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Cleaning Robot 

Model : V-RVCLM21 B 

User Manuał 

Please read this manuał carefully before use and keep it properly. The adapter supplied with this product can only be used at 

an altitude below 2000m. 
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Wprowadzenie do produktu

Robot 
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Naciśnij krótko, aby rozpocząć inteligentne ładowanie

Uruchomienie i wyłączenie / czyszczenie 
globalne

Naciśnij krótko, aby rozpocząć / zawiesić czyszczenie
Przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć robota

Niebieskie światło : działa normalnie
Żółte światło miga powoli: Powrót do ładowania / niski poziom 
naładowania baterii Żółte światło pulsuje: ładowanie
Niebieskie światło powoli miga: Wejście w tryb konfiguracji sieci 
Niebieskie światło pulsuje: Uruchamianie / uaktualnianie 
oprogramowania układowego
Czerwone światło szybko miga: stan nienormalny

• Konfiguracja sieci

W stanie włączenia naciśnij i przytrzymaj  (0 i  u
3 sekundy żeby włączyć konfigurację sieci.

• Otwarcie pokrywy
Wskazówka: Kosz na odpady można wyjąć, otwierając
górną pokrywę.

--
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Wprowadzenie do produktu

Robot and Sensor 

o 

CD Laser

® Górna pokrywa 

® Przyciski

© Czujnik odbiornika 

podczerwieni 
..... 

® Czujnik kolizji

® Koło obrotowe

0 Elektroda ładująca 

· ® Bateria
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® Szczotka boczna

@ Czujnik graniczny

@ Pokrywa środkowego 

silnika

 © Szczotka rolkowa

@ Lewe kolo 

<i3) Prawe koło 
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Wprowadzenie do produktu

Zbiornik Wody

Dopływ wody 

Zbiornik wodny 

Klips na zbiornik na wodę

Pojemnik na śmieci

HEPA 

Siatka filtrująca

Stacja ładująca

Obszar 
transmisji 

sygnału

Elektroda
 ładująca

Duster component 
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Instrukcja instalacji
1. Podłącz przewód zasilający.

' 

2. Podłącz zasilacz.

* Proszę zapewnić miejsce co najmniej 0,5 m po lewej i prawej stronie
stacji ładującej i co najmniej 1,5 m przed nią; ,
* Nie wystawiaj stacji ładującej na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.

'. 
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3. Włacz i naładuj.
Przyciśnij (!) przez 3 sekundy; zapali się lampka kontrolna na
robocie, podłącz robota do stacji ładującej w celu
naładowania.

Niebieskie światło pozostaje włączone: Uruchamianie 
zakończone / działa normalnie

/ ładowanie zakończone

Żółte światło pulsuje: ładowanie

Czerwone światło miga: stan nienormalny

* W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii możliwe jest, że robot
nie może się uruchomić lub wyłączyć. Podłącz bezpośrednio robota do stacji
ładującej.
* Robot uruchomi się automatycznie po podłączeniu do stacji ładującej ·
* Robot nie może się wyłączyć, gdy jest podłączony do stacji ładującej.

www.proline.pl



Instrukcja instalacji
4. Zainstaluj zbiornik na wodę
2. Otwórz gumową osłonę zbiornika na wodę;

napełnij zbiornik wody; następnie zamknij gumową osłonę.

2. Zamocuj zbiornik na wodę we wskazanym miejscu
upewnij się, że klips został prawidłowo zainstalowany.

5 

3. Przymocuj ścierkę do wspornika i przyklej ją do rzepy.

4. Zamontuj element po obu stronach i wepchnij go na dole robota we
wskazanym kierunku.

' 

' 
.. 

* Nie używaj zbiornika wody podczas pierwszego
czyszczenia;
* Nie używaj zbiornika wody, jeśli robot jest bez nadzoru;
* Przed załadowaniem robota lub pozostawieniem go na
biegu jałowym należy wyjąć zbiornik na wodę i wspornik
ściereczki;
* Jeśli w domu używane są dywany, ustaw wirtualne ściany
w aplikacji.

www.proline.pl



Instrukcja użytkowania
1. Uruchomienie / wyłączanie
Robot uruchomi się automatycznie podczas ładowania w stacji ładującej.
Robot nie może się wyłączyć, gdy jest ładowany w stacji ładującej.
Długie naciśnięcie przycisku zasilania; zapali się lampka kontrolna zasilania, a robot wejdzie w stan włączenia; po uruchomieniu usłyszysz sygnał dźwiękowy. Gdy
robot jest nieruchomy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go wyłączyć; pojawi się komunikat głosowy.

