
Návod k použití
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1. ČÁSTI A SLOŽENÍ 

1

2

3

Robotický vysavač

1. Program návratu domů

2. Zapnutí/Program automatického úklidu

3. Konfigurace sítě Wi-Fi
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Robotický vysavač a senzory
                                                                                                                          

16
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1. Laserový senzor.

2. Horní kryt.

3. Návrat domů/Zapnutí/Automatický úklid.

4. Přijímací infračervený senzor.

5. Antikolizní senzor.
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6. Kolo do všech směrů.

7. Nabíjecí terminál.

8. Baterie.

9. Boční kartáč.

10. Nárazník.

11. Kryt motoru.

12. Hlavní kartáč: 

          čistí všechny typy povrchů.

13. Levé kolo.

14. Pravé kolo.

15. Silikonový kartáč: speciální kartáč na 

zvířecí chlupy. 

16. Kartáč Jalisco: na tvrdé podlahy. 

17. Optický senzor: pro zamezení bočních 

nárazů robota. 

Nádoba na směsný odpad
Přihrádka na nádobu na vodu

1. Uzávěr nádoby

2. Nálevka na vodu

3. Nádoba na vodu

Přihrádka na nádobu na prach

1. Vysoce efektivní filtr

2. Nádoba na prach 

Nádoba na nečistoty 

1. Vysoce účinný filtr.

2. Kryt nádoby na nečistoty.

1

2

1

2

3

1

2
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Nabíjecí základna 

3. Zóna přenosu signálu

4. Nabíjecí terminál 

5. Indikátor nabití

6. Slot na kabel

7. Nabíjecí terminál 

Držák na mop a mop

8. Mop

9. Držák na mop 

10. Suchý zip

11. Příruba

1

2

3

4
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2
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2.  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující 
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější 
použití nebo pro nové uživatele. 

• Tento přístroj se musí používat v souladu s tímto návodem 
na použití.  Cecotec není zodpovědný za žádné škody nebo 
nehody způsobené nevhodným používáním.

• Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené 
na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.

• Produkt může být smontován a rozebrán pouze 
kvalifikovaným personálem.

• Nedotýkejte se kabelu, zásuvky ani nabíječky mokrýma 
rukama. 

• Držte robota z dosahu oblečení, záclon a podobných 
materiálů. 

• Nesedejte si ani nepokládejte ostré anebo těžké předměty 
na přístroj. 

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, hořlavých 
látek, mokrých povrchů, odkud by mohl spadnout nebo být 
vhozen do vody, a nedovolte, aby přišel do kontaktu s vodou 
nebo jinými tekutinami. Nepoužívejte venku.   

• Nepoužívejte nabíjecí základnu, pokud má kabel nebo 
zásuvku poškozenou, nebo pokud nefungují správně.  V 
případě havárie kontaktujte Asistenční technický servis 
Cecotec. 

• Nepoužívejte přístroj na stolech, židlích nebo jiných 
vyvýšených místech, odkud by mohl spadnout. 

• Nepoužívejte ochranu laseru jako rukojeť na přemístění 
robota.  

• Nezapínejte přístroj v místech, kde teplota spadne pod 0 ºC 
nebo převýší  50 ºC. 

• Přístroj funguje pouze s poskytnutou baterií a nabíječkou.  
Použití jiných komponentů nebo příslušenství by mohlo 
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způsobit nebezpečí požáru, zkratu nebo produkt poškodit.  
• Nepoužívejte přístroj na vysávání hořlavých předmětů nebo 

předmětů zapálených, jako jsou cigarety, zápalky nebo 
popel.  

• Než robota zapnete, seberte z podlahy oblečení, papíry, 
kabely nebo jiné předměty, které by mohly robotovi překážet.  

• Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let.  Tento 
přístroj může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod 
neustálým dozorem. 

• Tento produkt může být používán dětmi nad 8 let a osobami 
s fyzickým, senzorickým a nebo mentálním postižením, 
nebo osobami, kterým chybí zkušenost a znalost, pokud 
jsou pod dozorem a nebo jim byly poskytnuty informace o 
používání aparátu a mohou jej používaat bezpečně a rozumí 
nebezpečím, které z tohoto používání vyplývají.  Nedovolte, 
aby si s přístrojem hrály děti.

• Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem 
nehrají.  Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je 
používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
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3. PŘED POUŽITÍM   
                                                  

• Vyjměte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly.  

• Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém stavu.  Pokud najdete 

nějaké viditelné poškození, okamžitě se obraťte na oficiální Technický servis firmy Cecotec.

4. INSTALACE
Instalace robota a nabíjecí základny

1. Zapojte nabíjecí základnu do elektrického přívodu a 

schovejte zbývající kabel. Je důležité schovat zbývající 

kabel do spodní části nabíjecí základny, aby se zabránilo 

odpojení nebo tahání kabelu.

2.  Umístěte nabíjecí základnu proti zdi a nechejte naznačený 

bezpečnostní prostor volný jak je ukázáno na obrázku. 

Pozor: nechejte volný prostor alespoň 1 metr na každé straně 

základny a 2 metry před ní. 

Varování: nevystavujte nabíjecí základnu přímému slunečnímu 
záření.

3. Stiskněte tlačítko na 3 vteřiny, až se světelný indikátor rozsvítí, vložte robota do 

nabíjecí základny.

Poznámky: 
• Naveďte robota na nabíjecí základnu, pokud je baterie takřka vybitá. Robot se nemusí 

zapnout, pokud je baterie příliš vybitá. 

• Robot se automaticky zapne po vložení do nabíjecí základny.

• Robot se nedá vypnout během nabíjení. 

INSTALACE NÁDOBY NA SMĚSNÝ ODPAD A NA NEČISTOTY
Doporučení: nedoporučuje se používat funkci vytírání během prvního použití.

1. Zvedněte plastové víko nádoby, naplňte ji vodou aniž by přetekla. Ujistěte se, že je 

silikonová zátka správně zavřená, aby voda nevytekla. 
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2.  Vložte nádobu do robota podle směru uvedeného na obrázku.  Ujistěte se, že je dobře 

zavřená.

3. Pouze pro instalaci nádoby na směsný odpad:

Použijte suchý zip mopu pro jeho přichycení na spodní stranu držáku na mop.  

4. Ručně stiskněte příruby na okrajích mopu a lehce tlačte, dokud je nedostanete do 

správné pozice. Uslyšíte cvaknutí, které značí, že je mop ve správné pozici.

Doporučení: 
• Nepoužívejte funkci vytírání, pokud robot není pod dohledem. 

• Vyjměte nádobu na směsný odpad pokud se robot nabíjí nebo pokud se nebude používat.

• Pokud máte v domácnosti koberce, konfigurujte omezené oblasti, abyste robotovi 

zabránili na ně najet.

• Pokud je to nezbytné, přidejte několik kapek čistícího přípravku. Nesmí být korozivní. 

Pozor: velké množství čistícího prostředku může ucpat vývody vody.
5. Pro vyjmutí základny na mop stiskněte tlačítko uvolnění a zatáhněte směrem nahoru.

Doporučení: pro dokonalé vytření se doporučuje před použitím navlhčit mop.
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PRVNÍ ÚKLID
Po instalaci robotického vysavače a nabíjecí základny byste měli před prvním úklidem 

postupovat podle následujících kroků.

Zaprvé, robot se musí před prvním použitím úplně nabít. Doporučuje se nechat ho nabít přes 

noc. Poté, co je robot úplně nabitý, můžete spustit první úklid a uložit první mapu. Abyste tak 

učinili, aktivujte program Auto a sílu vysávání Eco. Je velmi důležité postupovat podle těchto 

kroků, aby robot zajel do všech koutů domácnosti a celou ji zmapoval. 

Pokud je vaše domácnost příliš velká a robot se vybije, nic se neděje. Robot má technologii 

TotalClean 2.0, takže se vrátí na nabíjecí základnu. Robot si pamatuje jak úplnou, tak i neúplnou 

mapu. Jakmile se dobije, pokračuje v úklidu na místě, kde přestal, dokud nezmapuje celý povrch. 

Robot mapuje bez přestání, takže se individuálně přizpůsobuje novým skutečnostem každé 

domácnosti a neusále mapu vylepšuje. 

5. FUNGOVÁNÍ

• Světelný indikátor se změní z blikající žluté na nepřerušovanou modrou v momentě, kdy 

bude robot plně nabitý a připravený k používání. 

• Robot nemůže fungovat s nízkým stupněm nabití. 

