
 
Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar W20. 

 

1 Přepínač Zapnutí/Vypnutí 
2 Vysílač signálu 
3 Kryt baterií 
4 Indikátor 

 
Otevřete na spodní straně přístroje kryt baterií a vložte dovnitř 2 ks AA baterií (nejsou součástí 

dodávky) - dbejte na správnou polaritu baterií.  

 

Oblast A: Oblast úklidu 
 
Oblast B: Zakázaná oblast  
(kde nechcete, aby robotický vysavač uklízel). 

 

1. Umístěte přístroj na požadované míst a přesuňte přepínač „1“ do polohy „Zapnuto/On“. 
2. Zelená dioda indikátoru bude blikat a přístroj začne vysílat blokovací signal. 
3. Dosah vysílače signálu je cca 3 metry. 
 
TECHNICKÁ PODPORA 
Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar W20?  
Kontaktujte nás www.tesla-electronics.eu 

Záruka se NEVZTAHUJE na: použití přístroje k jiným účelům, běžné opotřebení, elektromechanické 
nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím, škodu způsobenou přírodním živlem 
jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd., škodu způsobenou neoprávněnou opravou, nečitelné 
sériové číslu přístroje.  

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.  

 

Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie. 

 

 

Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, 
že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o 
místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. 
Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném 
domácím odpadu.  

CZ 

http://www.tesla-electronics.eu/


 
Vážený zákazník, 
ďakujeme, že ste si vybral TESLA RoboStar W20. 

 

1 Prepínač Zapnutie/Vypnutie 
2 Vysielač signálu 
3 Kryt batérií 
4 Indikátor 

 

Otvorte na spodnej strane prístroja kryt batérií a vložte dovnútra 2 ks AA batérií (nie sú súčasťou 

dodávky) - dbajte na správnu polaritu batérií.  

 

Oblast A: Oblast úklidu 
 
Oblast B: Zakázaná oblast  
(kde nechcete, aby robotický vysávač upratoval). 

 

1. Umiestnite prístroj na požadované miest a presuňte prepínač „1“ do polohy "Zapnuto/On". 
2. Zelená dióda indikátora bude blikať a prístroj začne vysielať blokovací signal. 
3. Dosah vysielača signálu je cca 3 metre. 
 

TECHNICKÁ PODPORA 

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA RoboStar W20?  

Kontaktujte nás www.tesla-electronics.eu 

Záruka sa NEVZŤAHUJE na použitie prístroja na iné účely, bežné opotrebovanie, elektromechanické 
alebo mechanické poškodenie spôsobenom nevhodným použitím, škodu spôsobenú prírodným živlom 
ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätiu, atď., škodu spôsobenú neoprávnenou opravou, 
nečitateľné sériové číslu prístroje 

VYHLÁSENIE O ZHODE 
My, INTER-SAT LTD, org. složka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými 
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ 
zariadenia. 
 

 

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie. 

 

 

Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, 
znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. 
Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu 
elektrických a elektronických výrobkov.  

 

 

SK 

http://www.tesla-electronics.eu/

