
  

TESLA RoboStar iQ500 

Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar iQ500. 

 

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná 

bezpečnostní pravidla. 

 Tento uživatelský návod si uschovejte. 

 Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození robotického vysavače nebo pro případ vašeho 

zranění. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům: 

 Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití při pokojové teplotě (max. 40°C). 

 Přístroj není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí. 

 Používejte robotický vysavač co nejčastěji pro maximální úklidový čisticí efekt. 

 Před použitím se ujistěte, že je zásobník na nečistoty a HEPA filtr správně nainstalován. 

 Používejte pouze originální příslušenství, které je určeno k tomuto modelu. 

 K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k 

poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem nebo i požáru. 

 Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce. 

 Nenechávejte přístroj bez dozoru v přítomnosti dětí, nepoužívejte jej v místosti kde spí malé dítě. 

 Nedovolte používat robotický vysavač dětem a to ani za dohledu dospělé osoby. 

 Nesedejte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty. 



 Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen přívodní elektrický kabel. 

 Neotevírejte a neopravujte přístroj, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky. 

 Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy. 

 Uchovávejte jej z dosahu hořlavých a těkavých látek. 

 Nepoužívejte přístroj v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí. 

 Zabraňte působení sálavého tepla na plastový povrch přístroje. 

 Nepoužívejte jej v blízkosti předmětů s vodou, která by jej mohla poškodit, např. převržením nádoby s vodou. 

 Zabraňte potřísnění robotického vysavače nebo jeho vnitřní části tekutinou, která by jej mohla poškodit. 

 Nečistěte robotický vysavač vodou. 

 Robotický vysavač není vodotěsný. 

 Nepoužívejte robotický vysavač na mokré podlaze. 

 Robotický vysavač není určen k použití na vyvýšených místech bez bariér - vestavěné patro, schodiště, balkon, nábytek a další. Přístroj je 

vybaven čidly proti pádu, ale mohou nastat okolnosti, kdy kontrolní systém vyhodnotí situaci chybně (znečištěné čidlo, aktuální porucha 

čidla, odlesk světla, zachycená nečistota aj.) a pádu nezabrání (nezastaví robotický vysavač).  

V těchto případech nemůže prodávající uznat případné nároky kupujícího za takto způsobené poškození přístroje. 

 
 Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, zápalky, hořlavé látky, střepy, ostré předměty, mouku, cement, omítku, hřebíky, sypké materiály, větší 

kusy papíru, plastové sáčky nebo jiné předměty, které mohou vysavač poškodit. 

 Při vysávání může dojít k nabití elektrostatickým nábojem, který může být uživateli nebezpečný. 

 Informujte o používání robotického vysavače také spolubydlící pro případ zabránění zranění. 

 Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho nádoba na nečistoty plná. 

 Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, 

znehodnocení dalších věcí apod. 

 

 



OBSAH BALENÍ 

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou 

krabici, uživatelský manuál a balicí materiál. 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - nejnovější verze 
Vzhledem k tomu, že se robotický vysavač neustále vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu.  

Aktuální verzi uživatelského manálu naleznete vždy na: 

www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail, popřípadě přímo ve smartphone aplikaci TESLA. 

Nebo oskenujte QR čtečkou ve svém smartphone tento kód: 

 
ftp.tesla-electronics.eu/tesla-robotic-vacuum/tesla-robostar-iq500/user-manual/tesla-robostar-iq500-user-manual.pdf 

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

1. Otevřete zadní stranu nabíjecí základny (A). 

2. Vložte napájecí kabel do kabelového kanálku a připojte napájecí kabel do sítě (B).  

3. Umístěte nabíjecí stanici ke zdi a zajistěte dostatek prostoru kolem nabíjecí stanice (C).  

4. Podmínkou je rovný povrch, doporučujeme stanici přilepit ke stěně nebo podlaze oboustrannou lepicí páskou, aby se pevně zafixovala její 

poloha. Napájecí kabel umístěte tak, aby se nezamotal do bočních čisticích kartáčků. 

 

 

http://www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail
ftp://ftp.tesla-electronics.eu/tesla-robotic-vacuum/tesla-robostar-iq500/user-manual/tesla-robostar-iq500-user-manual.pdf


 

5. Umístěte vysavač k nabíjecí stanici, aby se jí lehce dotýkal nabíjecími kontakty. 

6. Baterie vysavače se začne automaticky nabíjet. Před prvním úklidem doporučujeme baterii plně nabít. 

 

 
 

LED indikátor (A) 

Bílá barva: nabití baterie je vyšší než 20% 

Červená barva: nabití baterie je nižší než 20% 

Pomalé problikávání: nabíjení baterie 

Červená barva, blikání: chyba 

 

Poznámka:  

Ujistěte se, že je nabíjecí stanice v dosahu kvalitního a silného WiFi signálu z vašeho WiFi routeru, takže se může během nabíjení připojit k WiFi 

síti. Robotický vysavač potřebuje toto WiFi připojení také během svého nabíjení, aby byl správně zorientován a dostupný pro spuštění úklidu. 

 

7. Ovládání a všechny rozšířené funkce robotického vysavače jsou popsány v aplikaci (Nastavení > Nápověda). Nainstalujte si do svého 

smartphone aplikaci a následujte průvodce pro propojení smartphone a robotického vysavače. 

 

Android: vyhledejte v Google Play „TESLA RoboStar iQ500“ nebo stáhněte přímo zde: www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail 

Apple: vyhledejte v Apple Store „TESLA RoboStar iQ500“ 

 

8. Pro první spárování smartphone s WiFi sítí povolte ve smartphone WiFi, Bluetooth a GPS. 

9. Ujistěte se, že je pokrytí WiFi signálem pro váš smartphone a robotický vysavač kvalitní a dostatečně silné. Pokud je to možné, proveďte 

první nastavení robotického vysavače v blízkosti vašeho WiFi routeru. 

10. Pokud se nemůžete připojit mobilním telefonem k robotickému vysavači kvůli změnám hesla nebo nastavení routeru, proveďte reset WiFi v 

robotickém vysavači a znovu jej spárujte se svým smartphone. 

11. Reset WiFi robotického vysavače:  

Stiskněte na horním panelu současně tlačítko  a   na 3 sekundy, modrá LED dioda poté začne pomalu problikávat. 

12. Pro spuštění vysávání stiskněte tlačítko  na předním panelu nebo spusťte úklid s pomocí aplikace TESLA ve smartphone a robotický 

vysavač začne svůj první úklid.  

http://www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail


PRVNÍ ÚKLID 

 Odstraňte v místnostech všechny překážky, které mohou zabránit efektivní uklizení. 

 Odstraňte také předměty, které může provoz robotického vysavače poškodit. 

 Koberec je potřeba při vytírání zajistit tak, aby na něj robot během úklidu nenajel. Pokud je na vysavači nainstalován mopovací modul, 

mohlo by dojít k přerušení úklidu, případně nežádoucímu promočení koberce. 

 Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost snímačů vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu. 

