
Aby zmniejszyć ryzyko urazów lub uszkodzeń, należy uważnie przeczytać niniejszą i
nstrukcję bezpieczeństwa i zachować ją pod ręką podczas ustawiania, użytkowania i 
konserwacji tego urządzenia.

Ostrzeżenie
Nie wolno demontować, naprawiać ani ponownie montować produktu bez upoważnienia; w 
przeciwnym razie może on uszkodzić produkt lub stwarzać zagrożenie.
Nie należy używać urządzenia w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem. 
Urządzenie może być używane wyłącznie z oryginalnym zasilaczem, w przeciwnym razie 
może zostać uszkodzone lub zapalić się.
TTo urządzenie nie jest zabawką. Nie należy siedzieć ani stać na tym urządzeniu. Małe dzieci 
i zwierzęta domowe powinny być nadzorowane podczas pracy urządzenia.
Jeśli metalowa część wtyczki zasilania jest zakurzona, należy wytrzeć ją suchą szmatką. 
Zasilacz jest zasilany napięciem zmiennym 100-240V. Proszę prawidłowo podłączyć go do 
gniazdka i trzymać z dala od dzieci.
Nie myć ani nie moczyć korpusu i akcesoriów elektronicznych w wodzie; w przeciwnym 
razie urządzenie może zostać uszkodzone przez zwarcie.
Nie wolno go uszkadzać, obciążać, ogrNie wolno go uszkadzać, obciążać, ogrzewać, ciągnąć lub zginać.
Podczas czyszczenia należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo małych dzieci i osób starszych 
w domu, aby uniknąć groźnych sytuacji, a także, aby uniknąć obrażeń, nie należy dotykać 
kół i szczetek bocznych. (Proszę zwrócić szczególną uwagę na małe dzieci).
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
Nie używaj go na zewnątrz.
Nie dopuszczać do kontaktu metalu i materiałów przewodzących z baterią. 
Może to spowodoMoże to spowodować zwarcie.

Bezpieczeństwo

Instrukcja Obsługi
Robot Sprzątający X 500 PRO

Uwaga
Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem 
elektrycznym.
Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których mogłoby łatwo spaść, np. na 
stołach, krzesłach, wysokich platformach w pomieszczeniu itp.
Urządzenie ma wyrafinowaną konstrukcję i powinno być chronione przed długotrwałym 
działaniem promieni słoneczdziałaniem promieni słonecznych.Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu, 
np. w łazienkach. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu niedopałków papierosów, 
zapalniczek lub otwartego ognia.
Po zakończeniu ładowania należy wyczyścić produkt.
Wyłączyć przełącznik zasilania z boku robota, gdy jest on przez dłuższy czas nieczynny 
w innym wypadku zasilacz rozładuje baterie aby uniknąć jej przegrania.
Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie wrażliwe przedmioty znajdujące się na 
podłodpodłodze, takie jak szkło, lampy oraz przedmioty takie jak przewody i zasłony, które mogą 
zostać zaplątane za pomocą szczotki bocznej i przepustów ssących.
Po zapełnieniu pojemnika na kurz należy go wyrzucić do śmieci przed ponownym użyciem. 
Nie należy używać robota do czyszczenia odpadów budowlanych.
Temperatura pracy urządzenia waha się od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza; 
proszę nie używać go w środowisku o wysokiej temperaturze. Przed złomowaniem 
urządzenia należy wyjąć baterię z robota. Po wyjęciu baterii należy upewnić się, że 
urządurządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania. Baterię należy poddać recyklingowi w 
sposób bezpieczny dla ochrony środowiska.



Niebezpieczeństwo

Zawsze używaj dedykowanego adaptera baterii, aby uniknąć wycieku, ogrzewania lub 
pęknięcia. 
Nie należy zwierać baterii ani wyjmować baterii. Może to spowodować wyciek, 
ogrzanie lub pęknięcie baterii.
Nie należy transportować ani konserwować przy użyciu naszyjników, szpilek do włosów i i
nnnych metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie, przeciek, ogrzanie lub pęknięcie.
Nie palić ani nie podgrzewać baterii. Może to spowodować wyciek, ogrzanie lub pęknięcie.

