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HOBOJ 

@Popis 

HOBOT-368 je robot na čištění skel a oken se silným motorem, který jej přisává na čištěný 

povrch skel a zrcadel. HOBOT-368 má dvě speciálně navržená čistící kola, která se mohou 

volně pohybovat po skle a pomocí utěrek z mikrovlákna je precizně čistit. Nově vyvinutý 

šroubovací konektor pro bezpečné uchycení konektoru DC kabelu k robotovi. Vestavěná 

UPS baterie zabrání pádu robotického čističe z okna v případě náhlého výpadku 

elektrického proudu. Baterie udrží robota na okně po dobu 20-ti minut. Jemné utěrky 

z mikrovlákna je možné používat opakovaně a lze je jednoduše vyprat (bez použití 

aviváže). HOBOT je vybaven Al technologií, která vypočítává trasu čištění, detekuje rám 

okna a automaticky vyčistí celé okno. Součástí balení je dálkové ovládání a HOBOT-368 je 

možné ovládat pomocí chytrého telefonu s iOS či Android prostřednictvím připojení 

Bluetooth. 

@Vlastnosti 
• Na skla a zrcadla o min. tloušťce 3 mm

• Al Technology V3.0

• Rychlost čištění: 4 min/m2 

• 3 automatické módy čištění

• Automatické zastavení po vyčištění celé plochy

• Vestavěná UPS záložní baterie

• Algoritmus proti pádu

• Citlivý podtlakový senzor

• Automatická detekce rámů oken

• Speciální konektor DC kabelu

• Jemné utěrky z mikrovlákna

• Dálkové ovládání / Bluetooth app pro chytré telefony

@Obsah balení 
1 x robotický čistič oken HOBOT 368 

1 x adaptér 
1 x AC napájecí kabel 
1 x DC prodlužovací kabel 
1 x dálkové ovládání 

4 x čistící kroužek 

14 x jemná utěrka z mikrovlákna 
1 x bezpečnostní lano 
1 x návod 
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HOBOJ 

@Popis 

HOBOT-368 je robot na čistenie skiel a okien so silným motorem, ktorý ho prisáva na 

čistený povrch skiel a zrkadiel. HOBOT-368 má dve špeciálne navrhnutá čistiaca 

kolesá, ktoré sa móžu vol'ne pohybovať po skle a pomocou utierok z mikrovlákna je 

precízne čistiť. Novo vyvinutý skrutkovacie konektor pre bezpečné uchytenie 

konektora DC kábla k robotovi. Vstavaná UPS batéria zabráni pádu robotického 

čističe z okna v prípade náhleho výpadku elektrického prúdu. Batérie udrží robota na 

okne po dobu 20-tich minút. Jemné utierky z mikrovlákna je možné používať 

opakovane a je možné ich jednoducho vyprať (bez použitia aviváže). HOBOT je 

vybavený Al technológiou, ktorá vypočítava trasu čistenia, detekuje rám okna a 

automaticky vyčistí celé okno. Súčasťou balenia je dial'kové ovládanie a HOBOT-368 

je možné ovládať pomocou inteligentného telefónu s iOS či Android prostredníctvom 

rozhrania Bluetooth. 

@Vlastnosti 
• Na skla a zrkadla o min. hrúbke 3 mm
• Al Technology V3.0
• Rýchlosť čistenia: 4 min/m2 

• 3 automatické módy čistenia
• Automatické zastavenie po vyčistení celej plochy
• Vstavaná UPS záložná batéria
• Algoritmus proti pádu
• Citlivý podtlakový senzor
• Automatická detekcia rámov okien
• Špeciálny konektor DC kábla
• Jemné utierky z mikrovlákna
• Dial'kové ovládanie / Bluetooth app pre chytré telefóny

@Obsah balenia 
1 x robotický čistič okien HOBOT 368 

1 x adaptér 
1 x AC napájací kábel 
1 x DC predlžovací kábel 
1 x dial'kové ovládanie 

4 x čistiace krúžky 

14 x jemná utierka z mikrovlákna 
1 x bezpečnostné lano 
1 x návod 
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