 Černý nábytek nemusí být správně detekován vzhledem k fyzikální povaze snímačů. Může proto dojít k mírnému nárazu, který bude 

utlumen předním nárazníkem. 

 

STÍRÁNÍ VODOU 

 

Odklopte plastovou krytku a naberte do zásobníku vodu. Vodu doplňujte výhradně mimo tělo vysavače. 

 

Při manipulaci s nádobkou pro vytírání vodou může dojít k mírnému úniku např. zbytkové vody. V 

takovém případě polité místo ihned utřete suchým hadrem. Nepolijte vysavač nebo jeho vnitřní části 

vodou, vysavač není vodotěsný. 

 

Navlhčete lehce vodou mopovací tkaninu a vymačkejte z ní vodu tak, aby neodkapávala. Nainstalujte mopovací tkaninu na mopovací modul a 

připevněte jej na robotický vysavač. 

Robotický vysavač se nabíjí pouze bez připojeného mopovacího modulu. Po dokončení mopování vodou se vrátí se do blízkosti nabíjecí stanice 

a upozorní vás na nutnost odebrání mopovacího modulu. Po jeho odebrání zaparkujte ručně robotický vysavač u nabíjecí stanice, aby se mohla 

jeho baterie nabít. 

 Odeberte mopovací modul po dokončení úklidu. 

 Voda odkapává automaticky, proto nenechávejte vysavač stát na místě bez pohybu nebo se zbytky vody v zásobníku na vodu, abyste 

předešli rozlití vody po podlaze. 

 Nepoužívejte mokré stírání na koberci. 

 Udržujte v mopovacím modulu dostatečné množství vody pro stírání. 

 Pokud je mop po úklidu špinavý, můžete jej opatrně vyprat ve vlažné vodě. 

 Pro co nejlepší setření podlahy vodou, doporučujeme nejdříve podlahu důkladně vysát bez mopovacího modulu.  

 Doporučujeme podlahu stírat čistou vodou, čisticí prostředek může způsobit napěnění a zhoršit tak odkapávání vody na mop případně 

způsobí šmouhy na podlaze po jejím uschnutí. 



PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA ROBOTICKÉHO VYSAVAČE 

 

POZOR! 

Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, pro co nejefektivnější úklid. 

NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE A ZTRÁTĚ ZÁRUKY. 

Před prováděním čištění a údržby vypněte vysavač. Otřete horní kryt vysavače měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.  

Pro čištění povrchu robotického vysavače nepoužívejte čistící prostředky, mohli byste jeho povrch poškodit. 

 

A Ventilační otvory 

B Reproduktor 

C Laserový senzor vzdálenosti 

D Ultrazvukový senzor vzdálenosti 

E Senzor nárazu 

F Senzor vzdálenosti ode zdi 

G Senzory proti pádu 

H Přední pojezdové kolečko 

I Boční čistící kartáček 

J Hlavní středový kartáč 

K Ochranný rámeček 

L Pojezdová kolečka 

 

ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY - čištění po každém úklidu 

 Vysypejte obsah zásobníku na nečistoty po každém úklidu do koše. 

 Zaplněnost nádoby na nečistoty výrazně ovlivňuje sací výkon vysavače a kvalitu úklidu. 

 Pokud použijete vodu k vyčištění nádoby na nečistoty, pečlivě ji poté vysušte před opětovnou instalací do těla robotického vysavače. 

 

HEPA filtr - čištění 1krát týdně 

 Vyčistěte HEPA filtr každý týden poklepáním, prachovým štětcem nebo vysajte klasickým vysavačem. 

 Vysávání se špinavým HEPA filtrem nebo bez vloženého HEPA filtru může robotický vysavač poškodit. 



 Nečistěte HEPA filtr prsty nebo kartáčem, pouze proudem čisté vody (nepoužívejte čistící protředky). 

 Nechte HEPA filtr důkladně vysušit. 

 Nikdy neinstalujte do robotického vysavače HEPA filtr, který je vlhký! 

 

SENZORY - čištění 1krát týdně 

Vyčistěte jednou za týden čtyři senzory proti pádu (G) a senzor vzdálenosti ode zdi (F)  jemným, suchým hadříkem. Ověřte, že přední nárazník, 

pod kterým jsou umístěny senzory nárazu (E), není zablokován. Vyčistěte od prachu také laserový vysílač senzoru vzdálenosti (C). 

 

HLAVNÍ STŘEDOVÝ ČISTÍCÍ KARTÁČ A BOČNÍ ČISTÍCÍ KARTÁČE - čištění 1krát týdně 

Hlavní středový čistící kartáč vyjměte stisknutím obou úchytek na krytu kartáče. K odstranění vlasů zamotaných do hlavního kartáče použijte 

čisticí nástroj. Udržujte středový čistící kartáč bez většího množství vlasů, prachu, bavlny apod. 

Zkontrolujte minimálně jednou týdně oba boční čistící kartáče společně s otvorem pro nasávání vzduchu a odstraňte z nich namotané vlasy a 

další nečistoty.  

PŘEDNÍ POJEZDOVÉ KOLEČKO - čištění 1krát týdně 

Udržujte jej bez vlasů a prachu. Vyjměte středové vodicí kolečko z vysavače, vyčistěte také osu kolečka a poté nainstalujte zpět do robotického 

vysavače. 

NABÍJECÍ KONTAKTY A NABÍJECÍ ZÁKLADNA - čištění 1krát za 14 dní 
Vyčistěte kontakty na přední straně robotického vysavače a kontakty na nabíjecí základně měkkou jemnou látkou. 

Bezpečnost laseru 

Laserový senzor robotického vysavače splňuje standard IEC 60825-1:2014 (third edition), pro laserové zařízení třídy I. 

Baterie 

TESLA RoboStar iQ500 je vybaven moderní vysokokapacitní Li-Ion baterií, bez paměťového efektu, proto se nemusíte obávat mnohonásobného 

nabíjení a vybíjení baterie. 

RESET robotického vysavače 

Pokud po stisknutí tlačítek na robotickém vysavači nenásleduje žádná odezva nebo se robotický vysavač chová jinak než by měl, zkontrolujte 

nejdříve, že je baterie plně nabita. Můžete také robotický vysavač resetovat stisknutím resetovacího tlačítka, umístěného pod horním víkem. 



Aktualizace firmware robotického vysavače 

Firmware robotického vysavače je průběžně vylepšován. Pokud je nová verze firmware dostupná, bude vám v aplikaci TESLA nabídnuta možnost 

aktualizaci stáhnout a nainstalovat ji do robotického vysavače. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Řešení 

Robotický vysavač 

nespustí úklid. 

1. Robotický vysavač má slabou baterii. Nabijte baterii na plnou kapacitu před spuštěním úklidu.  

2. Baterie je příliš zahřátá. Používejte robotický vysavač v teplotách 0°C ~ 40°C. 

Robotický vysavač nelze 

nabít. 

1. Nabíjecí stanice není připojena do sítě. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen.  

2. Nabíjecí elektrody mají špatný kontakt s robotickým vysavačem. Vyčistěte elektrody na robotickém vysavači 

a na nabíjecí základně. 

