
GREY+ 

Instrukcja obsługi 



Szybki przewodnik 
do użytkowania APP i dopasowania Amazon Echo 

I. Pobieranie aplikacji WeBack
Zeskanuj poniższy kod QR (rys.I) aplikacji WeBack lub wyszukaj jej w Appstore lub Android
System (rys.2) .

2. Rejestracja

Rys. I Rys. 2 

Wprowadź numer telefonu lub e-mail. (rys.3). Wybierz swoje hasło i wprowadź je. (rys.4).
Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny. Automatycznie włączy się panel główny. (rys.5)
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Rys. 3 

3. Dodaj urządzenie
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Rys. 4 

Rys. 5 

Wciśnij Dodaj Urządzenie (Adddevice) i zezwól na dostęp do aparatu. Zeskanuj kod
znajdujący się na spodzie robota lub wprowadź go ręcznie wybierając Manuał input. Włącz
robota i przejdź do następnego kroku. (rys.6). Wpisz hasło do swojego Wifi. Upewnij się, że
router, robot i telefon są blisko siebie. Urządzenie jest gotowe do połączenia się z
aplikacją.(rys.7). Przytrzymaj przez 3-5 sek przycisk główny na robocie do uzyskania sygnału
dźwiękowego. (rys.BJ. Wskaźnik Wifi na urządzeniu zacznie migać. Potwierdź aktywację
(Confirmactivation) i zakończ ostatni etap (rys.8)



r 

4. Po poprawnym podłączeniu robota dotknij obszar urządzenia aby wejść do głównego
interfejsu. (rys.9) Na tym panelu możesz wybrać różne tryby czyszczenia oraz pracy robota.
Dotknij DIRECTION KEY (w prawym dolnym rogu) aby wejść do panelu kierunkowego
sterowania. Możesz również ustawić harmonogram pracy swojego robota wybierając jego
ustawienia (rys.10), funkcję SCHEDULE (rys.11) i wybierz godzinę oraz częstotliwość pracy
urządzenia klikając Add lrys.12).

Rys. 9 Rys. 10 
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Rys. 11 

5. Połączenie z ALEXA (Amazon Echo) lub innymi aplikacjami/programami.

Third-partyconnection 
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Rys. 12 

'-
Rys. 13 Rys. 14 

1. Proszę upewnij się żejesteś zarejestrowany w Amazon ID i TwojeAmazon Echo jest gotowe
przed połączeniem.
a) Dotknij ME [rys.13] lub Twoją aplikację WeBack I wybierz połączenie innej firmy
[Third-party Connection] [rys.13]
b) Otwórz interfejs dodawania aplikacji / programów innych firm [rys.14]
c)Postępuj zgodni z instrukcjami, krok za krokiem aby połączyć GREY z Amazon Echo/Siri.
[rys. 15]
d)Ważne informacje:
e) Przed połączeniem twojego GREY+ z aplikacją, upewnij się,
że ruter,twój robot i twój telefon są blisko siebie i jest
dostępny tylko na routerze bezprzewodowym 2.4G.

Rys. 15 



2. Instrukcja bezpieczeństwa 3. Komponenty produktu

Pozdrowienia od 7neebo! 

Dziękujemy za wybór Grey' a+ inteligentnego robota 
sprzątającego, który jest topowym robotem hybrydowym 
z funkcją mapowania. 

Mamy nadzieję, że nasz produkt pozwoli Ci na mądrzejszy 
i wygodniejszy styl życia! Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek 
problemy, nieopisane w instrukcji, proszę skontaktuj się 
na: info@7neebo.shop 
lub na naszą oficjalną stronę www.7neebo.shop 
Dziękujemy za wybór naszego robota! 

*Rysunek jest tylko przykładem, produkt aktualnie może się różnić od przedstawionego.
Nasza firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktu bez zgłoszenia.













( 3. Komponenty produktu

3.1 Nazwy części robota

Główny korpus 

Pilot 
(2* AAA baterie wymagane, 

nie dołączone) 

Szczotka czyszcząca 

Filtr HEPA / Gąbka 

Stacja ładująca 

Zasilacz 

Szczotka boczna 

Pojemnik na wodę 

Załączone zdjęcia mogą różnić się od stanu rzeczywistego. 
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l. Kółko kierunkowe 2. Styki ładujące 3. Szczotka boczna 4. Pokrywa akumulatora

5. Moduł koła 6. Moduł szczotki obrotowej 7. Pojemnik kurzowy



( 3. Komponenty produktu

l. DC gniazda zasilania 2. Włącznik/wyłącznik zasilania 3. Przycisk otwierający pojemnik

Pojemnik na kurz 
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l. Filtr wstępny 2. Wysoko efektywny filtr HEPA 3. Gąbka filtrująca 4. Pojemnik kurzowy
5. Pokr wa o·emnika

Stacja ładująca 

l. Wskaźnik ładowania 2. DC gniazdo zasilania 3. Styki ładowania





( 3. Komponenty produktu

3.3. Charakterystyka produktu

Prosta Obsługa 

Robot jest prosty w obsłudze. Możesz kontrolować robota tylko poprzez 
naciśnięcie PRZYCISKU GŁÓWNEGO! Postępuj zgodnie z sygnałem, aby 
obsługiwać robota! 

Pojemnik kurzowy może być myty pod wodą 

Pojemnik na kurz i filtr wstępny można bezproblemowo przepłukać wodą, 
co pozwoli uniknąć wtórnego zanieczyszczenia spowodowanego przez pyl. 



