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Lenovo Cleaner T1s Instrukcja Obsługi

Przed  produktu   z   –
–

 karta        





Note:Detailed User Manual can be seen in the app -> More -> Product Guide -> User Manual

“Add device” and choose “Lenovo Cleaner T1s (Pro)” 
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Note:T1s only contains the charging base and adapter. 
         You could purchase the Automatic dirt disposal separately. 

Note:T1s Pro only contains Automatic dirt 
         disposal.
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This Warranty Card shall be the evidence of your purchase when you want to send your product for repair.
Please properly keep it and fill in.

User 
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Product 
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information
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Tel.

Product name

Product model
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Sales date
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Postal code

UPC code/
Product No./
Lot No.

Postal code

Invoice No.

Warranty Card

If you need any support relates to your product please contact the agency you purchased from.
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5200mAh

Product name

Model

Robot Vacuum Cleaner



UWAGA!!! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Nie używać funkcji mopowania w strefach gdzie są dywany
Nie odkurzać mokrych powierzchni (np. korytarz wejściowy w którym zostawia się obuwie z deszczu czy śniegu)
Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą

ZASSANIE WODY PRZEZ ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO MOŻE DOPROWADZIĆ DO JEGO 
USZKODZENIA, KTÓRE NIE PODLEGA ROSZCZENIOM GWARANCYJNYM

Główną funkcją urządzenia jest odkurzanie.
Włączenie funkcji odkurzania nie zwalnia użytkownika z konieczności wcześniejszego przygotowania i skontrolowania 
powierzchni do odkurzania. Jeżeli robot przejedzie nad mokrą powierzchnią to wilgoć, która dostanie się do wnętrza 
obudowy, może spowodować jego uszkodzenie. 
Funkcja mopowania (robot nie posiada funkcji mycia, gdyż nie posiada dedykowanych do mycia szczotek) jest funkcją 
dodatkową, która jest w sposób czytelny opisana w instrukcji obsługi urządzenia - wymaga osobnego przygotowania 
urządzenia i wybrania odpowiednich ustawień.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych instrukcji, jest działaniem sprzecznym z zalecaniami producenta i wyklucza 
jego odpowiedzialność za powstałe w urządzeniu dysfunkcje czy usterki.

Aby mieć pewność, że robot nie zassie wody do głównego zbiornika, 
w aplikacji koniecznie wyłącz wentylator na czas mopowania.

Pełną instrukcję znajdziesz na stronie autoryzowanego serwisu robotów 
Lenovo na Polskę: https://dotbros.com/jak-sparowac-lenovo-t1-t1-pro/

10 KROKÓW JAK SPAROWAĆ 
LENOVO T1 / T1s / T1 PRO / T1s PRO

Lenovo Beijing Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robotów odkurzaczy Lenovo T1/T1PRO (LR1) T1s/T1sPRO (L-VCL0L1) i E1/E1-L 
(D450)  są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2009/125/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem interne-
towym www.maxcom.pl/deklaracje



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ograniczenia związane z obsługą