Robotický vysavač se 

nevrátí do nabíjecí 

základny. 

Ujistěte se, že je v okolí nabíjecí stanice dostatek místa a detekční zóna nabíjecí stanice je čistá. 

Smartphone nemůže 

detekovat robotický 

vysavač. 

Resetujte robotický vysavač prosím (tlačítko pod horním krytem). Povolte ve smartphone Bluetooth a 

robotický vysavač vysavač umístěte do blízkosti smartphone pro úspěšné spárování. 

Robotický vysavač se 

nespáruje s TESLA 

aplikací. 

Ujistěte se, že je nabíjecí stanice a robotický vysavač v dosahu kvalitního a silného WiFi signálu z vašeho WiFi 

routeru. Stiskněte dvě tlačítka  a  na horním panelu vysavače na 3 sekundy až uslyšíte informaci, že WiFi 

byla resetována. Modrá LED dioda začne pomalu problikávat - robotický vysavač je připraven na spárování s 

mobilním telefonem. Spusťte aplikaci TESLA ve svém mobilním telefonu a následujte instrukce. 

Robotický vysavač je 

offline (nepřipojen k WiFi 

routeru). 

Ujistěte se, že je vase WiFi síť správně nastavená a plně funkční. Robotický vysavač by se měl neustále 

nacházet v dosahu kvalitního a silného WiFi signálu z vašeho WiFi routeru. 

Vysávání je velmi hlasité. Vyčistěte hlavní středový kartáč, boční kartáčky, pojezdová kolečka, spodní stranu robotického vysavače a 

přední nárazník. 

Během vysávání se ozývá 

skřípání. 

Vyjměte přední pojezdové kolečko a vyčistěte středovou osu od vlasů a prachu. Pokud je to nutné, můžete osu 

kolečka promazat. 

Robotický vysavač se 

pohybuje pomalu. 

Vyčistěte ultrazvukový sensor. Ujistěte se, že přední mřížka senzoru je čistá a bez blokující překážky. 

Špatná kvalita úklidu. Vysypte zásobník na nečistoty. Vyčistěte nebo vyměňte HEPA filtr a vyčistěte středový čistící kartáč.  



Robotický vysavač 

nespustí plánovaný úklid. 

1. Pokud je baterie robotického vysavače málo nabitá, úklid se nespustí. Nabijte baterii na plnou kapacitu 

prosím. 

2. Naplánovaný úklid nebude správně synchronizován mezi robotickým vysavačem a vaším mobilním 

telefonem pokud je robotický vysavač odpojen od WiFi sítě. Udržujte proto robotický vysavač neustále v 

dosahu kvalitního a silného WiFi signálu z vašeho WiFi routeru. 

Je nutné odpojit napájení 

nabíjecí stanice když se 

baterie robotického 

vysavače plně nabije? 

V pohotovnostním režimu má robotický vysavač velmi nízkou spotřebu, proto doporučujeme nevypínat přívod 

elektrické energie. Pokud nepoužíváte robotický vysavač delší dobu, vypněte jej a odpojte také nabíjecí stanici 

od elektrické sítě. Přesto byste měli vysavač plně nabít jednou za tři měsíce, abyste zabránili úplnému vybití 

baterie. 

Je laser v robotickém 

vysavači TESLA 

bezpečný? 

Robotický vysavač TESLA využívá pokročilý a bezpečný laserový laserový snímač.  

Tento laser zařazen do Laserové bezpečnostní třídy I, která zajišťuje bezpečnost pro lidi a zvířata. 

 

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU 

 
 

 
 

   

     

 

TECHNICKÁ PODPORA 
Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar iQ500?  

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail 

http://www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail
https://www.facebook.com/TeslaElectronicsEU/
https://youtu.be/nuHmyDjHJ90
https://www.instagram.com/teslaelectronicseu/
https://twitter.com/tesla_czsk
https://www.linkedin.com/in/tesla-electronics-eu-a0427b16b/


AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO A NÁHRADNÍ DÍLY 
Zasláním výrobku přímo do autorizovaného servisu výrazně zkrátíte dobu trvání opravy.  

Záruční a pozáruční opravy, spotřební materiál a náhradní díly: www.tesla-electronics.eu 

Záruka se NEVZTAHUJE na: 

 použití přístroje k jiným účelům 

 běžné opotřebení 

 nedodržení „DŮLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ“ uvedených v uživatelském manuálu  

 elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím  

 škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.  

 škodu způsobenou neoprávněnou opravou  

 nečitelné sériové číslu přístroje  

 baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců) 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními 

norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.  

 

Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie. 

 

 

Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská 

směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických 

výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná 

likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 

 

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi uživatelského manuálu 

naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu. 

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny. 

 

http://www.tesla-electronics.eu/
http://www.tesla-electronics.eu/


 

Vážený zákazník, 

ďakujeme, že ste si vybral TESLA RoboStar iQ500. 

Pred použitím robotického vysávača si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržujte všetky bežné 

bezpečnostné pravidlá. 

 Tento užívateľský návod si uschovajte. 

 Ddodržujte pravidlá uvedené v tomto návode pre zníženie rizika poškodenia robotického vysávača alebo pre prípad 

vášho zranenia. 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

Tento prístroj je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom: 

 Prístroj je určený iba pre vnútorné použitie pri izbovej teplote (max. 40°C). 

 Nepoužívajte toto zariadenie na vyvýšených plochách bez bariér (napríklad vo vstavaných poschodiach, na otvorených terasách alebo na 

povrchu nábytku). 

 Prístroj nie je určený pre používanie vonku ani v komerčnom alebo priemyselnom prostredí. 

 Používajte vysávač čo najčastejšie pre maximálny upratovací čistiaci efekt. 

 Pred použitím sa uistite, že je zásobník na prach a filter správne nainštalovaný. 

 Používajte len originálne príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu. 

 Na nabíjanie používajte iba príslušenstvo dodávané výrobcom robotického vysávača. Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k 

poškodeniu robotického vysávača, zásahu elektrickým prúdom alebo i požiaru. 

 Nedotýkajte sa častí, ktoré sú zapojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky. 

 Nenechávajte prístroj bez dozoru v prítomnosti detí, nepoužívajte ho v místosti kde spia malé dieťa. 

 Nedovoľte používať robotický vysávač deťom a to ani za dozoru dospelej osoby. 

 Nesadajte si na robotický vysávač, ani naň neklaďte iné predmety. 

 Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený prívodný elektrický kábel. 

 Neotvárajte a neopravujte prístroj, vystavujete sa tak nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom a strate záruky. 



 Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky alebo nohy. 

 Uchovávajte ho z dosahu horľavých a prchavých látok. 

 Nepoužívajte prístroj v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí. 

 Zabráňte pôsobeniu sálavého tepla na plastový povrch prístroja. 

 Nepoužívajte ho v blízkosti predmetov s vodou, ktorá by ho mohla poškodiť, napr. prevrhnutím nádoby s vodou. 

 Zabráňte postriekaniu vysávača alebo jeho vnútornej časti tekutinou, ktorá by ho mohla poškodiť. 