Doporučení: odstraňte všechny kabely a překážky z podlahy před tím, než robot začne 

pracovat, abyste se vyhnuli nehodám a škodám.

5.1. TLAČÍTKA ROBOTA

1.  Program Auto
Stiskněte  na robotovi, aby začal automaticky uklízet v programu Okraje a potom pokračoval 

v cyklu programu Náhodný. Pozná, kde už uklidil, a kde ještě ne.  Robot automaticky naplánuje 

cestu úklidu přímo na míru.  Pokud řídíte robota v tomto programu manuálně, přepočítá svoji 

cestu, takže je možné, že bude znovu uklízet i na místech, kde už byl.  Pro zajištění efektního 

úklidu robota neřiďte manuálně během automatického programu.   
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Díky techologii TotalClean 2.0 se robot automaticky vrátí na nabíjecí základnu pokud dochází 

baterie a vrátí se na předcházející místo, aby úklid dokončil.  Během své cesty udělá robot 

malou zastávku, aby zvovu zvážil svoji cestu a naplánoval cestu následujícího úklidu. Délka 

této zastávky závisí podle domácnosti. 

Poznámka: robot uspořádaně uklízí ve čvercích o rozloze 4x4 m, takže může vyjet z místnosti, 

aby tuto oblast obsáhl. Nemějte strach, uklidí všechno.

2.  Program návratu domů
Stiskněte na robotovi tlačítko “HOME”  a pošlete ho na nabíjecí základnu. Tento program 

můžete aktivovat kdykoli během jakéhokoli cyklu úklidu, robot přestane uklízet a automaticky 

se vrátí na nabíjecí základnu. Robot pojede na nabíjecí základnu tou nejkratší cestou díky 

paměti map a inteligentní funkci návratu domů. Jakmile dokončí cyklus úklidu anebo pokud je 

baterie téměř vybitá, robot se také automaticky vrátí na nabíjecí základnu, aby nezůstal vybitý.

UPOZORNĚNÍ: vyjměte zásobník na směsný odpad během nabíjení.

5.2. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
   

 

Spárování dálkového ovládání
Pokud robot nereaguje na dálkové ovládání, následujte tyto kroky:

1. Držte na ovládání stisknuté tlačítko Okraje po dobu 5ti vteřin, ovládání se dostane do 

módu spárování. Obrazovka zobrazí 8888.

2.  Přijímač dálkového ovládání se po 5ti vteřinách aktivuje a dostane se do módu 

spárování.  Robot přijme signál z dálkového ovládání a dálkové ovládání začne znovu 

5

1

2
3

4

6

7
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fungovat.  Obrazovka ukáže, že proces spárování je dokončen. 

3. Pokud proces spárování selže, dálkové ovládání ukáže 8888 a po 30ti vteřinách vyjde 

z módu spárování. 

• Následující operace a programy se můžou aktivovat pomocí dálkového ovládání. 

Programy
Po prvním zapnutí robot provede mapování a zapamatování než začne uklízet. Použijte 

program Auto a sílu Eco. Takto zajistíte, že mapa se vytvoří na 100 %. 

Poznámka:před použitím se ujistěte, že světelný indikátor je rozsvícený modře. Je to znamení, 

že robot je zapnutý. Pokud není, stiskněte na dálkovém ovládání jakékoli tlačítko, abyste ho 

zapnuli.   

1. Program Auto
Stiskněte  na robotovi, aby začal automaticky uklízet v programu Okraje a potom pokračoval 

v cyklu programu Náhodný. Pozná, kde už uklidil, a kde ještě ne. Robot automaticky naplánuje 

cestu úklidu přímo během úklidu. Pokud řídíte robota v tomto programu manuálně, přepočítá 

svoji cestu, takže je možné, že bude znovu uklízet i na místech, 

kde už byl. Pro zajištění efektního úklidu robota neřiďte manuálně 

během automatického programu.    

Díky techologii TotalClean 2.0 se robot automaticky vrátí na 

nabíjecí základnu pokud dochází baterie a po nabití se vrátí na 

předcházející místo, aby úklid dokončil.  Během své cesty udělá 

robot malou zastávku, aby zvovu zvážil svoji cestu a naplánoval 

cestu následujícího úklidu. Délka této zastávky závisí podle domácnosti. 