2. Czyszczenie

1. W stanie włączenia krótko naciśnij przycisk zasilania;
2. W stanie włączenia naciśnij krótko przycisk ładowania;
3. Wejdź na stronę główną urządzenia za pośrednictwem aplikacji; kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć czyszczenie.
4. Wejdź na stronę główną urządzenia za pośrednictwem aplikacji; kliknij przycisk „Naładuj”, aby rozpocząć ładowanie.

* W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora nie można włączyć funkcji .
3. Ładowanie

1. Gdy robot zakończy czyszczenie, usłyszysz komunikat głosowy „Czyszczenie zostało zakończone. Wprowadź tryb ładowania”. Robot zostanie automatycznie naładowany.
2. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii podczas czyszczenia robot zostanie automatycznie naładowany; po pełnym naładowaniu kontynuuje tam, gdzie
poprzednio się zatrzymał.
3. Robot wyłącza się automatycznie, gdy bateria jest wyczerpana, można ręcznie odłożyć robota do stacji ładującej w celu naładowania. Upewnij się, że elektrody ładujące są
w odpowiednim miejscu.

4. Sygnalizacja świetlna

1. Gdy lampka przycisku na robocie jest wyłączona, robot znajduje się w stanie wyłączenia / uśpienia.
2. Gdy niebieski przycisk na robocie miga w sposób ciągły, robot znajduje się w stanie „konfiguracji sieci”.
3. Gdy niebieska lampka przycisku na robocie miga w sposób pulsacyjny robot znajduje się w stanie „start /

aktualizacja”
4. Gdy niebieska lampka przycisku na robocie pozostaje włączona, robot znajduje się w stanie „bezczynności /

gotowości / czyszczenia / pauzy”.
5. Gdy żółta lampka przycisku na robocie stale miga powoli, robot znajduje się w stanie „ładowania”.
6. Gdy żółta lampka przycisku na robocie zacznie migać, robot znajduje się w stanie „ładowania”.
7. Gdy czerwona lampka przycisku na robocie stale miga szybko, robot znajduje się w stanie „błąd /

rozwiązywanie problemów”.
8. Gdy zapali się niebieskie światło na stacji dokującej, stacja ładująca znajduje się w stanie włączenia zasilania.

5. Konfiguracja sieci i aktualizacja oprogramowania
Zeskanuj kod QR na robocie, aby pobrać aplikację; zresetować WiFi zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Szczegółowe informacje zawiera Szybki przewodnik.
Dzięki aplikacji możesz bezpośrednio wysyłać zapytania i aktualizować oprogramowanie urządzenia. Podczas aktualizacji upewnij się, że urządzenie jest w stanie
ładowania i że poziom naładowania baterii jest nie mniejszy niż 60%. Aby zapoznać się z krokami aktualizacji, zapoznaj się z przewodnikiem dostępnym w aplikacji.

* Po pomyślnym pobraniu wykonaj konfigurację sieci zgodnie z monitami w aplikacji. Gdy robot jest podłączony do Internetu, możesz użyć aplikacji do zdalnego rozpoczęcia
czyszczenia, zaplanowania dekanowania i realizacji innych funkcji.
* Robot nie obsługuje sieci WiFi w paśmie częstotliwości 5.8G.
* Unbinding App: Naciśnij przycisk ładowania przez 5s i zwolnij go, gdy usłyszysz dźwięk; następnie ponownie naciśnij przycisk ładowania przez 5 sekund i usłyszysz
komunikat głosowy „lnitializacja rozpocznie się / lnitializacja zakończona pomyślnie”.

I, • 
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Instrukcja użytkowania

Pause 

Gdy robot pracuje, naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać;

naciśnij (!) aby kontynuować czyszczenie; naciśnij 0 żeby wrócić
do stacji ładującej i zakończyć bieżące zadanie czyszczenia.