 Nečistite vysávač vodou. 

 Vysávač nie je vodotesný. 

 Nepoužívajte vysávač na mokrej podlahe. 

 Robotický vysávač nie je určený na použitie na vyvýšených miestach bez bariér - vstavané poschodie, schodisko, balkón, nábytok a ďalšie. 

Prístroj je vybavený senzormi proti pádu, ale môže sa stať, že kontrolný systém vyhodnotí situáciu chybne (znečistené čidlo, aktuálna 

porucha čidla, odlesk svetla, zachytená nečistota a i.) a pádu nezabráni (nezastaví robotický vysávač).  

V týchto prípadoch nemôže predávajúci uznať prípadné nároky kupujúceho za takto spôsobené poškodenie prístroja. 

 
 Nevysávajte tekutiny, horiace cigarety, zápalky, horľavé látky, črepy, ostré predmety, múku, cement, omietku, sypké materiály, väčšie kusy 

papiera, plastové vrecká alebo iné predmety, ktoré môžu vysávač poškodiť. 

 Pri vysávaní môže dôjsť k nabitie elektrostatickým nábojom, ktorý môže byť užívateľovi nebezpečný. 

 Informujte o používaní vysávača tiež spolubývajúci pre prípad zabránenie zranenia. 

 Nepoužívajte robotický vysávač, ak je jeho zberný kôš plný. 

 Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako napr. poranenie, obarenie, požiar, 

zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod. 

 

OBSAH BALENIA 
Pozorne skontrolujte, či ste vybalili všetko dodávané príslušenstvo, odporúčame vám nechať si počas záručnej lehoty originálnu papierovú 

škatuľu, užívateľský manuál a baliaci materiál. 



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL - najnovšia verzia 
Jazyk aplikácie: angličtina a čeština. Do češtiny sa jazyk aplikácie prepne automaticky iba ak je v nastaveniu jazyku telefónu vybraná čeština. V 

aplikácii nie je možnosť zmeny jazyka. Ak nie je ako systémový jazyk telefónu detekovaná čeština, prepne sa aplikácia automaticky do angličtiny 

(stav platný v máji 2019). 

 

Vzhľadom k tomu, že sa robotický vysávač neustále vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského manuálu. 

Aktuálnu verziu používateľského manualu nájdete vždy na: 

www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail, prípadne priamo vo smartphone v aplikácii TESLA. 

Alebo oskenujte QR čítačkou vo svojom smartphone tento kód: 

 
ftp.tesla-electronics.eu/tesla-robotic-vacuum/tesla-robostar-iq500/user-manual/tesla-robostar-iq500-user-manual.pdf 

PRVÉ SPUSTENIE 

1. Otvorte zadnú stranu nabíjacej základne (A). 

2. Vložte napájací kábel do káblového kanála a pripojte napájací kábel do siete (B). 

3. Umiestnite nabíjaciu stanicu k stene a zaistite dostatok priestoru okolo nabíjacej stanice (C). 

4. Podmienkou je rovný povrch, odporúčame stanicu prilepiť k stene alebo podlahe obojstrannou lepiacou páskou, aby sa pevne zafixovala jej 

poloha. Napájací kábel umiestnite tak, aby sa nezamotal do bočných čistiacich kief. 

 

 

http://www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail
ftp://ftp.tesla-electronics.eu/tesla-robotic-vacuum/tesla-robostar-iq500/user-manual/tesla-robostar-iq500-user-manual.pdf


 

5. Umiestnite vysávač k nabíjacej stanici, aby sa jej ľahko dotýkal nabíjacími kontakty. 

6. Batéria vysávača sa začne automaticky nabíjať. Pred prvým upratovaním odporúčame batériu úplne nabiť. 

 

 
 

LED indikátor (A) 

Biela farba: nabitia batérie je vyššia ako 20% 

Červená farba: nabitie batérie je menej ako 20% 

Pomalé preblikávanie: nabíjanie batérie 

Červená farba, blikanie: chyba 

 

7. Ovládanie a všetky rozšírené funkcie robotického vysávača sú popísané v aplikácii (Nastavení > Nápověda). Nainštalujte si do svojho 

smartphone aplikáciu a nasledujte sprievodcu pre prepojenie smartphone a robotického vysávača. 

 

Android: vyhľadajte v Google Play "TESLA RoboStar iQ500" alebo stiahnite priamo tu: www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail 

Apple: vyhľadajte v Apple Store "TESLA RoboStar iQ500" 

 

8. Pre prvé spárovanie smartphone s WiFi sietiou povoľte vo smartphone WiFi, Bluetooth a GPS. 

9. Uistite sa, že je pokrytie WiFi signálom pre váš smartphone a robotický vysávač kvalitné a dostatočne silné. Ak je to možné, vykonajte prvé 

nastavenie robotického vysávača v blízkosti vášho WiFi routeru. 

10. Ak sa nemôžete pripojiť mobilným telefónom k robotickému vysávaču kvôli zmenám hesla alebo nastaveniu routera, vykonajte reset WiFi v 

robotickom vysávači a znova ho spárujte so svojím smartphone. 

11. Reset WiFi robotického vysávača: 

Stlačte na hornom paneli súčasne tlačidlo   a   na 3 sekundy, modrá LED dióda potom začne pomaly preblikávať. 

12. Pre spustenie vysávania stlačte tlačidlo  na prednom paneli alebo spustite upratovanie s pomocou aplikácie vo smartphone a robotický 

vysávač začne svoje prvé upratovanie. 

 

PRVÉ UPRATOVANIE 

 V miestnostiach odstráňte všetky prekážky, ktoré môžu brániť efektívnemu vysávaniu 

http://www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail


 Odstráňte aj predmety, ktoré môžu poškodiť robotický vysávač. 

 Koberec treba pri vytieraní zaistiť tak, aby sa naň vysávač nedostal. Ak je na vysávači nainštalovaný mopovací modul, mohlo by dôjsť k 

prerušeniu vysávania, prípadne nežiaducemu premočeniu koberca. 

 Priame slnečné svetlo môže spôsobiť zníženú citlivosť snímačov vysávača, preto mu prosím zabráňte. 

 Čierny nábytok nemusí vysávač správne detegovať kvôli fyzikálnej povahe snímačov. Preto môže dôjsť k slabým nárazom, ktoré budú 

tlmené predným nárazníkom. 

 

STIERANIE VODOU 
Navlhčite zľahka vodou mopovací tkaninu a vytlačte z nej vodu tak, aby neodkvapkávala. Nainštalujte mopovací tkaninu na mopovací modul a 

pripevnite ju na robotický vysávač.  

 

Odklopte plastovú krytku a naberte do zásobníka vodu. Vodu dopĺňajte výhradne mimo telo vysávača. 

 

Pri manipulácii s nádobkou pre vytieranie vodou môže dôjsť k miernemu úniku napr. zvyškovej vody. V 

takom prípade poliate miesto ihneď utrite suchou handrou. Nepolijte vysávač alebo jeho vnútornej časti 

vodou, vysávač nie je vodotesný. 