Poznámka: robot uspořádaně uklízí ve čvercích o rozloze 4x4 m, takže může vyjet z místnosti, 

aby tuto oblast obsáhl. Nemějte strach, uklidí všechno.

2.  Program Okraje
Stiskněte  na dálkovém ovládání a robot začne uklízet kolem 

okrajů. Automaticky uklidí kolem celého povrchu a pak se 

automaticky vrátí rovnou na nabíjecí základnu. Pokud nevyrazil 

z nabíjecí základny, vrátí se na výchozí místo.

Poznámka:stiskněte tlačítko POWER pro změnu mezi těmito 
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3mi programy: Eco/Normal/Turbo.

3. Program návratu domů
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání a robot se automaticky 

vrátí na nabíjecí základnu. Tento program můžete aktivovat 

kdykoli během jakéhokoli cyklu úklidu, robot přestane uklízet a 

automaticky se vrátí na nabíjecí základnu. Robot pojede na nabíjecí 

základnu tou nejkratší cestou díky paměti map a inteligentní 

funkci návratu domů.   

Jakmile dokončí cyklus úklidu anebo pokud je baterie téměř 

vybitá, díky technologii TotalClean 2.0 robot se také automaticky vrátí na nabíjecí základnu, aby 

nezůstal vybitý. Po nabití se vrátí k úklidu přesně místo, kde přestal. 

Poznámky:
• Odstraňte nádobu na směsný odpad před nabitím robota.

• Ujistěte se, že je místnost uklizená, aby se robot mohl bez problémů vrátit na nabíjecí 

základnu. 

Přerušení
Během provozu robota, stiskněte  v aplikaci, na dálkovém ovládání a nebo na robotovi, 

abyste úklid přerušili, a stikněte  pro pokračování v úklidu.

Standby
Robot vstoupí automaticky do módu standby  po 5ti minutách bez aktivity. Stiskněte tlačítko

 v aplikaci, na dálkovém ovládání nebo na robotovi a robot se znovu zapne.

Upozornění:
• Po 12ti hodinách bez aktivity se robot automaticky vypne. 

• Pokud se robot nabíjí, do módu standby se nepřepne. 

Stupně sacího výkonu 

Stiskněte tlačítko síly sání  na dálkovém ovládání a vyberte požadovanou sílu.  Vyberte Eco 

(malá síla), Medium (střední síla) nebo Turbo (maximální síla).

Programování
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Upozornění: robota není možné programovat z více jak jednoho zařízení najednou.  Ujistěte 
se, že ho programujete z aplikace a nebo z dálkového ovládání.
Robota je možné naprogramovat, aby zajistil co nejvyšší efektivitu úklidu. Nastavení hodiny 

a programu úklidu by se mělo udělat přes dálkové ovládání. Po naprogramování bude robot 

uklízet každý den podle toho, co má v plánu. 

Poznámka: než začnete s programováním, úklidu a nastavením hodin, ujistěte se, že je robot 

zapnutý a že světelný indikátor je rozsvícený.

1. Aktuální čas
1. Držte stisknuté tlačítko  po dobu 3 vteřin. Dvě první číslice, které 

odpovídají hodinám, začnou blikat.

2.  Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a tlačítko  pro nastavení 

aktuálního času. Poté použijte směrová tlačítka vpravo a vlevo pro změnu 

hodin a minut a zopakujte předcházející postup.

3. Stiskněte znovu tlačítko  pro uložení změn.

2.  Naprogramování úklidu

1. Držte stisknuté tlačítko  po dobu 3 vteřin. Dvě první číslice, které 

odpovídají hodinám, začnou blikat.

2.  Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a tlačítko  pro nastavení 

naprogramovaného času. Poté použijte směrová tlačítka vpravo a vlevo 

pro změnu hodin a minut a zopakujte předcházející postup.
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Upozornění: robota není možné programovat z více jak jednoho zařízení najednou.  Ujistěte 
se, že ho programujete z aplikace a nebo z dálkového ovládání.
Robota je možné naprogramovat, aby zajistil co nejvyšší efektivitu úklidu. Nastavení hodiny 

a programu úklidu by se mělo udělat přes dálkové ovládání. Po naprogramování bude robot 

uklízet každý den podle toho, co má v plánu. 

Poznámka: než začnete s programováním, úklidu a nastavením hodin, ujistěte se, že je robot 

zapnutý a že světelný indikátor je rozsvícený.