Ostrzeżenie

Gdy skóra lub ubranie jest wystawione na działanie elektrolitu akumulatora, należy 
natychmiast umyć czystą wodą, aby uniknąć zapalenia skóry itp.
Nie należy używać baterii wielokrotnego ładowania na innych urządzeniach. 
Ta bateria nadaje się tylko do odkurzacza robota Tesvor Piri x500 pro
W przypadku stwierdW przypadku stwierdzenia deformacji i powiększenia skrzynki zewnętrznej baterii lub 
wycieku elektrolitów, nie należy ładować lub nadal używać baterii, aby uniknąć zagrożenia.
Nie rzucać ani nie wywierać silnego wpływu na baterię. Może to spowodować wyciek, 
ogrzanie lub pęknięcie.
Nie należy demontować akumulatora. Może to doprowadzić do pęknięcia baterii i wycieku 
elektrolitu, prowadząc do pożaru, wybuchu i innych zagrożeń.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych 
zzdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające 
doświadczenia i wiedzy, które otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się tym urządzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowane 
osoby.
Do ładoDo ładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego z 
urządzeniem.



Uwaga
Jeżeli podczas ładowania zostanie wykryte nieprawidłowe przegrzanie, należy natychmiast 
przerwać jego stosowanie, aby uniknąć wycieku, ogrzewania lub pęknięcia.
Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyjąć baterię i umieścić ją w chłodnym, 
suchym miejscu, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas; pozwoli to uniknąć 
wycieku, ogrzewania lub pęknięcia.
Nie moczyć baterii w wodzie ani nie dopusNie moczyć baterii w wodzie ani nie dopuszczać do kontaktu z jakąkolwiek cieczą; 
w przeciwnym razie może to spowodować wyciek, ogrzewanie lub pęknięcie.
W przypadku jakichkolwiek problemów (np. przebarwień lub deformacji) należy 
natychmiast zaprzestać używania akumulatora, aby uniknąć wycieku, nagrzania lub pęknięcia.
Zawsze używaj taśmy do izolowania elektrody akumulatora podczas recyklingu lub utylizacji.

1. Odkręć dwie śruby na pokrywie baterii przy pomocy śrubokręta.
2. Zdejmij pokrywę baterii.
3. Wyjmij baterię i odłącz przewody elektryczne, aby wyjąć baterię.

Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć zasilanie od gniazda 
sieciowego.
Baterię należy wyjąć z urządzenia przed jego złomowaniem.
Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
Baterię należy utylizować w sposób bezpieczny. 

Jak wyjąć baterię:



Szczotki Lewa + Prawa
Szczotki zapasowe Lewa + Prawa

Razme 4 sztuki

W ZESTAWIE

Robot sprzątający

ZasilaczPilot
(działa na baterie AAA x 2
nie są dołączone do zestawu)

Stacja dokująca

Szczoteczka do
czyszczenia

Wysokiej jakości 
filtr

Pojemnik na kurz
Pojemnik na wodę

Mop

* dodatkowo w zestawie taśma magnetyczna



NIE stój w wąskich miejscach, takich jak progi i korytarze, może to 
powodować błędny odczyt i mapowanie terenu.

Robot może wspinać się na obiekty o wysokości mniejszej niż 16 mm. 
Jeśli to możliwe, usuń te obiekty.

Ważne wskazówki przed użytkowaniem

Usuń z podłogi kable zasilające i małe przedmioty, które mogą się zaplątać.

Użytkowanie robota

Robot wyczyści całą pamięc i zaplanuje na nowo wszystkie trasy pracy, jeśli 
zostanie ręcznie przeniesiony lub będzie sterowany ruch i kierunki przez 
pilota podczas czyszczenia. Aby upewnić się, że działa sprawnie, NIE należy 
go poruszać lub zmieniać kierunek jazdy pilotem podczas czyszczenia.