Uśpienie

Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, robot
automatycznie przejdzie w stan uśpienia. W tym stanie można obudzić
robota, naciskając przycisk lub za pośrednictwem aplikacji.

Robot nie przejdzie w stan uśpienia podczas ładowania w stacji
ładującej. Robot wyłączy się automatycznie, gdy czas snu przekroczy
12 godzin.

Stan błędu

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podczas pracy,
czerwona lampka przycisku będzie szybko migać i usłyszysz
komunikat głosowy.

Jeśli w stanie błędu żadna operacja nie zostanie wykonana w ciągu 5
minut, robot automatycznie przejdzie w stan uśpienia.

Uzupełnij zbiornik wody lub wyczyść ściereczkę podczas czyszczenia

Jeśli konieczne jest dodanie wody lub oczyszczenie ściereczki
podczas czyszczenia, najpierw naciśnij dowolny przycisk, aby 
wstrzymać; następnie wyjmij zbiornik na wodę i dolej wody lub 
oczyścić ścierkę; potem odstaw zbiornik wody i ścierkę i naciśnij (!)
żeby kontynuować.

Preferencje czyszczenia 

Dzięki aplikacji zainstalowanej w telefonie komórkowym możesz
wybrać tryb: ECO, Standard i Strong; domyślniy jest tryb standardowy.

Tryb Nie przeszkadzać (DNO)

7 

W okresie DNO robot nie zareaguje na wznowienie czyszczenia.
Zaplanowane czyszczenie lub wyświetlanie komunikatów
głosowych. Tryb DNO jest domyślnie włączony w godzinach 22:
00-07: 00 i można go wyłączyć za pomocą aplikacji na telefonie
komórkowym.

Wznów tryb czyszczenia

Robot wznawia pracę tam, gdzie ją przerwał. Jeśli bateria
wyczerpie się podczas czyszczenia pierścienia, robot
automatycznie powróci do stacji ładującej, aby się naładować. Po
pełnym naładowaniu urządzenie wznowi pracę tam, gdzie
poprzednio się zatrzymało (jeśli czyszczenie zostanie ręcznie
zakończone podczas ładowania, robot anuluje zadanie
czyszczenie).

Obszar zdefiniowany przez użytkownika

Dzięki aplikacji możesz zdefiniować obszary do czyszczenia.

Dzięki aplikacji możesz wyznaczyć pozycję docelową na mapie.
Robot automatycznie zaplanuje trasę do wyznaczonej pozycji i
rozpocznie czyszczenie w 2 * 2 kwadratowych obszarach.

Zaplanowane czyszczenie

Dzięki aplikacji możesz zaplanować czyszczenie. Robot rozpocznie
czyszczenie o wyznaczonej godzinie i automatycznie wróci do stacji
ładującej.

Wirtualne ściany
Za pomocą aplikacji można ustawić wirtualne ściany, aby
uniemożliwić robotowi wejście do obszarów, które nie wymagają
czyszczenia.

Zapamiętywanie mapy
Jeśli funkcja Memorize Map jest włączona w aplikacji, robot
zapisze zaktualizowaną mapę i wirtualne ściany po oczyszczeniu i
pomyślnym naładowaniu.

www.proline.pl



Konserwacja
Pojemnik na śmieci
1. Otwórz górną pokrywę, aby wyjąć kosz na śmieci, jak pokazano na
rysunku.

2. Otwórz komponent HEPA; wyjmij go i opróżnij.

�-
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3. Użyj szczoteczki do czyszczenia kosza na śmieci i odłóż
komponent HEPAwww.proline.pl



Konserwacja
Komponent HEPA
Postępuj zgodnie z rysunkiem, aby usunąć komponent 
HEPA i wyrzuć go. 

Obrotowa szczotka
1. Odwróć dolny zacisk, aby zdjąć pokrywę środkowego silnika;
2. Oczyść łożysko;
3. Wyczyść szczotkę obrotową
4. Zamontuj ponownie szczotkę i zapnij klips pokrywy.
Uwaga: Szczotkę wymieniaj co 6-12 miesięcy, aby zapewnić efekt czyszczenia.

• Pokrywa środkowego
silnika

• Clip

.�' 
• Szczotka obrotowa
• Łożysko

9 

Szczotka boczna 
Regularnie wyjmuj i czyść szczotkę boczną. 