1. Aktuální čas
1. Držte stisknuté tlačítko  po dobu 3 vteřin. Dvě první číslice, které 

odpovídají hodinám, začnou blikat.

2.  Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a tlačítko  pro nastavení 

aktuálního času. Poté použijte směrová tlačítka vpravo a vlevo pro změnu 

hodin a minut a zopakujte předcházející postup.

3. Stiskněte znovu tlačítko  pro uložení změn.

2.  Naprogramování úklidu

1. Držte stisknuté tlačítko  po dobu 3 vteřin. Dvě první číslice, které 

odpovídají hodinám, začnou blikat.

2.  Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a tlačítko  pro nastavení 

naprogramovaného času. Poté použijte směrová tlačítka vpravo a vlevo 

pro změnu hodin a minut a zopakujte předcházející postup.

3. Stiskněte znovu tlačítko  pro uložení změn.

4. Pro zrušení naprogramovaného úklidu následujte tyto kroky:  

• Nastavte hodinu na dálkovém ovládání na 00:00 a uložte změny. 

• Vypněte robota stisknutím tlačítka po dobu 1 minuty a znovu ho zapněte.  

Poznámka:robot vydá pípnutí, aby dal vědět, že se změny uložily.

Poznámka:po výměně baterií v dálkovém ovládání je nutné naprogramovat hodiny i robota.

Podsvícené tlačítko:
• Zapnuto: modré nepřerušované světlo.

• Nabíjení/vybitá baterie: oranžové pomalu blikající světlo.  

• Nabíjení: blikající oranžové světlo. 

• Nastavení sítě: světlo pomalu bliká. 

• Zapnutí/aktualizace firmware: blikající světlo. 

• Chyba: červené blikající světlo.  

6. Mobilní aplikace a připojení Wi-Fi

Pro to, abyste odkudkoli mohli používat všechny funkce robota, doporučujeme stáhnout 

aplikaci Conga 4090 App. Budete moct robota účinně kontrolovat a užít si dokonalý úklid.

Výhody aplikace:
• Kontrolujte svého robota jednoduše a intuitivně.

• Začněte uklízet odkudkoli.

• Konfigurujte a programujte každý den.

• Užijte si různé programy úklidu. Auto, spirála, dvakrát, přesnost, inteligentní a omezená 

oblast, manuální, hloubkové čištění, drhnutí, okraje a návrat domů.

• Vizualizace toho, jak robot vytváří interaktivní mapu během úklidu.

• Inteligentně ovládejte mapy díky funkci Room Plan, která dovoluje spojit, rozdělit a 

pojmenovat místnosti. Navíc vytvářejte a programujte vlastní plány úklidu místností, 

které si přejete uklidit, v jakém programu a s jakým výkonem.

• Zkontrolujte vyčištěný povrch a potřebný čas.

• Mějte přístup k historii vašich úklidů.

• Aplikace je kompatibilní se sítěmi Wi-Fi 5 gHz.

*Tento robot je kompatibilní s virtuálním zvukovým asistentem Alexa a Google Home.

KONFIGURACE:
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• Stáhněte aplikaci Conga 4090 z App Store nebo Google Play.

• Vytvořte si profil pomocí emailu a hesla. 

• Potvrďte registraci.

• Přidejte svého robota Conga. 

• Přípojte se na síť Wi-Fi.

Upozornění:
• Jméno Wi-Fi a heslo nemohou přesáhnout 32 bitů.

• Pokud připojení k síťi selže, následujte tyto kroky:

- Stiskněte tlačítko On/Off po dobu 5ti vteřin, robot přejde do programu pozastavení a 

světelný indikátor Wi-Fi začne rychle blikat. Označí tak, že došlo k chybě připojení. Zkuste 

robota připojit následováním kroků v předchozí sekci.

- Pokud připojení znovu selže, zkontrulujte následuijící:

a. Robot není příliš daleko od routeru.

b. Jste zadali správné heslo Wi-Fi.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Centrální kartáč
1. Otočte robota a stiskněte tlačítko uvolnění centrálního kartáče pro odstranění krytu.

2.  Vytáhněte centrální kartáč a vyčistěte přihrádku.  

3. Vyčistěte centrální kartáč přiloženými nástroji a pokud je to nutné, vyčistěte ho vodou 

s mýdlem.

