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Ważne instrukcje bezpieczeństwa

1. Tego urządzenia mogą używać dzieci w wieku 
powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych bądź osoby niemające 
doświadczenia i wiedzy pod nadzorem lub po 
otrzymaniu instrukcji dotyczących użytkowania 
urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumieniu 
związanych z tym zagrożeń. Nie wolno 
dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. 
Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować 
urządzenia bez nadzoru.

2. Należy przygotować obszar do sprzątania. 
Należy usunąć z podłogi przewody zasilania 
oraz małe przedmioty, które mogłyby zostać 

pochwycone przez urządzenie. Należy 
podwinąć frędzle pod dywan i unieść nad 
podłogę takie przedmioty jak zasłony lub 
obrusy.

3. Jeżeli na sprzątanym obszarze jest spadek, na 
przykład stopień lub schody, należy sterować 
urządzeniem, aby mogło wykryć stopień, nie 
przekraczając jego krawędzi. Aby zapobiec 
spadnięciu urządzenia, może być konieczne 
ustawienie fizycznej bariery przy krawędzi. 
Fizyczna bariera nie może powodować 
niebezpieczeństwa przewrócenia się.

4. Należy użyć odpowiedniej bariery opisanej w 
niniejszej instrukcji. Należy używać wyłącznie 
akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych 
przez producenta.

5. Należy sprawdzić, czy napięcie źródła zasilania 
jest zgodne z napięciem zasilania podanym na 
stacji dokującej.

6. WYŁĄCZNIE do użytku WEWNĘTRZNEGO w 
gospodarstwie domowym. Nie wolno używać 
urządzenia na zewnątrz ani w środowisku 
komercyjnym lub przemysłowym.

7. Należy używać wyłącznie oryginalnego 
akumulatora i oryginalnej stacji dokującej 
dostarczonych razem z urządzeniem przez 
producenta. Nie wolno używać baterii 
nieprzeznaczonych do ładowania. 

WAŻNE INSTRUKCJE 
BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego 
należy stosować podstawowe środki 
ostrożności, w tym następujące:
PRZED ROZPOCZĘCIEM 
UŻYTKOWANIA TEGO URZĄDZENIA 
NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE 
INSTRUKCJE
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8. Nie wolno używać urządzenia bez pojemnika na 
kurz i/lub filtrów.

9. Nie wolno używać urządzenia w miejscu, 
w którym są palące się świece lub kruche 
przedmioty.

10. Nie wolno używać urządzenia w skrajnie wysokiej 
lub niskiej temperaturze (poniżej -5˚C/23˚F lub 
powyżej 40˚C/104˚F).

11. Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części 
ciała należy trzymać z dala od otworów i 
ruchomych części.

12. Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniu, 
w którym śpi niemowlę lub dziecko.

13. Nie wolno używać urządzenia na 
powierzchniach mokrych lub ze stojącą wodą.

14. Nie wolno dopuszczać, aby urządzenie zbierało 
duże obiekty, jak kamienie, duże kawałki 
papieru lub inne przedmioty, które mogłyby je 
zapchać.

15. Nie wolno używać urządzenia do zbierania 
łatwopalnych lub palnych materiałów, takich jak 
benzyna, toner do drukarek lub kopiarek, ani 
używać go w miejscach, gdzie takie materiały 
mogą występować.

16. Nie wolno używać urządzenia do zbierania 
palących lub tlących się obiektów, takich jak 
papierosy, zapałki, gorący popiół lub inne, które 
mogłyby spowodować pożar.

17. Nie wolno umieszczać żadnych obiektów we 
wlocie ssącym. Nie wolno używać urządzenia, 
gdy wlot ssący jest niedrożny. Należy usunąć 
z wlotu kurz, kłaki, włosy lub inne obiekty 
mogące ograniczać przepływ powietrza.

18. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu 
zasilania. Nie wolno ciągnąć ani przenosić 
urządzenia lub stacji dokującej za przewód 
zasilania, używać przewodu zasilania jako 
uchwytu, przytrzaskiwać przewodu zasilania 
drzwiami ani napinać przewodu zasilania na 
ostrych krawędziach lub narożnikach. Nie wolno 
dopuszczać, aby urządzenie przejeżdżało po 
przewodzie zasilania. Przewód zasilania należy 
trzymać z dala od gorących powierzchni.

19. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony przez producenta lub jego 
przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć 
zagrożenia.

20. Nie wolno używać uszkodzonej stacji dokującej. 
Nie wolno naprawiać zasilacza. Jeżeli jest 
uszkodzony lub działa nieprawidłowo, należy 
zaprzestać jego użytkowania.

21. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym 
przewodem zasilania lub gniazdkiem. Nie 
wolno używać urządzenia lub stacji dokującej w 
przypadku nieprawidłowego działania, upadku, 
uszkodzenia, pozostawienia na zewnątrz 
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lub kontaktu z wodą. Należy przekazać 
urządzenie lub stację dokującą do naprawy 
przez producenta lub jego przedstawiciela 
serwisowego, aby uniknąć zagrożenia.

22. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub 
konserwacji urządzenia należy wyłączyć jego 
zasilanie.

23. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub 
konserwacji stacji dokującej należy odłączyć 
wtyczkę od gniazdka.

24. Przed wymontowaniem akumulatora w 
celu zutylizowania urządzenia należy wyjąć 
urządzenie ze stacji dokującej i wyłączyć jego 
zasilanie.

25. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji 
należy wymontować i zutylizować akumulator 
zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i 
regulacjami.

26. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie 
z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami.

27. Nie wolno spalać urządzenia, nawet jeżeli 
jest poważnie uszkodzone. Ogień może 
spowodować wybuch akumulatorów.

28. Gdy stacja dokująca nie będzie używana przez 
długi czas, należy odłączyć ją od zasilania.

29. Urządzenia należy używać zgodnie z 
wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji 
obsługi. Firma REECOO nie ponosi 

odpowiedzialności za żadne szkody lub 
obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem.

30. Robot zawiera akumulatory, które mogą 
wymieniać wyłącznie wykwalifikowane osoby. 
Aby wymienić akumulatory robota, należy 
skontaktować się z działem obsługi klienta.

31. Jeżeli robot nie będzie używany przez długi 
czas, należy wyłączyć jego zasilanie na czas 
przechowywania i odłączyć stację dokującą.

32. OSTRZEŻENIE: do ładowania akumulatora 
należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza 
DN622.13 dostarczonego z urządzeniem.

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji 
na częstotliwości radiowe, między urządzeniem 
a osobami w pobliżu musi być zachowana 
odległość co najmniej 20 cm podczas pracy 
urządzenia.
Zgodnie z tymi wymaganiami nie zaleca się 
pracy w odległości mniejszej niż podana. 
Antena używana w tym nadajniku nie może 
być używana równocześnie z żadnymi innymi 
antenami lub nadajnikami.

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE
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Aby wyłączyć moduł Wi-Fi robota, włącz jego 
zasilanie.
Ustaw robota w stacji dokującej, zwracając 
uwagę na prawidłowe połączenie styków 
ładujących robota ze stykami stacji dokującej.
Naciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund przycisk 
trybu AUTO na robocie, aż robot wyemituje 3 
sygnały dźwiękowe.
Aby włączyć moduł Wi-Fi robota, wyłącz i włącz 
ponownie jego zasilanie. Moduł Wi-Fi zostanie 
włączony po ponownym uruchomieniu robota.

Właściwa utylizacja tego produktu
To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE nie 
wolno utylizować tego produktu razem z innymi 
odpadami z gospodarstw domowych. Aby 
uniknąć potencjalnego szkodliwego oddziaływania 
na środowisko lub zdrowie ludzi z powodu 
niekontrolowanej utylizacji odpadów i promować 
zrównoważone ponowne wykorzystywanie 
zasobów, produkt należy odpowiedzialnie 
przekazać do recyklingu. Przekazując używane 
urządzenie do recyklingu, należy skorzystać z 
systemów zwrotów i zbiórki lub skontaktować się 
z punktem sprzedaży, w którym produkt został 
kupiony. Gwarantuje to bezpieczny recykling 
produktu.