 

Voda odkvapkáva automaticky, preto nenechávajte vysávač stáť na mieste bez pohybu alebo so zvyškami vody v zásobníku na vodu, aby ste 

predišli rozliatiu vody po podlahe. 

Robotický vysávač sa nabíja iba bez pripojeného mopovacieho modulu. Po dokončení mopovania vodou sa vráti sa do blízkosti nabíjacej stanice 

a upozorní vás na nutnosť odobratia mopovacieho modulu. Po jeho odobratí zaparkujte ručne robotický vysávač u nabíjacej stanice, aby sa 

mohla jeho batérie nabiť. 

 Odoberte mopovací modul po dokončení upratovania. 

 Nepoužívajte mokré stieranie na koberci. 

 Udržujte v mopovacom module dostatočné množstvo vody pre stieranie. 

 Odoberte mopovací modul po dokončení upratovania. 

 Ak je mop po upratovaní špinavý, môžete ho opatrne vyprať vo vlažnej vode. 

 Z bezpečnostných dôvodov nenabíjajte batériu s vloženým zásobníkom na vodu. 

 Pre čo najlepšie zotretie podlahy vodou, odporúčame najskôr podlahu dôkladne povysávať bez mopovacího modulu. 

 Odporúčame podlahu stierať čistou vodou, čistiaci prostriedok môže spôsobiť napenenie a zhoršiť tak odkvapkávanie vody na mop 

prípadne spôsobí šmuhy na podlahe po jej uschnutí. 



 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA 

 

POZOR! 

Odporúčame vykonávať pravidelnú údržbu, pre čo najefektívnejšie upratovanie. 

NEDOSTATOČNÁ ÚDRŽBA MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA A STRATE ZÁRUKY. 

Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite vysávač. Utrite horný kryt vysávača mäkkou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. 

Pre čistenie povrchu robotického vysávača nepoužívajte čistiace prostriedky, mohli by ste jeho povrch poškodiť. 

 

A  Ventilačné otvory 

B  Reproduktor 

C  Laserový senzor vzdialenosti 

D  Ultrazvukový senzor vzdialenosti 

E  Senzor nárazu 

F  Senzor vzdialenosti od steny 

G  Senzory proti pádu 

H  Predné pojazdové koliesko 

I Bočná čistiaca kefka 

J  Hlavná stredový kefa 

K  Ochranný rámček 

L  Pojazdné kolieska 

 
ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY - čistenie po každom upratovaní 

 Vysypte obsah zásobníka na nečistoty po každom upratovaní do koša. 

 Zaplnenie nádoby na nečistoty výrazne ovplyvňuje sací výkon vysávača a kvalitu upratovania. 

 Pokiaľ použijete vodu k vyčisteniu nádoby na nečistoty, starostlivo ju potom vysušte pred opätovnou inštaláciou do tela robotického 

vysávača. 

 

HEPA filter - čistenie 1krát týždenne 



 Vyčistite HEPA filter každý týždeň poklepaním, prachovým štetcom alebo vysajte klasickým vysávačom. 

 Vysávanie so špinavým HEPA filtrom alebo bez vloženého HEPA filtru môže poškodiť vysávač. 

 Nečistite HEPA filter prstami alebo kefou, len prúdom čistej vody (nepoužívajte čistiace protředky). 

 Nechajte HEPA filter dôkladne vysušiť 

 Nikdy neinštalujte do robotického vysávača HEPA filter, ktorý je vlhký! 

 

SENZORY - čistenie 1krát týždenne 

Vyčistite raz za týždeň štyri senzory proti pádu (G) a senzor vzdialenosti od steny (F) jemnou, suchou handričkou. Overte, že predný nárazník, 

pod ktorým sú umiestnené senzory nárazu (E), nie je zablokovaný. Vyčistite od prachu tiež laserový vysielač senzoru vzdialenosti (C). 

 

HLAVNÁ STREDOVÁ ČISTIACA KEFA A BOČNÉ ČISTIACE KEFY - čistenie 1krát týždenne 

Hlavnú stredovú čistiaciu kefu vyberte stlačením oboch úchytiek na kryte kefy. Na odstránenie vlasov zamotaných do hlavného kefy použite 

čistiaci nástroj. Udržujte stredovú čistiaciu kefu bez väčšieho množstva vlasov, prachu, bavlny apod. 

Skontrolujte minimálne raz týždenne obe bočné čistiace kefy spoločne s otvorom pre nasávanie vzduchu a odstráňte z nich namotané vlasy a 

ďalšie nečistoty.  

PREDNÉ POJAZDOVÉ KOLIESKO - čistenie 1krát týždenne 

Udržujte ho bez vlasov a prachu. Vyberte stredové vodiace koliesko z vysávača, vyčistite tiež os kolieska a potom ho nainštalujte späť do 

robotického vysávača. 

NABÍJACÍ KONTAKTY A NABÍJACÍ ZÁKLADŇA - čistenie 1krát za 14 dní 
Vyčistite kontakty na prednej strane robotického vysávača a kontakty na nabíjacej základni mäkkou jemnou látkou. 

Bezpečnosť laseru 

Laserový senzor robotického vysávača spĺňa štandard IEC 60825-1: 2014 (third edition), pre laserové zariadenie triedy I. 

Batéria 

TESLA RoboStar IQ500 je vybavený modernou vysokokapacitnou Li-Ion batériou, bez pamäťového efektu, preto sa nemusíte obávať 

mnohonásobného nabíjania a vybíjania batérie. 

RESET robotického vysávača 

Pokiaľ po stlačení tlačidiel na robotickom vysávači nenasleduje žiadna odozva alebo sa robotický vysávač správa inak než by mal, skontrolujte 

najskôr, že je batéria plne nabitá. Môžete tiež robotický vysávač resetovať stlačením resetovacieho tlačidla, umiestneného pod horným vekom. 



Aktualizácia firmware robotického vysávača 

Firmware robotického vysávača je priebežne vylepšovaný. Ak je nová verzia firmware dostupná, bude vám v aplikácii TESLA ponúknutá možnosť 

aktualizáciu stiahnuť a nainštalovať ju do robotického vysávača. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Problém Riešenie 

Robotický vysávač 

nespustí upratovanie. 

1. Robotický vysávač má slabú batériu. Nabite batériu na plnú kapacitu pred spustením upratovania. 

2. Batéria je príliš zahriata. Používajte robotický vysávač v teplotách 0°C ~ 40°C. 

Robotický vysávač sa nedá 

nabiť. 

1. Nabíjacia stanica nie je pripojená do siete. Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený. 

2. Nabíjacie elektródy majú zlý kontakt s robotickým vysávačom. Vyčistite elektródy na robotickom vysávači a 

na nabíjacej základni. 

Robotický vysávač sa 

nevráti do nabíjacej 

základne. 

Uistite sa, že je v okolí nabíjacej stanice dostatok miesta a detekčná zóna nabíjacej stanice je čistá. 

Smartphone nemôže 

detekovať robotický 

vysávač. 