Ten produkt jest przeznaczony do czyszczenia podłóg tylko w środowisku domowym. Nie używaj go na zewnątrz (na
przykład na otwartym balkonie), na powierzchniach niestanowiących podłogi (takich jak sofy), w miejscach komercyjnych
lub przemysłowych.
Nie używaj sprzętu w zawieszonym środowisku (mieszkanie dwupoziomowe, otwarty balkon, góra domu) bez ogrodzenia
ochronnego.
Nie używaj urządzenia w środowisku, w którym temperatura jest wyższa niż 40°C lub niższa niż 0°C, bądź jeżeli w środowisku
występuje jakaś ciecz lub lepka substancja.
Przed użyciem rozmieść kable na ziemi tak, aby uniknąć ich przeciągnięcia przez pracujący odkurzacz.
Umieść delikatne przedmioty i dodatki (takie jak wazony, torby plastikowe, itp.) w odpowiednim miejscu, aby nie blokowały
urządzenia lub aby zapobiec ich uszkodzeniu w związku ze zderzeniem z odkurzaczem.
Nie pozwól osobom z zaburzonymi zdolnościami fizycznymi, umysłowymi lub poznawczymi (w tym dzieciom) używać lub
obsługiwać produktu.
Nie pozwalaj dzieciom używać odkurzacza jako zabawki. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe tak daleko, jak to jest możliwe
podczas pracy odkurzacza.
Nie umieszczaj narzędzia do czyszczenia szczotki głównej w miejscu dostępnym dla dzieci.
Trzymaj części ciała, sierść zwierząt, palce, itp. z dala od wlotu ssącego robota podczas jej pracy.
Nie używaj odkurzacza do czyszczenia płonących przedmiotów (takich jak niezgaszone papierosy).
Nie należy używać urządzenia do odkurzania twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak odpady dekoracyjne, szkło,
gwoździe stalowe, itp.).
Nie przesuwaj odkurzacza trzymając go za osłonę laserowego czujnika odległości, osłonę robota lub zderzak (jak uchwyt).
Wyłącz zasilanie przez czyszczeniem lub konserwacją urządzenia i stacji ładującej.
Nie wycieraj żadnej części produktu mokrą szmatką lub płynem.
Nie używaj modułu do czyszczenia na mokro w miejscu, w którym znajduje się dywan lub wykładzina.
Używaj produkt zgodnie z zaleceniami wskazanymi w instrukcji obsługi. Za wszelkie straty lub szkody spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem odpowiada użytkownik.
Zabrania się spalania produktu, nawet jeżeli został poważnie uszkodzony, ponieważ akumulator znajdujący się wewnątrz
może spowodować wybuch.

Nie należy używać akumulatorów, ładowarek i stacji ładujących innych firm.
Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj akumulatora lub stacji ładującej.
Nie umieszczaj stacji ładującej w pobliżu źródła ciepłą (takiego jak kaloryfer).
Nie wycieraj ani nie czyść zacisku stacji ładującej wilgotną szmatką lub mokrymi rękami.
Nie wyrzucaj nieaktywnych akumulatorów we własnym zakresie – przekaż je profesjonalnym zakładom recyklingu.
Jeżeli przewód zasilający jest zepsuty lub pęknięty, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z działem obsługi
klienta.
Jeżeli potrzebujesz przetransportować produkt, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Zalecane jest
zapakowanie urządzenia w oryginalne opakowanie.

Akumulator i ładowanie
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Instalacja
Aplikacja mobilna Lenovo Cleaner T1

1.Pobierz aplikację
 erotS ppA w ”1T renaelC ovoneL„ jakuzsyW

- nA ,erotS ppA w ”1T renaelC ovoneL„ jakuzsyw :elppA(
droid: wyszukaj: „Lenovo Cleaner T1” w Google Play), 
aby ją pobrać i zainstalować.

3.Podłączanie robota do sieci
 ksicyzrP„ jamyzrtyzrp i jinśican ,ezdołdop an atobor ćśeimU

ładowania” oraz „Przycisk częściowego czyszczenia” przez 
- lup ilowop kinźaksw ywozcńaramoP .ydnukes 3 danop

suje, sygnalizujac gotowość urządzenia do połączenia z 
siecią

Urządzenia z systemem Androidem:
a. Wprowadź nazwę i hasło WiFi, a następnie kliknij

„Następny krok”;
b. Wybierz hotspot urządzenia, a następnie kliknij

„Następny krok”;
c. Urządzenie zaczyna dystrybuować sieć po udanym

automatycznym połączeniu. Jeżeli nie uda się
automatycznie połączyć z hotspotem, spróbuj ponownie
(zgodnie z komunikatem).

Urządzenia Apple (iOS):

a. Połącz się z siecią domową WiFi, wprowadź nazwę i hasło WiFi, 
a następnie kliknij „Następny krok”;

b. Przejdź do interfejsu ustawień WiFi na Twoim telefonie, aby wybrać
odpowiedni hotspot dla urządzenia;

c. Powróć do aplikacji i kliknij, aby połączyć się z urządzeniem. 
 ;iceis einalatsu einzcopzor einezdązru ,einpętsaN

Użyj aplikacji do sterowania i korzystania z odkurzacza – jeżeli jest
on prawidłowo podłączony do sieci WiFi.

2.Zarejestruj się

4.Konfiguracja sieci WiFi

Otwórz „Lenovo Cleaner T1”, 
aby zarejestrować się lub 
zalogować na konto.

Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest podłączony 
  .)zHG 4,2 iFiW omsap oklyt ejugułsbo( iFiW iceis od

Nie można go podłączyć do sieci WiFi niezabezpieczonej 
hasłem. Proszę ustawić hasło przed połączeniem. 
Ponadto, nazwa WiFi i hasło nie powinny zawierać 
podwójnych cudzysłowów w języku angielskim.

PL 02 

Uwaga: Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w aplikacji-> Więcej -> Podręcznik produktu -> 
Instrukcja obsługi

5.Dodawanie urządzenia
Kliknij „Dodaj urządzenie” i wybierz „Lenovo Cleaner T1s (Pro)” 

 .bul ”1T renaelC ovoneL„ ijcakilpa eisjefretni mynwółg w

 Lenovo Cleaner T1

Pełną instrukcję znajdziesz na stronie autoryzowane-
go serwisu robotów Lenovo na Polskę: 
https://dotbros.com/jak-sparowac-lenovo-t1-t1-pro/
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Zawartość opakowania i wprowadzenie

PL 03

Jednostka główna

Lista akcesoriów dorobota sprzątającego

Element elektrody 
odpowiedzialny za 
ładowanie 

Uniwersalne kółko 
Czujnikupadku 

Boczna szczotka

Kółko napędowe
Szczotka obrotowa

Element elektrody 
dokującej 
(zbieranie śmieci)

Pojemnik na wodę x1 Mop x1 Jednorazowy mop x10

Przycisk ładowania
• Naciśnij krótko, aby 

aktywować funkcję ładowania.

Przycisk czyszczenia/włączania
• Naciśnij krótko, aby aktywować funkcję 

czyszczenia.
• Naciśnij długo, aby włączyć/

wyłączyć urządzenie.

Przycisk czyszczenia częściowego
• Naciśnij krótko, aby aktywować czyszczenie 

częściowe.

Resetowanie WiFi
• Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 

przyciski częściowego czyszczenia i 
ładowania (przez około 3 sekundy).

Uwaga: Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać 
czyszczenie/ładowanie lub czyszczenie 
częściowe.

Przycisk wymuszonego 
wyłączenia zasilania
•

 

Naciśnij krótko, aby 
wyłączyć urządzenie.
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Pojemnika na kurz x1 Ekran filtra pojemnika na kurz x1 Narzędzie czyszczące x1

   hcynlanojcpo wóirosecka atsiL

Automatyczna kosz na 
kurz brud x 1(w T1s Pro)

Zasilacz stacji 
ładujacej x1(w T1s)

Zawartość opakowania i wprowadzenie

Stacja ładująca x1(w T1s)

Uwaga:Model T1s jest dostarczany ze stacją ładowania oraz 
            dedykowanym do niego zasilaczem. Automatyczny pojemnik  
            na nieczystości możesz dokupić osobno. 

Uwaga: Model T1s Pro dostarczany jest z 
automatycznym pojemnikiem na 
nieczystości, który jest jednocześnie  
stacją ładowania robota.



Instalacja

1. Instalacja stacji ładującej

Umieść stację ładującą na płaskiej powierzchni przy ścianie.

Upewnij się, że z przodu jest więcej niż 1,2 metra wolnej przestrzeni i ponad 0,5 metra wolnej przestrzeni po obu stronach podstawy ładującej.

Przy ścianie Nie przy ścianie

1

2
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Instalacja

Uwaga: Gdy moc nie jest wystarczająca, urządzenie może nie być w stanie się włączyć. Zadokuj urządzenie na zaczepie ładującym 
stacji ładującej. Pomarańczowe światło przycisku zasilania będzie zawsze włączone podczas ładowania.

Kolor przycisku zasilania 
wskazuje na moc 
akumulatora.
• Białe światło: moc >10%
• Pomarańczowe pulsujące

światło: moc <10%
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Instalacja

Uwaga:
.zruk an azsok ogenzcytamotuA ćawyżu yżelan ein ,ącąjudał ęjcats cąjareibyW•

• W przypadku jednoczesnego występowania stacji ładującej i 
aby uniknąć zakłóceń.