Klasa II

Transformator separacyjny z 
zabezpieczeniem przeciwzwarciowym

Zasilacz impulsowy

Wyłącznie do użytku wewnętrznego

Prąd stały

Prąd przemienny

Odłączany zasilacz
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Instrukcja obsługi

Robot Stacja dokująca +zasilacz Instrukcja obsługi Szczotkami Krawędziowymi

Wysokosprawny filtr i filtr 
gąbkowy

Jednorazowe ściereczki 
do mopowania

Płyta na ściereczkę do 
mopowania

Pojemnik na kurz i zbiornik 
(zamontowane fabrycznie)

Szczotka nieplącząca

Zmywalna/wielorazowa ściereczka 
do mopowania z mikrofibry

1. Zawartość opakowania/1.1 Zawartość opakowania

Uwaga: rysunki i ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu.
Konstrukcja i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Robot

Wskaźnik Wi-Fi

Czujnik 
antykolizyjny na 

podczerwień i 
zderzak

Przycisk trybu AUTO

Przycisk RESET

Przełącznik 
zasilania
(I = WŁ.,  
O = WYŁ.)

Dół

Styki ładujące

Czujniki zapobiegające spadnięciu

Czujniki zapobiegające 
spadnięciu

Koła uniwersalne

Opcjonalna 
szczotka 
nieplącząca

Akumulator

Koła napędowe

Szczotkami 
Krawędziowymi

Przycisk zwalniania 
szczotki nieplączącej

1. Zawartość opakowania/1.2 Rysunki produktu



9 PL

Pojemnik na kurz i zbiornik (zamontowane fabrycznie) 

Pojemnik na kurz Zbiornik 

Pojemnik na kurz

Zbiornik  

Ściereczka do mopowania

Płyta na ściereczkę do 
mopowania

Płyta na ściereczkę do 
mopowania

Ściereczka do mopowania

Pokrywa wlotu wody

Siatka filtrująca

Filtr gąbkowy

Wysokosprawny filtr 

Wielofunkcyjne narzędzie do czyszczenia

Uchwyt pojemnika na kurz
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Gniazdo zasilacza

Styki ładujące
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1  Usuwanie materiałów ochronnych

2  Montaż bocznych szczotek

2. Obsługa i programowanie/2.1 Szybkie uruchamianie

Kliknięcie
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4.5-5.5h

Uwaga: I = WŁ., O = WYŁ.

Robota nie można ładować, gdy jest wyłączony.

* Opróżnij zbiornik i wymontuj płytę ze ściereczką do mopowania.
* Należy unikać podnoszenia lub przenoszenia robota podczas 

sprzątania. W przeciwnym razie robot może nie wrócić do stacji 
dokującej.

2. Obsługa i programowanie/2.2 Ładowanie robota
1  Ustawianie stacji dokującej 3  Ładowanie robota

2  Włączanie zasilania
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2. Obsługa i programowanie/2.3 Aplikacja yeedi
Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się sterowanie robotem za pośrednictwem aplikacji yeedi.

Lampka wskaźnika Wi-FiPrzed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy:

Wskazówki: 
W razie problemów z procesem konfiguracji połączenia Wi-Fi 
zapoznaj się z informacjami w części Rozwiązywanie problemów > 
Połączenie Wi-Fi w niniejszej instrukcji. 

• telefon komórkowy jest połączony z siecią Wi-Fi;
• w routerze jest włączone pasmo komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz;
• lampka wskaźnika Wi-Fi na robocie błyska powoli.

Błyska powoli
Brak połączenia lub 

oczekiwanie na połączenie z 
siecią Wi-Fi

Błyska szybko Łączenie z siecią Wi-Fi

Świeci w sposób ciągły Połączono z siecią Wi-Fi

yeedi
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Podczas pierwszego sprzątania należy nadzorować robota i pomóc mu w razie problemów.

2. Obsługa i programowanie/2.4 Obsługa robota

1  Uruchamianie
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Podświetlenie panelu sterowania robota wyłącza się po kilku minutach 
od wstrzymania pracy. Naciśnij przycisk trybu AUTO na robocie, aby 
go wybudzić.

Jeśli czas wstrzymania jest krótszy niż 10 min, robot wznowi sprzątanie 
od miejsca, w którym zakończył.

Wstrzymywanie 

Wybudzanie Uruchamianie

* Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, przed 
przechowywaniem należy go całkowicie naładować i wyłączyć. 
Robota należy ładować co 1,5 miesiąca, aby zapobiec rozładowaniu 
akumulatora.

* Gdy robot nie sprząta, zaleca się, aby pozostawić go włączony w 
stacji dokującej.