Czujniki antyupadkowe zapobiegają upadkowi ze schodów i stromym spadkom. 
Mogą one działać mniej efektywnie, jeśli są zabrudzone lub używane na 
podłogach z duzym odblaskiem lub bardzo ciemnych. Zaleca się stosowanie 
barier fizycznych w celu zablokowania obszarów, w których robot może spaść.
Upewnij się, że wszystkie meble są odpowiednio zorganizowane, tak aby 
robot mógł wydajnie 



około 1 metr

oko
ło 2
 me
try

około 1 metr

Przygotowanie

Przed użyciem należy zamontować boczne szczotki. Podczas montażu szczotek bocznych 
należy zwrócić uwagę na to, aby były osadzone odpowiednio prawa szczotka R do prawego 
zaczepu R i lewa szczotka L do lewego zaczepu L.

Usuń przed użyciem boczne zaczepy
transportowe

Włącz zasilaniem przyciskiem bocznym. 

Umieść stację dokującą na twardym i równym podłożu przy ścianie 

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 1 metr  w lewo i w prawo i 2 metry 
z przodu podstawy ładowarki oraz nie należy umieszczać w tym miejsculuster lub innych obiektów 
odbijających światło.



                  Przycisk kierunkowy
W trybie czuwania, naciśnij ten przycisk, aby obrócić w lewo/prawo, 
Naciśnij przycisk w tył, robot obróci się o 180 stopni. Zwolnij przycisk, aby powrócić 
do trybu czuwania.
Wciśnij przycisk do przodu, robot kontynuuje jazdę do przodu i powraca do trybu czuwania, 
gdy napotka przeszkody.
W trybie ustW trybie ustawień wstępnych lub w trybie ustawień czasu, naciśnij ten przycisk, aby 
przełączyć się z godzin na minuty.

Po naciśnięciu przycisku       na pilocie zdalnego sterowania na ekranie pojawi się znak 
wentylatora. Moc ssania można regulować, naciskając         na pilocie zdalnego sterowania.

Ustawienia siły ciagu

Zainstaluj do pilota dwie baterie AAA (nie są dołączone do zestawu)

Włącznik ON/OFF

Ekran

Powrót do ładowania

Kierunki jazdy

Ustawienia zegara

Ustawienia
harmonogramu

Inteligentne
Sprzątanie
Mopowoanie

Czyszczenie
krawędzi

Uwaga: Użytkownicy aplikacji powinni zapoznać się z naszym Przewodnikiem 
użytkownika aplikacji.
Gdy urządzenie znajduje się w pobliżu bazy ładującej i wirtualnej ściany ochronnej, 
może nie być w stanie odebrać instrukcji wydanych przez pilota zdalnego sterowania. 
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

Potwierdzenie

Ustawienie siły
ciągu



Metoda 1: Wciśnij na pilocie przycisk      robot wróci do bazy aby się naładować

Metoda 2: Po zakończeniu czyszczenia lub gdy bateria jest słaba, robot automatycznie 
rozpocznie wyszukiwanie bazy do ładowania. Proszę utrzymywać bazę ładującą pod napięciem, 
w przeciwnym razie robot nie będzie w stanie znaleźć bazy ładującej.

Ustawienia ładowania

Wskazania LED

Wskazanie LED Status Robota Działanie

Robot jest w trybie czuwania lub
sprzątania lub bateria jest pełna

Podczas łączenia z aplikacją i wifi

Robot wraca do stacji dokującej po 
sprżataniu

Niski poziom baterii robor wraz do bazy

Niski poziom baterii, ładowanie

Robot jest wyłączony
Dla oszczędności baterii, dioda wyłącza się
po około 10 minutach braku aktywności

Robot ma błądBłąd

Uśpienie

Ładowanie

Powrót do bazy

Powrót do bazy

Tryb konfiguracji

Spoczynek/ Sprzątanie/ 
Pełne naładowanie

Stały zielony

Migający zielony

Stały 
pomarańczowy

Migający 
pomarańczowy

Wyłączony

Migający/ 
stały czerwony



Tryb uśpienia
Tryb uśpienia oznacza, że robot jest zatrzymany, a wskaźnik jest wyłączony. 
Jeśli robot nie będzie aktywny przez 10 minut, automatycznie przejdzie w tryb 
uśpienia. Naciśnij         na pilocie zdalnego sterowania, aby go obudzić.