Automatycznego kosza na kurz , umieść je w różnych pokojach, 

2. Instalacja Automatyczny kosza na kurz

.inhczreiwop jeiksałp an ,ynaicś do jecęiw bul mm 6 icśołgeldo w zruk an zsok ynzcytamotuA ćśeimU

Upewnij się, że z przodu znajduje się ponad 1,2 metra wolnej przestrzeni i ponad 0,5 metra wolnej przestrzeni po obu stronach 
Automatycznego kos .zruk an az

1

2
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Instalacja

• Nie korzystaj z funkcji mopowania, gdy nikogo nie ma w domu.

• Jeżeli w domu są dywany, ustaw ograniczenia dla obszarów w
aplikacji.

• Podczas ładowania lub nieużywania urządzenia, wyciągnij moduł
zmywania, wylej pozostałą wodę z pojemnika i wyczyść i osus m z op, 
aby uniknąć powstania pleśni lub nieprzyjemnego zapachu.

• W przypadku umieszczenia stacji ładującej na drewnianej
podłodze – wyjmij moduł w odpowiednim czasie, aby uniknąć
zamoczenia podłogi.

Uwaga: niektóre środki do czyszczenia lub 
dezynfekcji podłóg mogą blokować wkład filtra
w zbiorniku na wodę. Używaj ich ostrożnie.

Uwaga: Zaleca się czyszczenie mopa co 30 minut, aby zapewnić 
odpowiednią prędkość podawania wody.

3. Instalacja i usunięcie modułu mopowania

Zainstaluj mop: Zmocz mop i wysusz go,aby nie kapała z niego
woda. Mocno przyklej mop na module. 

 żułdzw eimśap w ainawopom łudom jinśicW :ułudom ajcalatsnI
- atsni ąwołdiwarp azcanzo ”eicęinkilK„ .ainezdązru icśęzc jenlyt

lację.

Napełnianie pojemnika na wodę: Otwórz pokrywę, napełnij 
pojemnik wodą i włóż go z powrotem do urządzenia.

Usuwanie modułu: Zatrzymaj robota, naciśnij złącza po obu
stronach, pociągnij moduł do tyłu i wyjmij go z urządzenia.
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Aby mieć pewność, że robot nie zassie wody do głównego zbiornika, w aplikacji 
koniecznie wyłącz wentylator na czas mopowania. (więcej na 2. stronie okładki)



Podstawowe parametry
Urządzenie Stacja ładująca
Nazwa produktu

Model
Rozmiar zewnętrzny 350 X 350X 98 mm

Pojemność akumulatora 5200 mAh

Waga produktu około 3,3 kg

Napięcie znamionowe 14,4 V

Moc znamionowa 50 W

Rozmiar zewnętrzny 145 X 140 X 99 mm

Moc znamionowa 30 W

Moc nominalna 24 V—1,2 A

Wydajność znamionowa 24 V—1,2 A
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Informacje gwarancyjne

Nazwa produktu Zakres gwarancji Nazwa komponentu Okres gwarancji 
(w miesiącach)

Rodzaj usługi 
gwarancyjnej Uwagi

Automatyczny
odkurzacz

Główne 
komponenty Urządzenie 12 Pobieranie, 

wysyłka, naprawa

Komponenty 
peryferyjne

Stacja ładująca, 
przewód zasilający 12 Pobieranie, 

wysyłka, naprawa

Materiały 
eksploatacyjne

Szczotka krawędziowa, 
szczotka główna, 

osłona filtra, pokrywa
szczotki głównej, mop, 

element filtrujący

0 Nie dotyczy

Oprogramowanie

Dołączone 
oprogramowanie 
(w tym dołączone 
materiały na temat 
oprogramowania)

0 Nie dotyczy

Robot Vacuum Cleaner



Karta gwarancyjna
Drodzy użytkownicy, niniejsza karta gwarancyjna jest Państwa certyfikatem korzystania z gwarancji – współpracuj 
ze sprzedawcą, aby ją wypełnić i przechowywać w prawidłowy sposób!

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z produktem, skontaktuj się z agencją, od której zakupiłeś produkt.