Resetujte robotický vysávač prosím (tlačidlo pod horným krytom). Povoľte vo smartphone Bluetooth i GPS a 

robotický vysávač vysávač majte v blízkosti smartphone pre úspešné spárovanie. 

Robotický vysávač sa 

nespáruje s TESLA 

aplikáciou. 

Uistite sa, že je nabíjacia stanica a robotický vysávač v dosahu kvalitného a silného WiFi signálu z vášho WiFi 

routeru. Stlačte dve tlačidlá  a   na hornom paneli vysávača na 3 sekundy, modrá LED dióda začne pomaly 

preblikávať - robotický vysávač je pripravený na spárovanie s mobilným telefónom. Spustite aplikáciu TESLA 

vo svojom mobilnom telefóne a nasledujte inštrukcie. 

Robotický vysávač je 

offline (nepripojený k WiFi 

routeru). 

Uistite sa, že je vaše WiFi sieťové nastavenie plne funkčné. Robotický vysávač by sa mal neustále nachádzať v 

dosahu kvalitného a silného WiFi signálu z vášho WiFi routeru. 

Vysávanie je veľmi hlasné. Vyčistite hlavnú stredovú kefu, bočné kefky, pojazdové koliesko, spodnú stranu robotického vysávača a predný 

nárazník. 

Počas vysávania sa ozýva 

škrípanie. 

Odstráňte predné pojazdové koliesko a vyčistite stredovú os od vlasov a prachu. Ak je to nutné, môžete os 

kolieska premazať. 

Robotický vysávač sa 

pohybuje pomaly. 

Vyčistite ultrazvukový sensor. Uistite sa, že predná mriežka senzora je čistá a bez blokujúcej prekážky. 

Zlá kvalita upratovania. Vysypte zásobník na nečistoty. Vyčistite alebo vymeňte HEPA filter a vyčistite stredovú čistiacú kefu. 



Robotický vysávač 

nespustí plánované 

upratovanie. 

1. Ak je batéria robotického vysávača málo nabitá, upratovanie sa nespustí. Nabite batériu na plnú kapacitu 

prosím. 

2. Naplánované upratovanie nebude správne synchronizované medzi robotickým vysávačom a vaším mobilným 

telefónom ak je robotický vysávač odpojený od WiFi siete. Udržujte preto robotický vysávač neustále v dosahu 

kvalitného a silného WiFi signálu z vášho WiFi routeru. 

Je nutné odpojiť napájanie 

nabíjacej stanice keď sa 

batéria robotického 

vysávača plne nabije? 

V pohotovnostním režime má robotický vysávač veľmi nízku spotrebu, preto odporúčame nevypínať prívod 

elektrickej energie. Ak nepoužívate robotický vysávač dlhšiu dobu, vypnite ho a odpojte tiež nabíjaciu stanicu 

od elektrickej siete. Napriek tomu by ste mali vysávač plne nabiť raz za tri mesiace, aby ste zabránili úplnému 

vybitiu batérie. 

Je laser v robotickom 

vysávači TESLA 

bezpečný? 

Robotický vysávač TESLA využíva pokročilý a bezpečný laserový laserový snímač. 

Tento laser zaradený do Laserové bezpečnostnej triedy I, ktorá zaisťuje bezpečnosť pre ľudí a zvieratá. 

 

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETE 

 
 

 
 

   

     

 

TECHNICKÁ PODPORA 

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA RoboStar iQ500?  

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail 

 

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO A NÁHRADNÉ DIELY 
Zaslaním výrobku priamo do autorizovaného servisu výrazne skrátite dobu trvania opravy. 

Záručné a pozáručné opravy, spotrebný materiál a náhradné diely: www.tesla-electronics.eu 

http://www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail
http://www.tesla-electronics.eu/
https://www.facebook.com/TeslaElectronicsEU/
https://youtu.be/nuHmyDjHJ90
https://www.instagram.com/teslaelectronicseu/
https://twitter.com/tesla_czsk
https://www.linkedin.com/in/tesla-electronics-eu-a0427b16b/


Záruka sa NEVZŤAHUJE na: 

 použitie prístroja na iné účely 

 bežné opotrebovanie 

 nedodržanie „DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV” uvedených v užívateľskom manuáli 

 elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobenom nevhodným použitím 

 škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätiu, atď. 

 škodu spôsobenú neoprávnenou opravou 

 nečitateľné sériové číslu prístroje 

 batériu, ak po viac ako 6 mesiacoch používania nedrží svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov) 

 

VYHLÁSENIE O ZHODE 

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami 

noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia. 

 

 

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie. 

 

 

Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska 

smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických 

výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. 

Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské 

zdravie. 

 

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského manuálu.  

Aktuálnu verziu užívateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu. 

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.  

 

 

http://www.tesla-electronics.eu/


 

Dear customer, 

Thank you for choosing the TESLA RoboStar iQ500. 

 

Please, read the safety rules carefully and follow all common safety rules before using a robotic vacuum cleaner. 

 Keep the user manual for future reference. 

 Follow the rules stated in this manual to reduce the risk of damage to the robotic vacuum cleaner and possible injury. 

IMPORTANT SAFETY WARNINGS 

This device is a complex electromechanical device, please, pay attention to the following guidelines: 

 The appliance is intended for indoor use only at room temperature (max. 40°C). 

 Do not use this device on elevated, barrier-free areas (such as built-in floors, open terraces, or furniture surfaces). 

 The appliance is not intended for outdoor use even in commercial or industrial environments. 

 Use the vacuum cleaner as often as possible for the maximum cleaning effect. 

 Before using, make sure that the dust bin and filter are installed correctly. 

 Use only original accessories that are designed for this model. 

 Only use the accessories provided by the robot vacuum cleaner to charge. Use of non-genuine accessories can damage the robotic 

vacuum cleaner, electric shock or fire. 

 Do not touch the parts that are plugged into the mains if you have wet hands. 

 Do not leave the appliance unattended in the presence of children, do not use it in the room where the baby is asleep. 

 Do not allow children to use a robotic vacuum cleaner even under the supervision of an adult. 

 Do not sit on a robotic vacuum cleaner or place other objects on it. 

 Do not use the appliance if the power cord is damaged. 

 Do not open or repair the unit, risking electric shock and loss of warranty. 

 Do not use the device if you have wet hands or feet. 

 Keep it out of the reach of flammable and volatile substances. 

 Do not use the appliance in a warm, dusty or damp environment. 

 Avoid heat radiation on the plastic surface of the device. 



 Do not use it near objects with water that could damage it, for example by overflowing the water container. 

 Avoid splashing the vacuum cleaner or its interior with liquid that could damage it. 

 Do not clean the vacuum cleaner with water. 

 The vacuum cleaner is not waterproof. 

 Do not use the vacuum cleaner on a wet floor. 

 The robotic vacuum cleaner is not designed for use on elevated, barrier-free areas - built-in floor, staircase, balcony, furniture and more. 

The device is equipped with anti-fall sensors, but there may be circumstances where the control system evaluates the situation incorrectly 

(dirty sensor, current sensor failure, light reflection, dirt trap etc.) and does not prevent the fall (does not stop the robotic vacuum).  