Start
W trybie gotowości naciśnij przycisk       umieszczony na górze robota lub 
na pilocie, aby uruchomić robota.

Uwaga: Upewnij się, że przełącznik zasilania z boku robota jest włączony.

Pauza
Funkcja pauzy przełącza robot z trybu pracy na wybrany tryb pracy i może zostać 
zatrzymana przez następujące operacje:
Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania lub na górze robota,        aby go 
zatrzymać.

Uwaga: Jeśli robot jest nieczynny przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie.

Tryby



Tryby

1. Inteligentne czyszczenie
Robot wykona inteligentne czyszczenie zgodnie z rozkładem Twojego mieszkania.
Kliknij ikonę Smart Cleaning       w aplikacji lub naciśnij      na pilocie, aby 
rozpocząć czyszczenie w trybie Smart Cleaning.

2. Czyszczenie punktowe
Robot intensywnie czyści określony obszar w sposób spiralny, przydatne w 
przypadku, gdy jest to skoncentrowany obszar z pyłem lub gruzu. 
W trybie czyszczenia punktowego, robot czyści intensywnie przez 2 minuty.
Kliknij ikonę Spot Cleaning      w aplikacji, aby rozpocząć czyszczenie w 
trybie Spot Cleaning.

3. Czyszczenie krawędzi
Robot redukuje prędkość, gdy wykrywa ścianę, a następnie podąża za ścianą, 
aby zapewnić dokładne oczyszczenie krawędzi.
Kliknij ikonę Edge Cleaning      w aplikacji lub naciśnij na pilocie       , aby 
rozpocząć czyszczenie w trybie Edge Cleaning.



Ustawianie zaplanowanego czyszczenia (Scheduled Cleaning)
Możesz zaplanować, że X500Pro rozpocznie czyszczenie o określonej godzinie. 
Aby anulować wcześniej zaplanowaną sesję czyszczenia, naciśnij         i 
przytrzymaj przez 3 sekundy.

Uwaga: Przed ustawieniem zaplanowanego czyszczenia należy upewnić się, 
że czas został prawidłowo ustawiony na czas lokalny; informacje na temat 
ustawiania czasu znajdują się w poprzedniej sekcji "Ustaw czas".ustawiania czasu znajdują się w poprzedniej sekcji "Ustaw czas".

1. Upewnij się, że główny wyłącznik zasilania na dole X500Pro jest włączony.
2. Naciśnij      na pilocie zdalnego sterowania.     zamiga na ekranie
3. Naciśnij           aby ustawić "godzinę" i "minutę".
Uwaga: Upewnij się, że AM/PM jest ustawione prawidłowo.
4. Naciśnij        aby zapisać ustawienie.

Ustawienia czasu i harmonogramów

Ustawianie czasu

Uwaga: Przed ustawieniem zaplanowanego czyszczenia należy upewnić się, że 
czas jest ustawiony prawidłowo w stosunku do czasu lokalnego.

1. Upewnij się, że główny wyłącznik zasilania na dole robota jest włączony.
2. Naciśnij       na pilocie zdalnego sterowania. Czas miga na wyświetlaczu.
3. Naciśnij           aby ustawić "godzinę" i "minutę".
UUwaga: Upewnij się, że AM/PM jest ustawiony prawidłowo.
4. Naciśnij       aby zapisać ustawienie.