Czujnik granicy
Regularnie czyść czujnik granicy miękką 
szmatką

Czujnik graniczny

■ Wymień składnik HEPA co trzy miesiące, ponieważ nie
można go prać;

■ Czyść element HEPA regularnie szczotką, aby uniknąć
zablokowania;

■ Wymień szczotkę boczną co trzy miesiące, aby zapewnić
efekt czyszczenia.

www.proline.pl



Podstawowe parametry.
Robot Charging Dock 

Name Parameter Over dimensions 153.9mmx74.6mmx99.5mm 

Over dimensions <P350mmx94.5mm Rated power 24W 

Product weight Approx. 3.27kg Rated input 20V= 1.2A 

Rated voltage 14.8V= Rated output 20V= 1.2A 

Rated power 33W Rated frequency 50/60Hz 

Battery capacity 3200mAh 

Names and Contents of Hazardous Substances in the Product 

Hazardous substances 
Part name 

Pb Hg Cd Cr(VI) Pbb Pbde 

Metals X o o o o o 

Printed circuit boards o o o o o o 

Plastics o o o o o o 

Standard parts (screw, 

washer, etc.) 
o o o o o o 

Other metal structural parts 
o o o o o o 

(motor, decorative part*, etc.) 

This table has been prepared in accordance with SJ/T11364-2014 

: lndicates that the content of this hazardous substance in all materials of the corresponding part is below the limit specified in GB/T 26572-2011. 

X: lndicates that the content of this hazardous substance in at least one homogeneous materiał of the corresponding part is above the 

limit specified in GB/T 26572-2011. 

Currently, the part marked "X" , which contains substances or elements that are not environmentally friendly, cannot be completely 

replaced by one containing no such substances or elements due to the limited level of global technology and process. Technological 

improvements will be made gradually in the future. 

*: lndicates some product models contain this part. 

Marking for the restriction of the 

use of hazardous substances 

All the above symbols are subject to thę Measures for the Administration of the Restricted Use of the Hazardous Substances in China and the supporting 

, standard SJ/T11364. Long-term use of the prodU(;:t will not cause harm to human health, so you may rest assured.

t, • .-.� 
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Rozwiązywanie problemów

Komunikat o błędzie

Nieprawidłowość 1: Potwierdź, że radar laserowy nie jest zablokowany. 

Nieprawidłowość 2: Przetrzyj czujnik granicy i przesuń robota do nowej 

pozycji w celu ponownego uruchomienia.

Nieprawidłowość 3: wykrywane jest silne pole magnetyczne. Przejdź do 

nowej pozycji i spróbuj ponownie.

Nieprawidłowość 4: Sprawdź i usuń obce obiekty z czujnika kolizji.

Nieprawidłowość 5: Temperatura robota jest nieprawidłowa. 

Poczekaj, aż temperatura zmaleje.

Nieprawidłowość 6: Ładowanie jest nieprawidłowe. Proszę 

zmienić miejsce ładowania.

. ' 

Rozwiązanie

Sprawdź lub usuń obce obiekty wokół radaru laserowego lub przenieś robota do nowej 

pozycji i uruchom go ponownie.

Przetrzyj czujnik graniczny i spróbuj ponownie (dla pozycji czujnika, sprawdź instrukcję 

Manuał).

Przenieś robota do nowej pozycji i spróbuj ponownie.

Naciśnij pasek kolizji, zymyj obce obiekty i uruchom ponownie.

Temperatura robota jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Przed ponownym użyciem poczekaj, aż 

temperatura będzie w normie

Sprawdź, czy używany zasilacz jest oryginalnie dostarczonym z produktem i czy stacja 

ładująca jest umieszczona poziomo. Ściągnij robota, odetnij zasilanie stacji ładującej, wytrzyj 

metalowe styki.

11 
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Częste problemy

Problem Rozwiązanie

Awaria zasilania
Poziom naładowania akumulatora jest niski; podłącz robota do stacji ładującej w 
celu ładowania.
Temperatura otoczenia jest za niska (<0 ° C) lub za wysoka (> 50 C).

Nie można rozpocząć czyszczenia Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski; podłącz robota do stacji ładującej w celu ładowania.

