INTELIGENTNÍ VYSAVAČ
Model č. 400
Automatické nabíjení s dálkovým ovládáním

NÁVOD K POUŽITÍ

Po vybalení z obalu budete mít k dispozici
inteligentní vysavač s následujícími doplňky:
1. Zařízení pro vytvoření virtuální stěny (1ks)
2. Nabíječka baterie (1ks)
3. Nabíjecí baterie (už vložená) (1ks)
4. Lžíce (1ks)
5. Nabíjecí základna (1ks)
6. Filtrační sítko (1ks)
7. Dálkový ovládač (1ks)
8. Boční kartáč (1ks)
9. Kartáč na prach (1ks)
10. Návod k použití (1ks)

Inteligentní vysavač

Nabíjecí základna

Zařízení pro vytvoření
virtuální stěny

Kartáč na prach

Lžíce

Boční kartáč

Filtrační sítko
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Dálkový ovládač

Nabíjecí baterie

Nabíječka

Součástí inteligentního vysavače je:
Pohled ze
shora
Tlačítko spouštění

Infračervený snímač

Indikátor životnosti baterie

Snadno uchopitelná rukojeť
Vyjmutelná nádoba na odpad

Pohled zespodu
Nabíjecí baterie

Snímače
Hlavní kartáč

Snímače
Filtr

Boční kartáč
Kryt vstupu nasávání
Vypínač
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Přípojka pro nabíječku baterie

Návod k použití:
1. Před spuštěním vysavače se přesvědčte, že baterie je nabitá na maximum.
2. Před použitím vysavače odstraňte z podlahy neupevněné předměty a vysavači
znemožněte přístup k fixačním komponentům, hranám koberce a k elektrickým
vodičům, které jsou na podlaze.
3. Zapněte vypínač napájení, přičemž zařízení disponuje třemi spouštěcími tlačítky:
Spot (místo), Clean (čištění) a Max, které představují tři různé režimy čištění.
Kromě toho je k dispozici režim načasování:
A. Režim Spot
Vysavač může vykonávat opakované šnekovité čištění v okruhu
(místo) (S):
o průměru cca 91cm. Zaměří se na čištění místa, a to po dobu
4 minut. Využít to lze při čištění místností s částečně
znečištěnými místy.
B. Režim Clean
(čištění) (M):

Vysavač místnost vyčistí automaticky za 30 minut.
Tento režim lze využít při čištění malých místností.

C. Režim Max (L): Vysavač se nezastaví, dokud nespotřebuje veškerou energii.
Pracovní čas je přes 60 minut. Používá-li se automatická
nabíjecí základna, vysavač se k ní automaticky vrátí nabít.
Čas čištění je možné nastavit tlačítkem nastavení
na nabíjecí základně.
D. Režim
načasování:

Vysavač opustí nabíjecí základnu, aby vykonal čištění během
nastavené doby, a pak se automaticky vrátí k přípojce, aby se
nabil (o podrobnostech se dočtete v části o nabíjení).

4. Nechcete-li, aby vysavač čistil prostory mimo požadované oblasti, použijte zařízení
pro vytváření virtuální stěny a umístěte je na optimální místo, jak to znázorňuje
ilustrace:

Zařízení pro vytváření
virtuální stěny je lépe
položit za dveře.

Infračervený paprsek
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5. Stlačíte-li nesprávné tlačítko spuštění či jiný spínač, spuštění je zapotřebí stlačit
dvakrát, aby se čištění spustilo.
6. Maximální pracovní čas čištění je přibližně 45-60 minut, a to představuje požadavky
na vyčištění běžné místnosti. Pokud se baterie vybije, indikátor životnosti baterie se
rozsvítí červeně a zařízení se zastaví. Baterii je potřeba nabít.

Ohledně obsluhy zařízení pro vytváření virtuální
stěny se prosím podívejte na následující obrázek:
Indikátor napájení

Přepínač rozsahu

Vysílač infračerveného vlnění
Vypínač
Zařízení pro vytváření virtuální stěny používá dvě suché baterie na rozdělení vzdálenosti infračerveným zářením do tří dosahů, jak to znázorňuje následující ilustrace:

víc než 7m
3-7 m
0-3 m

Pozor

Výběr lze volit podle stavu čištění.

Vysílačem infračerveného vlnění nemiřte do očí!