Aby uzyskać optymalną wydajność, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, 
należy regularnie czyścić i konserwować X500Pro. Częstotliwość czyszczenia/wymiany 
zależy od sposobu użytkowania X500Pro.

1 Kółko obrotowe
2 Zaciski ładowania
3 Szczotki boczne
4 Komora baterii
5 Koła
6 Szczotka rolkowa
7 Skrzynka na kurz7 Skrzynka na kurz

1 Zderzak
2 Przycisk sterujący
3 Gniazdo zasilania prądem stałym (DC jack)
4 Przełącznik zasilania
5 Przycisk zwalniający skrzynkę na kurz

Sprzątanie i obsługa

Budowa



1 Filtr wstępny
2 Wysokowydajny filtr
3 Gąbka filtracyjna
4 Pojemnik na kurz
5 Pokrywa pojemnika na kurz

Stacja ładująca

Pojemnik na kurz

Czyszczenie szczotki rolkowej

Czyszczenie szczotek zewnętrznych

1. Otwórz pomarańczową ramkę chroniąca szczotki.
2. Zdejmij wałek szczotki i oczyścić z resztek i włosów.

Substancje obce, takie jak włosy, mogą się łatwo zaplątać w bocznych szczotkach, a 
brud może do nich przylegać. Upewnij się, że regularnie je czyścisz
1) Usuń szczotki boczne.

1 Lampka kontrolna ładowania
2 Gniazdo zasilania prądem stałym
3 Stacja/dock ładowania



6. Wyszusz dokładnie filtry i pojemnik

Uwaga: Pojemnik na kurz, filtr wstępny i gąbkę filtracyjną można umyć wodą. 
Przed ponownym montażem należy je dokładnie wysuszyć na powietrzu. 
Nie myć wysokowydajnego filtra wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
filtra i zmniejszyć siłę ssania.

1. Wyjmij pojemnik z robota 2. Wysyp do kosza wszelkie zanieczyszczenia

4. Oczyść filtry z zabrudzeń

5. Pojemnik wraz z filterm podstawowym 
wyczyść pod wodą. Pozostałe filtry delikatnie
wyczyść dołączoną do zestawu szczotką. 

3. Wyjmij gąbkę i filtr

Czyszczenie pojemnika i filtry

2) Ostrożnie odwiń i wyciągnij włosy lub sznurek, który jest zawinięty pomiędzy j
ednostką główną a szczotkami bocznymi.
3) Użyj szmatki zwilżonej ciepłą wodą, aby usunąć kurz ze szczotek i delikatnie 
je wyprostuj.

Uwaga: Szczotek bocznych używać tylko wtedy, gdy są całkowicie suche.



Aby utrzymać najlepszą wydajność, należy regularnie czyścić czujniki i terminal ładowania.
Do okresowego czyszczenia czujników i stacji ładowania należy używać miękkiej 
szmatki lub szczotki czyszczącej.

Szczotki boczne mogą ulec wygięciu lub uszkodzeniu po dłuższym okresie użytkowania.
Aby je wymienić, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Zdejmij stare szczotki boczne i załóż nowe na miejsce.

Wymiana szczotek

Czyszczenie czujników i stacji dokującej

styki

czujniki

stacja ładująca



Najczęściej zadawane pytania

Problem Przyczyny Rozwiązanie

Trasa lub poruszanie
robota są 
nieprawidłowe.

Błąd oprogramowania robota
lub czujniki są zabrudzone

Szczotki boczne 
deformują się 
podczas pierwszego 
czyszczenia.

Szczotki boczne są zamontowane 
odwrotnie.

Należy prawidłowo zamontować szczotki 
boczne zgodnie z oznaczeniami L i R na 
urządzeniu.

- Czujniki należy dokładnie wyczyścić 
suchą szmatką.
- Ponownie uruchom X500Pro poprzez 
wyłączenie i ponowne włączenie 
wyłącznika zasilania.

X500Pro nie działa 
przez 100 minut.