Awaria ładowania

Nietypowe działania

Nienormalny dźwięk podczas czyszczenia

Degradacja wydajności czyszczenia lub odpływu kurzu

Nie można połączyć się z Wi-Fi

W pobliżu stacji ładującej znajduje się wiele przeszkód; umieść stację ładującą w obszarze wolnym 

od przeszkód.

Robot jest w zbyt dużej odległości od stacji ładującej; umieść robota w pobliżu stacji ładującej i 

spróbuj ponownie.

Wyłącz i uruchom ponownie robota.

Szczotka obrotowa, szczotka boczna lub lewe / prawe koło mogą być zaplątane w obce 

przedmioty; zatrzymaj robota i pozbądź się ich.

Kosz na śmieci jest pełny; 

Komponent HEPA jest zablokowany; 

Tocząca się szczotka jest splątana z obcymi przedmiotami;
Sygnał Wi-Fi jest słaby; upewnij się, że robot znajduje się w obszarze o dobrym sygnale Wi-Fi.

Połączenie Wi-Fi jest nieprawidłowe; zresetuj Wi-Fi i pobierz aplikację, a następnie spróbuj ponownie.

Błąd wznowienia czyszczenia
Potwierdź, że robot nie jest w trybie DNO, ponieważ nie będzie kontynuował czyszczenia. Robot nie 

będzie kontynuował czyszczenia, gdy zostanie ręcznie przeniesiony do stacji ładującej.

Błąd ładowania
Upewnij się, że wokół stacji ładującej jest wystarczająco dużo miejsca, a powierzchnie 

elektrod są wolne od kurzu i pokrycia.

Nie udało się zaplanować czyszczenia
Potwierdź, że urządzenie zostało podłączone do sieci; w przeciwnym razie może dojść do 

niepowodzenia synchronizacji i nie uda się wykonać zaplanowanych zadań.

Robot jest zawsze w stanie offline
Sprawdź, czy urządzenie zostało pomyślnie podłączone do sieci i zawsze znajduje się w 

zasięgu sygnału Wi-Fi.

Nie można sparować telefonu komórkowego z urządzeniem
Upewnij się, że stacja ładująca i robot znajdują się w obszarze z dobrym sygnałem Wi-Fi; 

zresetuj Wi-Fi zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji; następnie sparuj ponownie.

�-
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Ograniczenia użytkowania
■ Ten produkt ma zastosowanie wyłącznie do czyszczenia podłóg w domu i nie powinien być używany na zewnątrz (np. Na balkonie), w obszarach

innych niż podłogi (np. Sofa) lub w środowisku komercyjnym lub przemysłowym;

■ Nie używaj produktu na podwyższeniu (np. na podwójnej podłodze, balkonie, na górze mebli), które nie są wyposażone w poręcze;

■ Nie używaj produktu w środowiskach, w których temperatura przekracza 40 ° C lub  gdzie na podłodze znajduje się płyn lub śluz;

■ Przed użyciem odłóż wszystkie kable w domu, aby zapobiec ich przeciągnięciu przez pierścień;

■ Odłóż wszystkie delikatne przedmioty i przedmioty (np. wazon, plastikową torbę) na podłogę, ponieważ robot może zostać zablokowany lub delikatnie

uderzyć w przeszkody i uszkodzić kosztowności w domu;

■ Nigdy nie pozwalaj osobom z zaburzeniami fizycznymi, umysłowymi lub percepcyjnymi (w tym dzieci) na używanie lub obsługę tego produktu;

■ Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się robotem; kiedy robot pracuje, trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od niego;

■ Nie umieszczaj przedmiotów, dzieci lub zwierząt domowych na robocie, niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy działa;

■ Nie używać produktu do czyszczenia jakichkolwiek płonących przedmiotów (np. płonących niedopałków papierosów);

■ Nie używaj produktu do czyszczenia dywanów kudłatych 

■ Nie używaj produktu do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów (np. Odpadów dekoracyjnych, szkła, żelaznych gwoździ);

■ Nie używaj osłony radaru laserowego jako uchwytu do przenoszenia urządzenia;

■ Nigdy nie należy spryskiwać produktu płynem (kosz na śmieci należy wytrzeć do sucha przed ponowną instalacją);

■ Nie umieszczaj robota do góry nogami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie radaru laserowego;

Bateria i ładowanie
■ Nie używaj baterii, zasilacza ani stacji ładującej dostarczonej przez osobę trzecią.