2  Uruchamianie/wstrzymywanie 3  Wyłączanie zasilania
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Dolewanie wody Montaż pojemnika na kurz i zbiornika

Uwaga: 
1. Aby wydłużyć okres eksploatacji zbiornika, zaleca się stosowanie oczyszczonej lub zmiękczonej wody. 
2. Nie należy używać systemu mopowania na dywanach.

2. Obsługa i programowanie/2.5 Pojemnik na kurz i zbiornik

1 1

2

4

2

3

5

Click



17 PL

Aby robot działał z maksymalną wydajnością, należy wykonywać czynności konserwacyjne i wymieniać części z następującą częstotliwością:

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji robota należy go wyłączyć i odłączyć stację dokującą.
Wielofunkcyjne narzędzie do czyszczenia ułatwia konserwację. Należy zachować ostrożność, ponieważ to narzędzie ma ostre krawędzie.

Uwaga: yeedi produkuje różne części zamienne i akcesoria. Aby uzyskać więcej informacji na temat części zamiennych, należy skontaktować się z 
działem obsługi klienta.

Część robota Częstotliwość konserwacji Częstotliwość wymian

Jednorazowa ściereczka do 
mopowania

/ Wyrzucić po każdym użyciu

Zmywalna/wielorazowa ściereczka 
do mopowania z mikrofibry

Po każdym użyciu Po 50 myciach

Zbiornik Po każdym użyciu /

Boczna szczotka Co 2 tygodnie Co 3-6 miesięcy

Szczotka nieplącząca Co tydzień Co 6-12 miesięcy

Filtr gąbkowy/wysokosprawny filtr Co tydzień Co 3-6 miesięcy

Koło uniwersalne
Czujniki zapobiegające spadnięciu 

Zderzak
Styki ładujące 

Styki stacji dokującej

Co tydzień /

3. Konserwacja/3.1 Regularna konserwacja



18PL

3

4

Zbiornik

Zmywalna/wielorazowa ściereczka 
do mopowania z mikrofibry

Jednorazowa ściereczka do 
mopowania

Wyjmowanie pojemnika na kurz i zbiornika

1

2

3. Konserwacja/3.2 Pojemnik na kurz i zbiornik
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Pojemnik na kurz

1 4

2

53
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1 2

3. Konserwacja/3.3 Szczotkami Krawędziowymi
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3. Konserwacja/3.4 Inne elementy
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Nr Scenariusz Możliwa przyczyna Rozwiązanie

1
Robot nie może 
połączyć się z domową 
siecią Wi-Fi.

Wprowadzono nieprawidłową nazwę 
użytkownika lub nieprawidłowe hasło do 
domowej sieci Wi-Fi.

Wprowadź prawidłowe nazwę użytkownika i hasło do 
domowej sieci Wi-Fi.

Robot nie jest w zasięgu sygnału domowej sieci 
Wi-Fi.

Sprawdź, czy robot jest w zasięgu sygnału domowej sieci 
Wi-Fi.

Rozpoczęto konfigurację sieci, zanim robot był 
gotowy.

Włącz zasilanie. Naciśnij przycisk RESET. Robot jest 
gotowy do konfiguracji sieci, gdy lampka wskaźnika Wi-Fi 
błyska powoli.

Robot nie obsługuje sieci Wi-Fi działającej w 
paśmie 5 GHz.

Sprawdź, czy robot został połączony z siecią Wi-Fi 
działającą w paśmie 2,4 GHz.

2 Brak ładowania robota.

Robot nie jest włączony. Włącz robota.

Robot nie został podłączony do stacji dokującej.
Sprawdź, czy styki ładujące robota są połączone ze 
stykami stacji dokującej.

Stacja dokująca nie jest podłączona do zasilania. Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do zasilania.

Akumulator jest całkowicie rozładowany.
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi 
klienta.

4. Rozwiązywanie problemów/4.1 Rozwiązywanie problemów
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Nr Scenariusz Możliwa przyczyna Rozwiązanie

3
Robot nie może wrócić 
do stacji dokującej.

Stacja dokująca jest nieprawidłowo ustawiona.
Prawidłowe ustawienie stacji dokującej opisano w 
części 3.2.

Stacja dokująca jest nieprawidłowo podłączona.
Sprawdź, czy stacja dokująca jest prawidłowo 
podłączona.

