
 

 

 



 

 

Pobierz aplikację Ebo App poprzez zeskanowanie kodu QR 



 

Połączenie urządzenia 

Zarejestruj się w Ebo App i 

kliknij '+', aby się połączyć. 

Wybierz urządzenie 

Ebo SE. 

Umieść robota na stacji 

dokującej do ładowania. 

 

 

 

Umieść robota na stacji dokującej, podłącz, gdy 

zapalą się lampki kontrolne (patrz rysunek). 

 

* Aktualizacje są przeprowadzane na bieżąco i są uzależnione od aktualnego stanu Aplikacji 

   

Ikony wyświetlane na Ebo wskazują, 
gotowość do parowania. Jeśli ikony nie 

są wyświetlane, proszę użyć szpilki i 
nacisnąć RESET przez 5 sekund, a 

następnie umieść urządzenie w 
ładowania, aby ikony się pokazały. 

 



 Polski 

Wybierz sieć WiFi; 
Wpisz hasło; 
Kliknij NEXT 

Zeskanuj kod QR za 

pomocą kamery robota. 

Połączono pomyślnie 

 

 

Około 15cm od siebie 

Zeskanuj kod QR za pomocą kamery Ebo, 
 aż do momentu, gdy zostanie wyłączona a 
parowanie się powiedzie  

 

 

 

 

Wybierz Wi-Fi 

Wspiera 2.4GHz i 5GHz Wi-Fi 

Wi-Fi Adres 

Hasło 

Zeskanuj kod QR za pomocą kamery 

Ebo z odległości 15 cmt 

Pozostaw aż połączy 



 

Obsługa aplikacji 

 

Lewo/Prawo 

 

Do przodu/do tyłu 

Lewo/Prawo 

 

Bateria 

 

Wyjście 

  

Ustawienia Zdjęci
e 

 

Nagrywanie 
video 

 

Mikrofon 
 

Dźwięk włączanie 
wyłączanie 

 
  

Do 
przodu 

Rotacja Drżenie 

* Aktualizacje są przeprowadzane na bieżąco i zależą od aktualnego stanu Aplikacji 

Do przodu/ 
Do tyłu 

 



  Polski 

Ogólne instrukcje 

 

Dioda 

 

Głośnik 

 

Odłączana 
śruba 

*Większa końcówka 

Ładowanie 

 

*Mniejsza końcówka szpilki 

Włączanie/wyłączanie i resetowanie Ebo: 

Użyj mniejszej końcówki aby: 

ZRESETOWAĆ 

WŁĄCZYĆ: naciśnij RESET przez 2 sekundy lub 

umieścić robota na stacji dokującej do ładowania) 

WYŁĄCZYĆ: Dwukrotnie naciśnij RESET t 

REBOOT: Naciśnij RESET 1 kiedy Ebo jest 

włączony 

RESET: Naciśnij Reset prze 5 sekund aż 

usłyszysz „ebo” 

pomocą większego końca szpilki  

aby zdjąć koła do czyszczenia DIODA LED 

Place the bacK side of the charging docK along 

the wali and free from any obstacles 0.6 meters on 

right/left and 2 meters in front. Wolna przestrzeń 

Kamera 
Karta SD 

WEJŚCIE NA KARTĘ 

Mikrofon 

Przycisk reset 

Jak czyścić kółka? 

Odkręcić śruby w dolnej części za 

 

Czerwona: Ładowanie 

Zielona: Naładowana 

Kabel USB Zasilacz Gniazdko 

Informacja jak ładować Ebo: 


