
k nej ľahký prístup. Nabíjaciu základňu položte k stene 
a na tvrdý povrch, napr. drevená podlaha alebo 
koberec.

Nabíjaciu základňu vždy zapojte, inak sa k nej robot
automaticky nepripojí.



3. Stlačením         na robotovi alebo ľubovoľného klávesu
na diaľkovom ovládači robota „prebudíte“.

2. Stlačte         na robotovi alebo         na diaľkovom ovládači 
robota, zastavíte tak vysávanie.
2. Stlačte         na robotovi alebo         na diaľkovom ovládači 2. Stlačte         na robotovi alebo         na diaľkovom ovládači 

3. Stlačením         na robotovi alebo ľubovoľného klávesu

Používanie produktu | Zapnutie a vypnutie
ZAPNÚŤ: Stlačte           na robotovi, kým sa kontrolka nerozsvieti.

Vypnite robot, ak sa nebude dlhší čas používať, predĺžite tak životnosť batérie.
Dobíjajte aspoň raz za 6 týždňov.

Pred použitím sa uistite, že je robot zapnutý.

Ak robot prestane pracovať dlhšie ako desať minút, automaticky sa prejde
do režimu spánku (všetky LED diódy sa vypnú).

ZAPNÚŤ: Stlačte           na robotovi, kým kontrolka nezhasne.

1. Stlačením        na robotovi alebo                    na diaľkovom 
ovládači sa spustí vysávanie v automatickom režime

Štart/Stop/Prebudenie



Robot optimalizuje svoje vysávanie automatickým výberom 
rôznych režimov, až kým sa nedokončí vysávanie. 
Tento režim je najčastejšie používaný.

Stlačte         na robotovi alebo                  na diaľkovom ovládači, 
aby ste spustili vysávanie v automatickom režime.
Stlačte         na robotovi alebo                  na diaľkovom ovládači, Stlačte         na robotovi alebo                  na diaľkovom ovládači, Stlačte         na robotovi alebo                  na diaľkovom ovládači, 

Používanie produktu | Režim vysávania
1. Automatické čistenie

Robot intenzívne čistí špecifickú oblasť v špirálovom vzore 
v okruhu 1,5 m, čo je užitočné, ak je prach alebo nečistoty 
najmä v tomto priestore.

Opakovane stláčajte       na diaľkovom ovládači, kým sa na 
obrazovke nezobrazí ikona režimu bodového čistenia.

2. Bodové čistenie

Robot intenzívne čistí špecifickú oblasť v špirálovom vzore 
v okruhu 1,5 m, čo je užitočné, ak je prach alebo nečistoty 
najmä v tomto priestore.

Opakovane stláčajte       na diaľkovom ovládači, kým sa na 
obrazovke nezobrazí ikona režimu čistenia okrajov.

2. Čistenie okrajov

Robot sa vráti do nabíjacej stanice, keď úroveň nabitia batérie výrazne 
poklesne alebo keď je hotové vysávanie určeného priestoru.

Robot sa predvolene spustí v režime automatického čistenia, keď je zapnutý.

Opakovane stláčajte       na diaľkovom ovládači, kým sa na 

Opakovane stláčajte       na diaľkovom ovládači, kým sa na 



Tento režim vyberte len vtedy, keď je potrebné povysávať len 
jednu konkrétnu miestnosť. Uistite sa, že ste vysávanie len 
jednej izby zabezpečili zatvorením dverí. Robot pred 
dokončením vyčistí aj okraje.

1. Stlačte        na diaľkovom ovládači. Čas na displeji bude blikať.
2. Stlačte                       pre nastavenie „hodiny“ a „minúty“.
3. Stlačte          pre uloženie nastavenia.

• Môžete naplánovať, aby robot začal upratovať v určený čas.
• Ak chcete zrušiť predtým naplánované vysávanie, stlačte a 
podržte       na 3 sekundy.
1. Stlačte         na diaľkovom ovládači. Čas na displeji bude blikať.
2. Stlačte                        pre nastavenie „hodiny“ a „minúty“.
3. Stlačte        pre uloženie nastavenia.