4. Vraťte centrální kartáč na své místo a zavřete kryt. 

Poznámka: abyste zajistili optimální fungování, vyměňte centrální kartáč každých 6-12 měsíců 

(v závislosti na typu a frekvenci použití). 
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12. Uzávěr centrálního kartáče 

13. Příruba

14. Centrální kartáč 

15. Přihrádka

1
2

3
4

 

Kartáč ze silikonu                                                                                   
Pro vyčištění silikonového karáče, následujte kroky v 

předchozím odstavci pro jeho vyjmutí a vyčistěte ho vodou 

a mýdlem.  Opatrně ho usušte a před novou instalací se 

ujistěte, že funguje správně. 

KARTÁČ JALISCO                                                                                                 
Pro vyčištění kartáče Jalisco, následujte kroky v předchozím 

odstavci pro jeho vyjmutí a vyčistěte ho vodou.  Opatrně ho 

usušte a před novou instalací se ujistěte, že funguje správně. 

Nádoba na nečistoty
1. Vyjměte nádobu na nečistoty                                            

2.  Otevřete kryt nádoby na nečistoty a vyprázdněte ji.                     

3. Použijte kartáč na čištění pro odstranění nečistot z vnitřní strany.

4. Znovu instalujte nádobu na nečistoty do robota. 

421

NÁDOBA NA SMĚSNÝ ODPAD
1. Vyjměte nádobu na směsný odpad.

2.  Oddělte přihrádku na nečistoty od zbytku nádoby.
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3. Vyjměte přihrádku na nečistoty a vyprázdněte ji.

4. Použijte kartáč na čištění pro odstranění nečistot z vnitřní strany.

5. Vraťte přihrádku na nečistoty do zbytku nádoby na směsný odpad.

6. Znovu instalujte nádobu na směsný odpad do robota. 

7. Pokud jste používali program vytírání, vylejte vodu z nádržky a napusťte ji čistou 

vodou, abyste ji vyčistilli. Vylejte vodu než nádržku vrátíte znovu do robota.

1 2 3

4 65

VYSOCE ÚČINNÝ FILTR                                                                                       
Vytáhněte vysoce účinný filtr a protřepejte ho, abyste ho zbavili 

všech nečistot.

Doporučení:   
• Vyměňte vysoce účinný filtr zhruba každé 3 měsíce, v 

závislosti na typu a frekvence používání.

• Čistěte filtr pravidelně, abyste zabránili ucpání. 

• Filtr můžete čistit vlažnou vodou bez mýdla. Důkladně ho usušte.

BOČNÍ KARTÁČ
Vyndejte a čistěte boční kartáče pravidelně. 

Doporučení: abyste zajistili optimální fungování, vyměňte boční kartáče 

každé 3 měsíce (v závislosti na typu a frekvenci použití). 

SENZOR PROTI PÁDU
Pravidelně čistěte senzor proti pádu měkkým hadříkem.

Upozornění:Přístroj vždy převážejte vypnutý a v originální krabici.
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8. VÝMĚNA A NABITÍ BATERIE 

• Nepoužívejte baterie, nabíječky nebo nabíjecí základny odlišné od těch poskytnutých 

firmou Cecotec.   

• Nepoužívejte baterie, které se nedají znovu nabít. 

• Nevytahujte, nerozebírejte nebo se nesnažte baterie ani nabíjecí základnu opravit. 

• Neumisťujte nabíjecí základnu blízko zdrojů tepla.

• Nepoužívejte na čištění žádné části tohoto produktu vlhký hadřík.  

• Doporučuje se baterii nabít jednou za měsíc, aby nedošlo k jejímu poškození. 

• Baterie v žádném případě nevyhazujte.  Doporučujeme je odevzdat profesionálním 

organizacím, aby se o ně postaraly.  

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Řešení 

Robot se nezapne nebo 
nezačne uklízet.

• Robot nemůže fungovat s nízkým stupněm nabití.  Nechejte 
ho před použitím nabít.
• Teplota místnosti je pod nulou nebo přesahuje 50 ºC. Použí-
vejte robota v místech, kde je pokojová teplota ve zmíněném 
rozmezí. 

Robot se nenabíjí nebo se 
nemůže vrátit na nabíjecí 
základnu.