Informacje
Adres

Kod pocztowy

Numer kontaktowy

Informacje 
o produkcie Nazwa produktu

Kod kreskowy 
produktu/numer 
seryjny/numer partii

Model produktu

Informacje 
o sprzedawcy Nazwa

Adres

Numer kontaktowy
Kod pocztowy

Data sprzedaży
Numer faktury

Uwagi

PL 10



Oświadczenie

Lenovo udostępnia ten dokument w jego aktualnej postaci, bez żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, w tym
dorozumianej gwarancji przydatności do sprzedaży i przydatności do określonego celu. Jeżeli obowiązujące przepisy 
prawazabraniają wyłączania jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji w jakiejkolwiek transakcji, powyższe 
wyłączeniemoże nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Mogą wystąpić błędy, pomimo dołożenia przez nas wszelkich, aby treść zawarta w niniejszym dokumencie była
dokładna i kompletna. Możemy regularnie aktualizować niniejszy dokument, a taka zmiana zostanie odzwierciedlona
w przyszłych wersjach dokumentu. Lenovo może od czasu do czasu prowadzać z zmiany w produkcie i/lub opisanym
tutaj procesie bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie.

Obrazki i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od
rzeczywistego produktu. Niektóre wymienione tutaj części, cechy i funkcje mogą mieć zastosowanie tylko od
niektórych serii lub modeli i służą wyłącznie jako odniesienie. Nie rozpoznasz ich po opisie specyfikacji i konfiguracji
zakupionego produktu. Specyfikacja i konfiguracja Twojego produktu podlega dowodom transakcyjnym (takim jak
umowa zakupu, faktura i list przewozowy), które zostały Ci dostarczone. W przypadku jakichkolwiek pytań,
skontaktuj się ze sprzedawcą w celu weryfikacji.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie wpływa ani nie zmienia zasad gwarancji dla produktów
Lenovo ani nie może być interpretowane (w sposób wyraźny lub dorozumiany) jako licencja lub gwarancja praw
własności intelektualnej Lenovo lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Wskaźniki wydajności technicznej wskazane w dokumencie zostały zbadane w określonym środowisku. Dane
uzyskane w innym środowisku operacyjnym mogą się znacznie różnić. Niektóre pomiary uzyskano laboratoryjnie, w
dzialerozwoju produktu i mogą się one różnić do tych uzyskanych w środowisku pracy urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Lenovo, nikt nie może w żaden sposób powielać, transkrybować, usuwać ani 
modyfikować całości lub części treści zawartych w niniejszym dokumencie na inne formaty lub przetwarzać czy 
tłumaczyć na inne języki.
Znak towarowy:
Słowa i logo wskazane poniżej są znakami towarowymi firm należących do grupy Lenovo:
Lenovo

Wszelkie inne firmy, produkty i usługi wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub 
znakami usługowymi innych firm. @ Firmy należące do Grupy Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2020.
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"Lenovo", "Lenovo联想", "联想 ina 
and/or other countries or regions. Other products, trade names and brand names referred to are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 
© 2020 Lenovo (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.
"Lenovo", "Lenovo联想", "联想" są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Inne produkty, nazwy handlowe i nazwy marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. © 2020 Lenovo (Beijing) Co., Ltd . Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pictures are only for information, please take practicality as standard. The products are required to be used in combination with intelligent device applications 
such as mobile phones, and the applications are subject to other license and service terms. The content available on Internet is not an inherent function of the 
product and is provided, guaranteed and supported by a third party. Lenovo does not guarantee any service from the third party.
Zdjęcia nie oddają finalnej wersji produktu i mają charakter poglądowy. W celu wykorzystania pełnego potencjału produktu, musi być on używany w połączeniu z 
dedykowaną aplikacją zainstalowaną urządzeniu inteligentnym, takim jak np. telefon komórkowy lub tablet. Aplikacje podlegają licencjom oraz warunkom świadczenia 
usług gwarantowanym i obsługiwanym przez strony trzecie. Treści dostępne w Internecie nie są integralną częścią produktu, a Lenovo nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za ich używanie i przetwarzanie.

Lenovo Beijing Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robot odkurzacz L-VCL0L1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, 2011/65/UE, 
2009/125/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.maxcom.pl/deklaracje

Lenovo Beijing Co., Ltd. hereby declares that the radio equipment type Robot Vacuum Cleaner L-VCL0L1 is in compliance with Directive 2014/53 / EU, 2011/65 / 
EU, 2009/125 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.maxcom.pl/deklaracje