Ohledně metody nabíjení a použití přípojky automatického nabíjení se podívejte na následující ilustraci:
Snímač signálu

LCD displej

Dotekové kontakty nabíjení

Tlačítka nastavení funkce
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Zásuvka

Přípojka nabíječky baterie

Přípojka EVA

Páska pro
připevnění ke
stěně

Obr.1

Zásuvka

Přípojka nabíječky baterie

Obr. 2

1. Umístění a použití automatické nabíjecí základny:
a. Vysavač lze nabíjet přímo nabíječkou (obr. 2), stejně tak i automatickou
nabíječkou (obr. 1). Je-li v baterii málo energie, indikátor se rozsvítí červeně, vysavač
automaticky zastaví čištění a vyhledá nabíjecí základnu, aby si nabil baterii.
b. Během nabíjení automatickou nabíječkou byste se měli ujistit, že napájecí kabel
adaptéru je řádně připojený k síti i v příslušném (DC) konektoru na zadní straně
základny (obr. 1). Na displeji základny je zobrazený čas.
c. Nabíjecí základna musí být umístěna spolehlivě na podlaze zadní stranou ke
stěně, jak to znázorňuje následující ilustrace, přičemž nesmí stát na žádné podložce.
Nabíjecí základnu lze připevnit ke stěně lepící páskou pro připevnění ke stěně.
Z lepící pásky stáhněte papírek a nabíjecí základnu přitlačte lepidlem na stěnu.
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d. Je-li místnost příliš veliká a vysavač nedokáže najít nabíjecí základnu, lze ho
k ní připojit ručně.
Způsob je následující:
Vysavač položte 1,5 m před základnu, a pak stlačte vypínač napájení a tlačítko MAX
nebo vysavač umístěte blíž k základně, on ji automaticky najde a připojí se k ní.

2. Instrukce ohledně tlačítek funkcí na základně
automatického nabíjení:
A. Funkce hodin
a. Stlačte tlačítko Clock (hodiny) a nastavte čas hodin (obr. 1)
b. Třikrát stlačte tlačítko Clock (hodiny) a nastavte hodiny, minuty a týden.
Tlačítkem +/- nastavíte specifické parametry.
Po nastavení hodin stlačte tlačítko Clock (hodiny), tím se nastavení hodin potvrdí.
Na obrazovce se před zobrazeným časem objeví číslice „1“.

Clock

Tlačítko Clock (hodiny)
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Timing

Tlačítko Timing (časování)

B. Funkce načasovaného čištění
Chcete-li nastavit čas alarmu, stlačte tlačítko Timing (načasování) a vysavač začne
pracovat automaticky podle nastaveného času a specifické metody:
a. Chcete-li nastavit hodinu, stlačte tlačítko Timing. Upravíte ji tlačítkem +/b. Chcete-li nastavit minuty, stlačte tlačítko Timing. Upravíte je tlačítkem +/c. Tlačítko Timing stlačte třikrát a na obrazovce se zobrazí OFF (vypnuto).
V takovém případě se funkce alarmu vypne. Chcete-li alarm zapnout, stlačte tlačítko +.
Pak se na obrazovce zobrazí ON (zapnuto). Znovu stlačte tlačítko Timing.
d. Když se na obrazovce zobrazí ON pro nastavení alarmu, před
nastaveným časem se na obrazovce zobrazí číslice „2“.

Tlačítko Clock (hodiny)

Pozor

Tlačítko Timing (časování)

Časový interval mezi časem nastaveným tlačítkem Timing a časem
nastaveným tlačítkem Clock je přibližně 4,5 hodiny.
Funkce načasovaného čištění je k dispozici 4,5 hodiny pouze v případě,
je-li baterie plně nabita.

C. Funkce automatického čištění

a. Po úplném nabití začne vysavač pracovat automaticky.
b. Stlačte tlačítko Full Go (spustit po úplném nabití) a v pravém spodním rohu
obrazovky se zobrazí symbol koštěte, což značí, že funkce je zapnutá.
Stlačíte-li tlačítko ještě jednou, symbol zmizí, což značí, že funkce je vypnutá.
c. Pokud se vysavač nabíjí automatickou nabíječkou, na obrazovce bliká symbol pro
nabíjení. Součastně bliká i indikátor baterie. Změní-li barvu na zelenou, znamená
to, že je plně nabitý a může pracovat. Nabíjení trvá 4 až 6 hodin.