____ 4_._in_s_t_r_u _kc_j_a_o_b_s _ł_u_g_i _____________________ )

4.1. Instrukcja obsługi pilota

99:99 -+--+--- Wyświetlacz

Czyszczenie 

Ustawienia ssania 

Typ mopowania ---t--t 

Ustawienia ---+---� 
harmonogramu 

-+--+-- - Powrót do stacji
ładowania

-+--+--- Kierunek 

Ustawienia 
zegara 

Czyszczenie 
pojedynczego pokoju 

�+--- Czyszczenie wzdłuż 
krawędzi 

Gdy robot znajduje się w pobliżu stacji ładującej lub wirtualnej ściany 

ochronnej, może nie być w stanie odróżnić komend wydanych przez pilota. 

Jeśli nie będziesz używać pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię. 

rum Przycisk czyszczenia automatycznego 
w dowolnym trybie czyszczenia naciśnij ten przycisk, aby przejść do 

trybu automatycznego czyszczenia. 

-<ii Automatyczne ładowanie 
Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu automatycznego ładowania na 

ekrani pilota zdalnego sterowania. 
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4.2. Instrukcja u żytkowania 

( Podłoże stacji lądu jącej ) 

Umieść stację ładującą płasko przy ścianie. Nie umieszczaj żadnych 
przedmiotów w odległości 100cm w lewo / w prawo i 200cm w 
przód; nie umieszczaj żadnych luster ani innych obiektów odbijających 
światło w tej odległości. 

Włącz robota, przycisk sterujący zaświeci się na zielono i przejdź do 
trybu wyboru. Jeśli robot nie zostanie aktywowany w ciągu 3 minut, 
robot przejdzie w stan uśpienia. 



( 4. Instrukcja obsługi

( Typyładowania )

W dowolnym trybie wybierz przycisk U2J na pilocie, aby robot powrócił

do ładowania. 

( Automatyczne )

Po zakończeniu czyszczenia lub gdy bateria jest bliska rozładowaniu , 

robot automatycznie zacznie szukać stacji ładowania, aby się 

naładować. Stacja ładująca musi być podłączona do prądu, w 

przeciwnym razie robot nie będzie w stanie jej odnaleźć. 



4. Instrukcja obsługi
) 

( Tryby przełączania ) 

Uruchomienie 
l. Upewnij się, że włącznik zasilania z boku robota jest włączony.

2. Naciśnij przycisk sterowania lub tryb czyszczenia na pilocie, aby

uruchomić robota. 

Pauza 
Funkcja pauzy polega na przełączeniu robota z trybu pracy na tryb 

wybrany, a robota można zatrzymać na podstawie następujących 

operacji: 

l. Wciśnij przycisk sterowania na robocie, aby zatrzymać robota. 

2. Wciśnij przycisk ► li na pilocie, aby zatrzymać robota.

Uśpienie 
Tryb uśpienia oznacza, że robot jest zatrzymany, a lampka kontrolna 

jest wyłączona. 

Jeśli robot nie jest aktywny w ciągu 3 minut, robot przejdzie w tryb 

uśpienia automatycznie. 

Uwaga: Jeśli robot nie działa przez dłuższy czas, należy wyłączyć 

przełącznik zasilania. 



( 4. Instrukcja obsługi

Instrukcja ładowania 
l. Akumulator powinien zostać naprawiony wymieniony przez 
obsługi posprzedażnej.
2. W przypadku pierwszego użycia, proszę całkowicie rozładować urządzenie.
7. Ładuj robota przez 12 godzin przy pierwszym uruchomieniu. Po zakończeniu
ładowania lampka przycisku sterowania zgaśnie.
3. Po naładowaniu robota przycisk sterujący będzie pulsował zieloną
lampą w sposób ciągły.
4. Jeśli robot nie działa przez dłuższy czas, należy wyłączyć przełącznik
zasilania.
5. Ładuj robota jak najszybciej po zużyciu akumulatora.

6. Produkt może korzystać tylko z zasilacza i ładowarki dostarczonych
przez producenta.

Ustawienia początkowe 

Możesz ustawić robota, naciskając przycisk Ustawienia zegara na 
pilocie do bieżącego czasu i naciśnij przycisk ►li 
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5.1. Czyszczenie i wymiana szczotek bocznych

Często sprawdzaj stan szczotki bocznej, aby zobaczyć, czy wąsy są 

zniszczone lub splątane z innymi przedmiotami. Wyczyść szczotkę 

boczną za pomocą narzędzia do czyszczenia lub szmatki. Gdy szczotka 

boczna jest uszkodzona i nie można jej użyć, należy ją wymienić jak 

najszybciej. 

5.2. czyszczenie pojemnika kurzowego i filtra

Naciśnij przycisk zwalniający na pojemniku na kurz, aby go wyjąć 









5. Konserwacja produktu
) 

zamknij pojemnik na kurz przymocuj go do głównego korpusu. 











Karta gwarancyjna - ważna tylko z dowodem zakupu 

Nazwa produktu: 

Model produktu: 

Numer seryjny: 

Numer EAN: 

Data zakupu: 

Nazwa 
sprzedawcy: 

Pieczątka i podpis 
sprzedawcy: 

DYSTRYBUTOR 
7.NEEBO Sp. z o.o. 

ul. Jedności Narodowej 81/2A 
50-262 Wrocław

e-mail: info@7neebo.shop I tel: +48 729 974 766 1 www.7neebo.shop


