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Ograniczenia
 • Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
 • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych, ani osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie 
użytkowania produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo (CB).
 • Ten produkt może być używany przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o bezpiecznym 
użytkowaniu produktu i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem. Czyszczenie i konserwacja nie 
mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru (UE).
 • Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe, należy zachować odległość co najmniej 20 cm pomiędzy tym 
urządzeniem a osobami podczas pracy urządzenia. Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się wykonywania żadnych operacji  
w bliższej odległości niż ta.
 • Antena używana do tego nadajnika nie może być umieszczona w tym samym miejscu co jakakolwiek inna antena lub nadajnik.
 • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do odkurzania podłóg wewnątrz pomieszczeń; nie należy go używać na zewnątrz (np. na otwartym 
tarasie), na powierzchniach innych niż podłoga (np. sofa) ani w środowisku komercyjnym lub przemysłowym.
 • Nie należy używać produktu, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 40°C (104°F) lub niższa niż 4°C (39°F).
 • Przed użyciem produktu należy usunąć przewody z podłogi lub odłożyć je na bok, aby zapobiec ich wciągnięciu przez odkurzacz.
 • Nie wolno zbliżać włosów, luźnej odzieży, palców ani jakichkolwiek innych części ciała do otworów i ruchomych części.
 • Nie należy używać produktu na dywanach o wysokim włosiu (skuteczność produktu może być zmniejszona również na ciemnych dywanach).
 • Nie należy przenosić produktu, ciągnąc za pionowy zderzak, górną pokrywę lub zderzak. 
 • Do czyszczenia produktu nie należy używać mokrej szmatki ani płynów.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 • Nie należy ładować baterii nienadających się do ładowania.
 • Ten produkt zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowane osoby.
 • Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora ani stacji dokującej.
 • Stację dokującą należy trzymać z dala od źródeł ciepła (np. grzejników).
 • Nie należy przecierać styków ładujących mokrą szmatką ani mokrymi rękami.
 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Aby uniknąć zagrożenia, musi być on wymieniony 
przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
 • Przed wysyłką należy się upewnić, że produkt jest wyłączony.
 • Zaleca się użycie oryginalnego opakowania.

Akumulator i ładowanie
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Bezpieczeństwo lasera
Laserowy czujnik odległości tego produktu spełnia normy dla produktów laserowych klasy 1 określone w normie IEC 60825-1:2014 i nie 
generuje niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Unijna deklaracja zgodności
Beijing Roborock Technology Co., Ltd., niniejszym deklaruje, że to urządzenie spełnia wymogi odpowiednich dyrektyw i norm europejskich  
z poprawkami. Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
https://global.roborock.com/pages/compliance

Specyfikacja WiFi
 Sieć Protokół Zakres częstotliwości Maks. moc

 WiFi 802.11b/g/n 2400–2483,5 MHz ≤20 dBm

Informacje na temat gwarancji
Okres gwarancyjny zależy od przepisów prawa kraju, w którym produkt jest sprzedawany, a za gwarancję odpowiada sprzedawca. 
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne. 
Naprawy w ramach gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany zakład serwisowy. Przy składaniu reklamacji z tytułu 
gwarancji należy przedłożyć oryginalny dokument zakupu (z datą zakupu). 

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w przypadkach: 
 • normalnego zużycia;
 • niewłaściwego użytkowania, np. przeciążania urządzenia, używania niezatwierdzonych akcesoriów, używania siły; 
 • uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne; 
 • uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego zasilania sieciowego lub 
nieprzestrzeganiem instrukcji instalacji; 
 • częściowego lub całkowitego rozmontowania urządzenia.

Informacje dotyczące dyrektywy ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że niniejszy produkt nie może być wyrzucany wraz z innymi 
odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia 
ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w odpowiedzialny sposób  
w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, 
należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni 
odebrać ten produkt w celu przeprowadzenia bezpiecznego dla środowiska recyklingu.