In such cases, the Seller may not accept any Buyer's claims for damage caused to the robotic vacuum. 

 
 Do not expose fluids, burning cigarettes, matches, combustible substances, shards, sharp objects, flour, cement, plaster, loose materials, 

larger pieces of paper, plastic bags or other items that can damage the vacuum cleaner. 

 An electrostatic charge may occur when vacuuming can be dangerous to the user. 

 Inform the roommate about the use of the vacuum cleaner to avoid injury. 

 Do not use a robotic vacuum cleaner if its dustbin is full. 

 The manufacturer and importer to the European Union is not responsible for any damage caused by the operation of the device, such as 

injuries, scalding, fire, injury, damage to other things. 

 

PACKAGE CONTENT 
Carefully check you have unpacked all accessories, we recommend keeping the original paper box, user manual and packaging materials for the 

warranty period. 

 

 



USER MANUAL - latest version 

As the robotic vacuum cleaner is constantly evolving and improving, we reserve the right to modify the user manual.  

You can always find the current version of the user manual at: 

www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-iq500-detail, directly in the smartphone in TESLA application. 

Or scan the with QR code reader in your smartphone this code: 

 
ftp.tesla-electronics.eu/tesla-robotic-vacuum/tesla-robostar-iq500/user-manual/tesla-robostar-iq500-user-manual.pdf 

FIRST START 

1. Open the back lid of the charging station (A). 

2. Put the overlong part of the power cable into the cable channel and connect the power cable to the power (B).  

3. Place the charging station against a wall on a level ground and ensure there is enough space around the charging station (C). 

4. The condition is a flat surface, we recommend to glue it to the wall or floor with double-sided adhesive tape to fix its position. Position the 

power cord properly so that it does not get tangled in the side brushes. 

 

 
 

5. Place the robotic vacuum cleaner on the charging station to lightly touch the charging contacts. 

6. The robotic vacuum cleaner battery will start charging automatically. We recommend charging the battery fully before first cleaning. 

 

http://www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-iq500-detail
ftp://ftp.tesla-electronics.eu/tesla-robotic-vacuum/tesla-robostar-iq500/user-manual/tesla-robostar-iq500-user-manual.pdf


 

 
 

LED indicator (A) 

White color: battery charge level is higher than 20% 

Red color: battery charge level is less than 20% 

Slow blinking: battery is charging 

Red colour, blinking: error 

 

7. How to operate and all advanced features of the robotic vacuum cleaner are described in the application (Settings > Help). Install an 

application on your smartphone for connection between your smartphone and robotic vacuum cleaner. 

 

Android: search for "TESLA RoboStar iQ500" in Google Play or download it directly at: www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail 

Apple: search for "TESLA RoboStar iQ500" in Apple Store 

 

8. For WiFi connection, enable WiFi, Bluetooth and GPS in your smartphone for the first pairing. 

9. Make sure the WiFi signal coverage for your smartphone and robotic vacuum cleaner is good and strong enough. If possible, perform the 

first setup of the robotic vacuum cleaner near your WiFi router. 

10. If you cannot connect to a robotic vacuum cleaner by smartphone to change the password or router settings, reset the WiFi in the robotic 

vacuum cleaner and pair it with your smartphone again. 

11. Reset of robotic vacuum cleaner: 

Press the button   and   on the top panel at the same time for 3 seconds, then the blue LED will start to flash slowly. 

12. To start the cleaning, push the front panel button  or start cleaning in the smartphone application. The vacuum cleaner starts its first 

cleaning. 

 

FIRST CLEANING 

 Remove all obstacles that can prevent effective cleaning. 

 Also remove objects that can damage the robotic vacuum cleaner. 

 The carpet must be secured so the robot cannot get on it when mopping. If the mopping pad is installed on the vacuum cleaner, it may 

interrupt the cleaning process or cause unwanted soaking of the carpet. 

http://www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-iq500-detail


 Direct sunlight may cause a reduced sensitivity of the sensors of the vacuum cleaner, please avoid direct sunlight light. 

 Black furniture may not be properly detected due to the physical nature of sensors. This may cause a slight impact, which will be reduced 

by the front bumper. 

 

WATER WIPING  
Dampen the mopping cloth lightly with water and squeeze out the water so that it does not drip. Install the mop cloth on the mop module and 

attach it to the robotic vacuum cleaner.  

 

Open the plastic cover and take the water into the tank. Only refill the water outside the vacuum 

cleaner body. 

 

For example, some residual water may leak when handling the water wiping container. In this case, 

wipe the spilled area with a dry cloth immediately. Do not pour the vacuum cleaner or its internal parts 

with water, the vacuum cleaner is not waterproof. 

 

The robotic vacuum cleaner is only charged without the attached mop module. Upon completion of the water mopping, it returns to the vicinity 

of the charging station and warns you of the need to remove the mop module. Once removed, manually park the robotic vacuum cleaner at the 

charging station to charge the battery. 

 Remove the mopping module after cleaning is complete. 

 Water drips automatically, so do not leave the vacuum cleaner in place without moving or with water residue in the water tank to prevent 

water spilling on the floor.  

 Do not use wet wiping on the carpet. 

 Keep sufficient amount of wiping water in the mop module. 

 If the mop is dirty after cleaning, you can wash it carefully in lukewarm water. 

 For the best cleaning of the floor with water, we recommend that you thoroughly vacuum the floor without the mop module. 

 We recommend that you clean the floor with clean water, the detergent can cause frothing and deteriorate water dripping on the mop or 

cause streaks on the floor after it has dried. 

 

 



ROUTINE MAINTENANCE OF ROBOTIC VACUUM CLEANER 

 

A Air outlet 

B Loudspeaker 

C Laser range sensor 

D Ultrasonic range sensor 

E Impact sensors 

F Wall following sensor 

G Cliff sensors 

H Front wheel 

I Side brush 

J Main brush 

K Main brush frame 

L Driving wheel 

 

ATTENTION! 

We recommend that you perform regular maintenance for the most efficient cleaning. 

LACK OF MAINTENANCE MAY CAUSE DAMAGE TO ROBOTIC VACUUM CLEANER AND LOSS OF WARRANTY. 

Turn off the vacuum cleaner before cleaning and maintenance. Wipe the top cover of the vacuum cleaner with a soft, dry or slightly damp cloth. 

Do not use cleaning agents to clean the surface of the robotic vacuum cleaner, as this may damage the surface. 

DUST TANK - clean after every cleaning 

 Empty the dust tank after each cleaning into the trash can. 

 Filling the dust tank significantly affects the suction power of the robotic vacuum cleaner and the quality of cleaning. 

 If you use water to clean the dust tank, dry it carefully before reinstalling it into the robotic vacuum cleaner body. 

 

HEPA filter - clean once a week 

 Clean the HEPA filter every week by tapping or vacuuming with a conventional vacuum cleaner. 

 Vacuuming with a dirty HEPA filter or without a HEPA filter may damage the vacuum cleaner. 

 Do not clean HEPA filter with your fingers or brush, only with a stream of clean water (do not use cleaning agents). 