Stacja dokująca została ręcznie przeniesiona 
podczas sprzątania.

Nie należy przenosić stacji dokującej podczas 
sprzątania.

Robot nie rozpoczął sprzątania ze stacji dokującej. Robot musi rozpoczynać sprzątanie ze stacji dokującej.

4

Robot omija miejsca 
do posprzątania lub 
powtarza sprzątanie 
obszaru posprzątanego 
wcześniej.

Cykl sprzątania jest zakłócany przez małe obiekty 
lub przeszkody na podłodze.

Usuń przewody zasilania i małe obiekty z podłogi, 
aby sprzątanie było skuteczne. Robot automatycznie 
posprząta pominięty obszar. Należy unikać ręcznego 
przenoszenia robota lub blokowania mu drogi w trakcie 
cyklu sprzątania.

Robot pracuje na śliskich wypolerowanych 
podłogach.

Wosk nałożony na podłogę musi wyschnąć, zanim 
robot rozpocznie sprzątanie.

Robot nie może dotrzeć do pewnych obszarów, do 
których dostęp blokują meble lub przeszkody.

Przygotuj obszar do posprzątania, ustawiając meble i 
małe obiekty w odpowiednich miejscach.

5
Podczas pracy robot 
blokuje się i przerywa 
pracę.

Podczas pracy robot blokuje się i przerywa pracę.
Robot będzie próbował uwolnić się na różne sposoby. 
Jeśli to się nie powiedzie, należy ręcznie usunąć 
przeszkodę i uruchomić ponownie robota.

Robot może utknąć pod meblami, gdy przestrzeń 
pod nimi ma podobną wysokość do robota.

Należy ustawić fizyczną barierę.

6
Robot pracuje za głośno 
podczas sprzątania.

Szczotki robota zaplątały się lub zostały 
zablokowane przez zanieczyszczenia.

Oczyść robota zgodnie z opisem w części Konserwacja 
i uruchom go ponownie. Jeśli problem będzie nadal 
występował, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
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4. Rozwiązywanie problemów/4.2 Połączenie z siecią Wi-Fi
Przed przystąpieniem do konfiguracji sieci Wi-Fi należy sprawdzić, czy robot, telefon komórkowy i sieć Wi-Fi spełniają opisane poniżej wymagania.

Wymagania dotyczące robota i telefonu komórkowego
• Robot jest całkowicie naładowany i włączony. 
• Lampka stanu sieci Wi-Fi błyska powoli.
• Wyłącz dane komórkowe na telefonie komórkowym (można ponownie je włączyć po konfiguracji).

Wymagania dotyczące sieci Wi-Fi
• Sieć działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub mieszanym 2,4/5 GHz.
• Router obsługuje standard 802.11b/g/n i protokół IPv4. 
• Nie należy korzystać z sieci VPN (wirtualna sieć prywatna) lub serwera proxy.
• Nie należy korzystać z ukrytej sieci.
• WPA i WPA2 z szyfrowaniem TKIP, PSK, AES/CCMP. 
• Protokół WEP EAP jest nieobsługiwany.
• W Ameryce Północnej należy używać kanałów Wi-Fi 1-11, a poza Ameryką Północną – kanałów 1-13 (więcej informacji można 

uzyskać od lokalnego organu regulacyjnego).
• W przypadku używania wzmacniacza sygnału sieci/repeatera nazwa sieci (SSID) i hasło muszą być takie same jak nazwa i hasło 

sieci podstawowej.
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Model K651G

Wejściowe parametry zna-
mionowe

19 V  0,6 A 11,4 W

Model stacji dokującej DN622.13

Znamionowe nap ięc ie 
wyjściowe

19 V Znamionowy prąd wyjściowy 0,6 A

Model zasilacza YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2

Zasilanie wyłączone/tryb 
czuwania

Poniżej 0,50 W

Zasilanie sieciowe w trybie 
czuwania

Poniżej 2,00 W

Pasma częstotliwości i 
moc

Częstotliwość robocza: 2412-2472 MHz

Maksymalna moc nadawania: 19 dBm.

5. Specyfikacja produktu

* Moc wyjściowa modułu Wi-Fi wynosi poniżej 100 mW.
Uwaga: specyfikacje techniczne i projektowe mogą ulec zmianie w ramach ciągłego doskonalenia produktu.
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