• Mezi robotem a základnou je mnoho překážek, přesuňte 
nabíjecí základnu na místo bez překážek. 
• Vyčistěte nabíjecí terminál
• Ujistěte se, že tlačítko zapnutí je 
zapnuté.
• Robot je od základny příliš daleko. 
Přesuňte ho blíž a zkuste to znovu.  
• Před základnou je příliš málo místa nebo nabíjecí terminál 
není čistý. Ujistěte se, že nabíjecí terminál je čistý. 

Motor nefunguje  
správně.

• Vypněte robota, stiskněte tlačítko a znovu ho zapněte.  

Robot během úklidu vydává 
neobvyklé zvuky.  

• Centrální kartáč, boční kartáče nebo kolo mohou mít namo-
tané nečistoty. Robota zastavte a vyčistěte ho.  

Robot neuklízí 
pořádně a nebo ztrácí 
nečistoty. 

• Nádoba na nečistoty je plná. Vyprázdněte ji a vyčistěte 
vysoce účinný filtr pokud je zanesený.  
• Vyčistěte vysoce účinný filtr pokud je zanesený. 
• Centrální kartáč má namotané cizí těleso. Odstraňte ho.  

Robot se nemohl připojit k 
síti Wi-Fi. 

• Síť Wi-Fi má špatný signál. Zkontrolujte ho. 
• Připojení k Wi-Fi je nestabilní. Restartujte router, 
zkontrolujte, jestli není dostupná nějaká aktualizace a zkuste 
to znovu.  
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Robot neuklidil podle napro-
gramovaného programu. 

• Zkontolujte, jestli robot není v módu NOC a změňte mód. 
Robot neuklízí podle naprogramovaného, pokud je v módu 
NOC. 
• Ujistěte se, že je robot připojený k síti.  
Bez připojení nemůže uklízet podle požadavků.  

Robot se nevrátí na nabíjecí 
základnu po 
dokončení přesného úklidu a 
nebo změní počáteční místo. 

• Robot zmapuje a spočítá novou cestu po dokončení přes-
ného úklidu a nebo změní počáteční místo.  
• Pokud je nabíjecí základna příliš daleko od robota, nebude 
se moct automaticky vrátit.  Odneste robota na nabíjecí 
základnu manuálně.

Robot se nevrátil 
k úklidu. 

• Ujistěte se, že robot není v módu NOC. V tomto módu se k 
úklidu nevrátí.  Pokud ho vrátíte do nabíjecí základny ma-
nuálně, k úklidu se nevrátí. 

Robot nikdy nesleduje 
přímku.

• Ujistěte se, že je robot správně připojený k síti a vždycky v 
dobrém dosahu Wi-Fi sítě.

Selhalo spojení mezi telefo-
nem a robotem.

• Ujistěte se, že robot a nabíjecí základna jsou v dobrém 
dosahu Wi-Fi, restartujte router a zkuste ho 
připojit znovu.

Robot nedokončí program 
Okraje správně.

• Vyčistěte optický senzor jemným hadříkem, přeneste robo-
ta na jiné místo a zkuste to znovu.

10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL:  Conga 4090                                       Kmitočtová pásma:  2.412-2.472 GHz 5.150-5.250 
5.250-5.350 GHz 5.470-5.725 GHz
Maximální emisní výkon: 16 dBm

Reference produktu: 05423
100-240 V~ 50/60 Hz
Baterie: 14,8 V, 5200 mAh
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku 

11. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
(OEEZ) specifikuje elektrospořebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním 
komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se 
tak dosáhlo co nejepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by 

lidé mohli mít na životní prostředí. Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost 
zlikvidovat tento produkt správně. Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, 
který umožňuje elektrickou autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ní nakládat 
odděleně, jako s odpadem odlišné kategorie.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším 

elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.
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12. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS 
Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou 
nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním 
způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití. 
Záruka nezahrnuje:
• Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu a nebo užitnost, byl špatně používán, 

utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a 
jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.

• Pokud byl produkt rozmontován, modifikován a nebo opravován servisem 
neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.

• Pokud byl problém zaviněn normáním používáním a opotřebením součástek. 
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné 
legislativy, s vyjímkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele 
není záruční servis odpovědný za opravu.
Pokud se stane, že na výrobku najdete závadu nebo budete mít dotaz, spojte se s oficiálním 

zákaznickým servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.
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Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain

www.cecotec.es
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