■ Nie używaj baterii jednorazowych.

■ Nigdy nie próbuj wyjmować, naprawiać lub modyfikować baterii lub stacji ładującej.

■ Nie umieszczaj stacji ładującej w pobliżu źródeł ciepła (np. Grzejnika).

■ Nie używaj mokrej szmatki ani żadnych płynów do wycierania tego produktu.

■ Nie wyrzucaj zużytych baterii do kosza.

■ Transportuj produkt w stanie wyłączenia zasilania w oryginalnym opakowaniu.

■ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz robota po pełnym naładowaniu i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu; ładuj go co

najmniej raz w miesiącu, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

Laserowy radar tego produktu spełnia wymagania normy IEC 60825-1: 2014 w sprawie bezpieczeństwa produktów laserowych klasy 1; nie będzie produkować
promieniowania laserowego szkodliwego dla zdrowia ludzkiego.
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Karta gwarancyjna

After-sales warranty (repair, replacement and return) are provided for this product strictly according to the Law of the People's 
Republic of China on the Protection of Consumer Rights and lnterests and the Law of the People's Republic of China on 
Product Quality. The services cover the following: 

Warranty Period 

■ You may choose to return, replace or repair the product in case of any performance failure not caused by man-made reasons within 7
days from the date of purchase;

■ You may choose to replace or repair the product in case of any performance failure not caused by man-made reasons within 15 days from
the date of purchase;

■ We will provide maintenance services free of charge for any performance failure not caused by man-made reasons within the warranty
period.

Non-warranty Regulations 

The warranty is valid only when the product is used normally. Any man-made damage and the following situations are not covered by the 
warranty: 

1. The product gets damaged due to user's negligence, fault, misuse or disaster (e.g., adherence of food or liquid, water ingress, crack due to

external force, scratches and damage of peripheral components);

2. User has disassembled the device, or repaired or modified the device without authorization by the manufacturer (e.g., damage caused by

change of color, use of additional part, or unauthorized modification);

3. The product gets damaged due to connection with any impro per accessory or as a result of transport or other accidents;
4. The Warranty Certificate is absent (expect that user can prove the product is within the warranty period), or the warranty period has

expired;

5. The content indicated in the Warranty Certificate is inconsistent with the actual product or has been altered;

6. The product gets damaged due to force majeure factors .

.. 
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Karta gwarancyjna
(Show This Card before Service) 

Model 

Warranty Period Robot (OO/MM/YYYY) 

Name 
User Name 

Address 

Name 
Seal Stare 

Address 

Thanks for purchasing our smart cleaning robot! In order to guarantee your rights and interests, 

Customer Service hereby promises you standard services and is always ready to serve you 

whenever you need. 

1. Please keep your Warranty Card properly;

2. When the product you purchased needs service, please complete the warranty information

table and make sure your handwriting is elear and legible;

3. To enjoy our after-sales services, please present your Warranty Card and relevant purchase

information. lf the product is purchased online, please provide your account on the platform

where you purchased the product so that you can enjoy relevant after-sales services;

Warranty Principles 

1. lf the product has any quality problem other than those due to man-made damage or

unauthorized disassembly or repair, you may have it replaced at the stare where you

purchased the product within 7 days from the date of purchase;

2. The product is entitled to free service within the warranty period;

3. The following situations will void the warranty, but we can provide charged services for which

the accessory and labor costs will be on your own account.

A. Man-made damage, including damage caused by use in abnormal operating environments

or without observing the lnstruction Manuał;

B. User's unauthorized disassembly, repair or modification of the product, or repair by a

person not from our service department;

C. Damage caused by force majeure events (e.g., fire, earthquake, lightning stroke);

D. Absence of the Warranty Card or any valid certificate of purchase, and no other means to

verify user's information;

E. Failure to check and verify the date of purchase.

• I 

Warranty Period 

ltems 

Robot 

Battery 

Charging dock, power·adapter 

Consumables: side brush, 

cleaning tool 

Warranty Period 

1 year 

6 months 

6 months 

Not covered 

Note: 1. This guarantees basie maintenance services. 

The warranty period for any promotional product is 

subject to the actual situation. www.proline.pl
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