4. Vysávanie jednej izby 6. Nastavenie času a plánované čistenie
Nastavenie času

Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete 
nasmerovať robota na čistenie konkrétnej oblasti.

5. Manuálne vysávanie

1. Stlačte        na diaľkovom ovládači. Čas na displeji bude blikať.

3. Stlačte          pre uloženie nastavenia.
2. Stlačte                       pre nastavenie „hodiny“ a „minúty“.

1. Stlačte         na diaľkovom ovládači. Čas na displeji bude blikať.

Používanie produktu | Režim vysávania

Odbočte
vľavo

Presuňte sa dozadu

Vpred

Odbočte vpravo

Urobte si čas na kontrolu nastavenia správnosti času predtým, ako nastavíte 
plánované čistenie. Skontrolujte, či je robot zapnutý.



Otvorte kryt otvoru na vodu a pomaly nalejte vodu do nádržky.

Vyberte utierku a položte ju na vrch nádržky na vodu. Utierku jemne 
zatlačte, aby ste sa uistili, že pevne priľne k nádržke na vodu.

Vymeňte nádobu na prach za nádobku na vodu.
Mopovanie je pripravené.

Mopovanie | Nádoba na vodu

Nepoužívajte funkciu mopovania pri kobercoch.
Odstráňte utierku mopu a vyčistite ju, keď je mopovanie dokončená.
Po každom použití vyprázdnite nádrž na vodu.



Pre optimálny výkon postupujte podľa nižšie uvedených 
pokynov, na pravidelné čistenie a údržbu robota. Frekvencia 
čistenia/výmeny bude závisieť od vašich zvyklostí, pri 
používaní robota.

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a nádobu 
vytiahnite von.

2. Otvorte a vyprázdnite nádobu na prach.

3. Vyberte penový filter a vysokovýkonný filter.

Čistenie a údržba

Odporúčaná frekvencia čistenia/výmeny:

Robotická časť

Filtre

Valcová kefa

Bočné kefy

Chránič kefy

Senzory

Nabíjacie kolíky

Otočné koliesko

Raz týždenne

Raz týždenne

Raz mesačne

Raz mesačne

Raz mesačne

Raz mesačne

Raz mesačne

Každé 2 mesiace

Každých 6 – 12 mes.

Každých 3 – 6 mes.
(resp. keď je viditeľne opotrebovaná)

Každých 3 – 6 mes.
(resp. keď je gumový pás na chrániči

kefy viditeľne opotrebovaný)

Frekvencia čistenia Frekvencia výmeny

Čistenie nádoby na prach a filtrov



4. Nádobu a filtre vyčistite vysávačom alebo čistiacou kefkou. 7. Vysušte nádobu na prach a zostavu filtra, udržujte robota v 
suchu, aby ste predĺžili jeho životnosť.

8. Vložte filtre a predfilter späť do nádobky na prach.

5. Na opláchnutie základného filtra použite vodu.

6. Nádobu na umývanie je možné vyčistiť handričkou.

Čistenie a údržba

Nedovoľte, aby sa voda dostala do otvoru ventilátora, počas čistenia nádoby na prach.

Odporúča sa vyčistiť vodou sitko každých 15 - 30 dní.
Životnosť vysokoúčinného filtra sú 3 mesiace.

1. Pred inštaláciou filtračného sitka sa uistite, že filtračné sitko s vysokou 
účinnosťou a sitko základného filtra sú suché.

2. Nevystavujte vysokoúčinné sitko a základné sitko slnku.



1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádržky na vodu, aby ste ju vytiahli.

2. Odstráňte utierku z nádržky na vodu.

3. Otvorte kryt na prívod vody a vypustite vodu z nádržky na vodu.

4. Na vyčistenie handričky použite vodu.

5. Utierku osušte na slnku.

6. Nádrž na vodu môžete vysušiť handrou alebo ju nechať 
prirodzene vysušiť na vzduchu.

Čistenie a údržba
Nádržka na vodu a starostlivosť o mop



Vymeňte bočné kefy
Bočné kefy sa môžu po určitom čase používania ohnúť alebo 
poškodiť. Pri ich výmene postupujte podľa nižšie uvedených 
pokynov.

Stiahnite staré bočné kefy a zaklapnite na miesto nové.