Robot sam ocenia, że zakończył 
wszystkie prace związane z 
czyszczeniem i wraca do ładowania.

To jest prawidłowe.

X500Pro nie wykonuje 
sprzątania 
zgodnie z 
harmonogramem, 
jak zaplanowano na 
pilocie zdalnego 
sterosterowania.

- Planowanie nie powiodło się.
- Robot został ponownie uruchomiony 
po zaplanowanym czasie.

Kiedy ustawiamy harmonogram w pilocie 
robot musi być włączony (tzn. nie być 
w stanie uśpienia). Jeśli harmonogram
wprowadzony został poprawnie, na koniec
usłyszmy potwierdzenie głosowe.
W przypadku wyłączenia i włączenia 
ponownie robota planoponownie robota planowanie pracy musimy
przeprowadzić ponownie.

Robot nagle pracuje 
głośno

Szczotki uległy uszkodzeniu lub 
zdeformowaniu

Zdejmij szczotki boczne i szczotkę środkową
oddzielnie, aby sprawdzić, czy podczas pracy 
nadal występuje hałas. Jeśli tak, należy 
zlokalizaować problematyczną szczotkę i 
wymienić ją na nową.

Rozwiązywanie problemów



Uwaga:
1. Podczas ładowania należy zdjąć zbiornik na wodę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. Mopowanie nie jest odpowiedni dla dywanów. Podczas mopowania, proszę podwinąć
krawędzie dywanu tak aby robot nie mógł na niego wjechać, lub proszę użyć taśmy
magnetycznej dołączonej do zestawu. 
3. Jeśli w robocie występują jakiekolwiek nieprawidłowości, należy spróbować wyłączyć 
go przełącznikiem zasilania znajdującym się po prawej stronie robota, i uruchomić go go przełącznikiem zasilania znajdującym się po prawej stronie robota, i uruchomić go 
ponownie, gdy nie jest ładowany.
 

1 Otworzyć korek uszczelniający zbiornik na wodę i powoli wlać do niego wodę.
2 Zamknąć korek uszczelniający, wkleić szmatkę czyszczącą na rzep do dna 
zbiornika.

3 Naciśnij przycisk z tyłu robota, aby wyjąć pojemnik na kurz i zainstaluj zbiornik na 
wodę.
4 Kliknij na pilocie         lub Smart Clean w aplikacji.

Sposób użycia zbiornika na wodę



Konserwacja zbiornika na wodę

1. Wyjmij zbiornik na wodę: naciśnij przycisk z tyłu robota, aby wyjąć 
zbiornik na wodę.
2 Zdejmij ściereczkę do czyszczenia, wypłucz i wysusz ją.

3 Wylej pozostałą ilość wody ze zbiornika.
4 Wysusz zbiornik na wodę.

5. NIE WOLNO podnosić i przechylać 
robota po zainstalowaniu zbiornika na 
wodę, wypływająca woda, może uszkodzić
robot.



Szanowni Państwo 
Dziękujemy za zakup naszego robota. Mamy nadzieję, że nasz robot ułatwi skutecznie 
pomoże odciążyć z codziennych obowiązków. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą. 

Poniżej nasz dane kontaktowe:
Dział handlowy kontakt@piri.pl          Dział techniczny tech@piri.pl
TTelefon 22 -1235545

PIRI sp. z o.o. ul. Ząbkowska 31C 03-736 Warszawa
www.piri.pl    www.piri.shop

WIĘCEJ CZASU DLA RODZINY. MNIEJ SPRZĄTANIA.

Model

Zasilanie

Czas ładowania

Średnica robota

Wysokość robota

Waga robota

7,36 cm

3. kg

33 cm

240-360 min

100 min

600 ml

2500 mAh

25 W

DC 14.4 V

19V 0.6A

X500 pro

Bateria voltaż

Zużycie energii

Pojemność baterii

Pojemność pojemnika na kurz

Maksymalny czas sprzątania

Specyfikacja