 Let the HEPA filter dry thoroughly. 

 Never install a wet HEPA filter in the robotic vacuum cleaner! 

 

SENSORS - clean once a week 

Clean once a week four cliff sensors (G) and a wall following sensor (F) with a soft, dry cloth. Verify that the front bumper below which the 

impact sensors (E) are located is not blocked. Also clean the laser range sensor (C). 

 

MAIN CENTRAL CLEANING BRUSH AND SIDE CLEANING BRUSH - clean once a week 

Remove the main center cleaning brush by pressing both tabs on the brush cover. Use a cleaning tool to remove hair tangled in the main brush. 

Keep the center cleaning brush free of hair, dust, cotton, etc. 

Check both side cleaning brushes together with the air intake opening at least once a week to remove hair and other debris from them.  

FRONT WHEEL - clean once a week 

Keep it free of hair and dust. Remove the center guide from the vacuum cleaner, also clean the wheel axis and then reinstall it into the robotic 

vacuum cleaner. 

CHARGING CONTACTS AND CHARGING BASE - clean once every 14 days 
Clean the contacts on the front of the robotic vacuum cleaner and the contacts on the charging base with a soft cloth. 

Laser safety 

The robotic vacuum laser sensor meets IEC 60825-1: 2014 (third edition) for Class I laser equipment. 

Battery 

TESLA The RoboStar iQ500 features a state-of-the-art high-capacity Li-Ion battery, with no memory effect, so there's no need to worry about 

recharging and discharging the battery. 

Robotic vacuum cleaner RESET 

If there is no response after pressing the buttons on the robotic vacuum cleaner or the robotic vacuum cleaner behaves differently than it 

should, check that the battery is fully charged. You can also reset the robotic vacuum cleaner by pressing the reset button located under the top 

cover. 



Robotic vacuum cleaner firmware update 

The robotic vacuum cleaner firmware is continuously improved. If a new firmware version is available, TESLA application will offer you the 

option to download the update and install it on a robotic vacuum cleaner. 

TROUBLESHOOTING 

Problem Solution 

The robotic vacuum 

cleaner does not start 

cleaning. 

1. The robotic vacuum cleaner has a weak battery. Charge the battery to full capacity before cleaning. 

2. The battery is too hot. Use the robotic vacuum cleaner at 0°C ~ 40°C. 

The robotic vacuum 

cleaner cannot be 

charged. 

1. The charging station is not connected to the mains. Make sure the power cord is properly connected. 

2. Charging electrodes have poor contact with robotic vacuum cleaner. Clean the electrodes on the robotic 

vacuum cleaner and on the charging base. 

The robotic vacuum 

cleaner does not return to 

the charging base. 

Make sure there is enough space around the charging station and the charging station's detection zone is 

clean. 

The smartphone cannot 

detect a robotic vacuum 

cleaner. 

Please reset the robotic vacuum cleaner (button under the top cover). Enable Bluetooth and GPS in your 

smartphone and keep your robotic vacuum cleaner near your smartphone for successful pairing. 

The robotic vacuum 

cleaner does not pair with 

the TESLA application. 

Make sure the charging station and robotic vacuum cleaner are within easy reach of a high-quality and strong 

WiFi signal from your WiFi router. Press the two buttons  and  on the top panel of the robotic vacuum 

cleaner for 3 seconds, the blue LED light starts flashing slowly - the robotic vacuum cleaner is ready for 

pairing with your mobile phone. Start the TESLA application on your smartphone and follow the instructions. 

The robotic vacuum 

cleaner is offline (not 

connected to the WiFi 

router). 

Make sure your WiFi network is set up and fully functional. The robotic vacuum cleaner should always be 

within easy reach of a high-quality and strong WiFi signal from your WiFi router. 

Vacuuming is very loud. Clean the main center brush, side brushes, wheels, front wheel, bottom of the robotic vacuum cleaner and 

front bumper. 

A screech sounds while 

vacuuming. 

Remove the front wheel and clean the centerline from hair and dust. If necessary, you can lubricate the wheel 

axis. 

The robotic vacuum 

cleaner moves slowly. 

Clean the ultrasonic sensor. Make sure the sensor front grill is clean and free of blocking obstacles. 



Poor cleaning quality. Empty the dust tank. Clean or replace the HEPA filter and clean the center cleaning brush. 

The robotic vacuum 

cleaner is offline (not 

connected to the WiFi 

router). 

1. If the robotic vacuum cleaner battery is low, cleaning will not start. Please charge the battery to full capacity 

please. 

2. Scheduled cleaning will not be properly synchronized between the robotic vacuum cleaner and your mobile 

phone if the robotic vacuum cleaner is disconnected from the WiFi network. Therefore, keep the robotic 

vacuum cleaner always within easy reach of a high-quality and strong WiFi signal from your WiFi router. 

Is it necessary to 

disconnect the charging 

station when the robotic 

vacuum battery is fully 

charged? 

In standby mode, the robotic vacuum cleaner has very low power consumption, so we do not recommend 

turning off the power supply. If you do not use the robotic vacuum cleaner for an extended period of time, turn 

it off and disconnect the charging station from the power supply. However, you should fully charge the 

vacuum cleaner every three months to prevent the battery from being completely discharged. 

Is the laser safe in the 

TESLA robotic vacuum 

cleaner? 

The TESLA robotic vacuum cleaner uses an advanced and safe laser laser scanner. 

This laser belongs into Laser Safety Class I, which provides safety for humans and animals. 

 

FOLLOW US ON THE INTERNET 

 
 

 
 

 
 

 

     

 

TECHNICAL SUPPORT 
Need help with setup and operation of TESLA RoboStar iQ500?  

Contact us: www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-iq500-detail 

http://www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-iq500-detail
https://www.facebook.com/TeslaElectronicsEU/
https://youtu.be/nuHmyDjHJ90
https://www.instagram.com/teslaelectronicseu/
https://twitter.com/tesla_czsk
https://www.linkedin.com/in/tesla-electronics-eu-a0427b16b/


SERVICE AND SPARE PARTS 
Warranty and post-warranty repairs, consumables and spare parts www.tesla-electronics.eu 

The warranty DOES NOT APPLY to: 

 using the device for other purposes than it was designed to 

 normal wear and tear 

 failure to observe the „IMPORTANT SAFETY WARNINGS“ stated in the user manual  

 electrical or mechanical damage caused by improper use  

 damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, power surges etcetera  

 damage caused by an unauthorized repair  

 unreadable serial number  

 the battery capacity drops after 6 months of using (6-months battery life warranty) 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

We, INTER-SAT LTD, org. slozka, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the 

standards and regulations relevant to the type of equipment. 

 

 

This product complies with the requirements of the European Community. 

 

 

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European 

Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic 

products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household 

waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and 

human health. 

 

As the product develops and improves, we reserve the right to modify the user manual. The latest version of the user manual is always available 

at www.tesla-electronics.eu. 

Design and specification may be changed without prior notice, print errors reserved.  

http://www.tesla-electronics.eu/
http://www.tesla-electronics.eu/