Čistenie bočnej kefy
Cudzie predmety, ako sú vlasy, sa môžu ľahko zamotať do bočných 
kéf a môžu sa na nich následne prichytiť nečistoty. Nezabudnite ich 
pravidelne čistiť.

Čistenie valcovej kefy

Odstráňte bočné kefy.

Použite handričku, navlhčenú v teplej vode na odstránenie
prachu zo štetcov alebo na ich jemné pretvarovanie.

Opatrne odviňte a stiahnite všetky vlasy, ktoré sú namotané
medzi hlavnou jednotkou a bočnými kefami.

Nadvihnutím rolovacej kefy ju vyberte.
Potiahnutím za uvoľňovacie jazýčky, odblokujte kryt kefy.

Zatlačte nadol, aby zacvakol chránič kefy na miesto.

Valcovú kefu očistite dodaným čistiacim nástrojom
alebo vysávačom.
Valcovú kefu nainštalujte tak, že najskôr vložíte pevný,
vyčnievajúci koniec a potom zacvaknete na miesto.

Bočné kefy používajte len vtedy, keď sú úplne vysušené.



Ak chcete zachovať čo najlepší výkon vysávača, pravidelne čistite 
snímače pádu a nabíjacie kolíky.

Utrite snímače pádu a kolíky nabíjacieho kontaktu pomocou 
handričky alebo čistiacej kefky.

Vyčistite kolíky nabíjacej stanice

Vyčistite hnacie kolieska a všesmerové koliesko

Vyčistite snímač pádu

Čistenie snímačov a nabíjacích kolíkov

Na čistenie použite suchú utierku. Nepoužívajte mokrú utierku, aby ste
predišli poškodeniu spôsobenému vodou.



Riešenie problémov
Číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rýchly tón

Kolieska sú nad úrovňou zeme

Nádoba na prach nie je nasadená

Zlyhanie batérie

Skontrolujte, prosím, či koliesko nie je zaseknuté

Skontrolujte, prosím, či nedošlo k zaseknutiu
prednej nárazovej konzoly

Neúspešné Wi-Fi pripojenie robota

Batéria je vybitá, prosím nabite robota

Skontrolujte, prosím, či bočná kefa nie je zamotaná
alebo zaseknutá

Presuňte robota do otvoreného priestoru

Príčina zlyhania

Robot je pozastavený

Nádoba na prach je odstránená
alebo nebola ešte nasadená

Nesprávne nabíjanie batérie

Zaseknuté koliesko

Predná nárazová konzola zaseknutá

Robot nie je pripojený k serveru

Výkon batérie je menej ako 20 %

Nesprávne čistenie okrajov kefou

Robotovi sa nepodarilo dostať
z problémov

Riešenie

Prosím, položte robota späť na zem
a zatlačte opäť tlačidlo vysávania

Vráťte nádobku na prach do robota
a zatlačte opäť tlačidlo vysávania

Ak chcete otestovať batériu, obráťte
sa na náš zákaznícky servis

Skontrolujte, či nie je koliesko zamotané
cudzími predmetmi a prípadne odstráňte
tieto zamotané predmety

Skontrolujte, či sa nárazová konzola
môže normálne odraziť

Skontrolujte, či je možné získať
prístup na internet 

Robot automaticky prejde
do režimu nabíjania

Skontrolujte, či nie je bočná kefa
znečistená a prípadne vyčistite ju

Presuňte robota na prázdne miesto
a stlačte opäť tlačidlo vysávania



Technické parametre

Klasifikácia Projekty

Priemer

Výška

Hmotnosť

Napätie

Batéria

Kapacita prachovej skrinky

Typ nabíjania

Režim vysávania

Primárny čas nabíjania

Pracovný čas

Menovitý výkon (W)

Prevádzkové napätie (V)

Parameter

330 mm 

74 mm 

2,7 kg 

14,8 V

3 000 mAh – nabíjateľná lítiová batéria

600 ml

Automatické nabíjanie/Manuálne nabíjanie

automaticky/jedna izba/okraj/miesto/mop

asi 300 minút

asi 150 minút

28 W

14,8 V 

Štrukturálna trieda

Batéria

Parameter

Robot