Tlačítko Clock (hodiny)
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Tlačítko Timing (časování)

Pozor
1. Pravidelně čistěte kontakty nabíječky na předním panelu zařízení a nabíjecí
základnu suchou tkaninou, abyste je zbavili prachu, který může bránit
kontaktu a nabíjení.
2. Nabíjecí základna by měla být umístěná v otevřeném prostoru. V rozsahu 1,5 m
neumísťujte před základnu žádné předměty, které by negativně ovlivnily
automatické nabíjení.
3. Přibalená nabíječka a používané napětí by měli být s vysavačem kompatibilní.
Nepoužívejte jinou nabíječku ani baterii, protože zařízení by se mohlo poškodit.
4. Pro prodloužení životnosti baterie je zapotřebí ji nabíjet 8 až 9 hodin před prvním
použitím, anebo při opětovném použití po delší době. Nejlepší výkon se dosáhne
po 2 až 3 cyklech nabití a vybití.

Ohledně používání dálkového ovladače
se podívejte na následující obrázek:
Tlačítko Power (zapnutí)

Tlačítko Clean (čistit)

Tlačítko Spot (místo)

Indikátor

Tlačítko Max

Směrová tlačítka
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Vysavač lze při čištění ovládat infračerveným dálkovým ovládačem. Tři tlačítka znázorněné na obrázku, Spot, Clean a Max, aktivují tři režimy čištění. Směrovými tlačítky lze ovládat čištění různými směry. Tlačítko P slouží na zapnutí nebo vypnutí.
Tlačítkem P se vypne indikátor na panelu a vysavač se přepne do klidového režimu,
který maximálně šetří energii, když zařízení nepracuje. Stlačíte-li tlačítko P na panelu
znovu, indikátor se zapne a zařízení přejde do pohotovostního režimu, ve kterém
počká na další příkaz. Používáte-li virtuální stěnu a dálkový ovládač pro stejnou oblast,
může dojít k dočasnému selhání dálkového ovládače, protože obě zařízení využívají
infračervený signál. Dálkový ovládač lze používat, vypnete-li virtuální stěnu nebo
je-li zařízení dál od virtuální stěny. Inteligentní vysavač se snadno ovládá a
vyžaduje minimální údržbu. Pro zabezpečení optimálního výkonu prosím dodržujte
následující pokyny:

Vyjímatelnou nádobu na odpad lze vyprázdnit
dvěma způsoby:
1. Vyprazdňování nádoby
a. Vypněte vypínač napájení
b. Zatlačte dolů svorku nádoby a vyjměte ji, jak to znázorňují obrázky.
c. Vyčistěte nádobu.
d. Vkládání nádoby bude jednoduší, zatlačíte-li svorku.

2. Čištění filtračního sítka
a. Otočte nádobu
b. Jemně zatlačte spodní část a vyjměte sítko filtru, jak to znázorňuje obrázek:
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c. Vyčistěte špínu zachycenou na sítku filtru.
d. Zasuňte sítko filtru zpátky do nádoby.

Jemně zatlačte svorku a vložte nádobu zpátky do vysavače.

Čištění hlavních kartáčů vysavače
1. Vypněte vypínač napájení a položte vysavač na rovný povrch horní částí dolů.

2. Křížovým šroubovákem odšroubujte upevňovací šroub na pravé straně a vyjměte
hlavní kartáč, gumový kartáč a spojku na kartáče, jak to znázorňuje ilustrace.

Spojka na kartáče
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INTELIGENTNÍ VYSAVAČ
NÁVOD K POUŽITÍ

3. Vyčistěte prostory ve kterých jsou kartáče umístěné.
4. Vyčistěte kovový hřídel, uchycení spojky na kartáče a kartáče od špíny, jak
to znázorňuje následující ilustrace. Není nutné provádět po každém čištění.
Bude-li to zapotřebí, můžete přidat trochu maziva.

5. Namontujte spojku na kartáče a kartáče zpátky a utáhněte šroub.

Čištění víka vstupu nasávání
1. Vypněte vypínač napájení a položte vysávač na rovný povrch horní částí dolů.
2. Víko vstupu nasávání vyjměte, jak to znázorňuje následující ilustrace.
3. Kvůli zajištění dostatečné ventilace vyčistěte víko vstupu nasávání a
mechanizmus ve tvaru vějíře.
4. Panty víka vstupu nasávání opatrně zasuňte zpátky do otvorů.
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INTELIGENTNÍ VYSAVAČ
NÁVOD K POUŽITÍ

Postup při výměně bočního kartáče
Boční kartáč je spotřební díl.
Nahradíte jej podle postupu znázorněného na následující ilustraci.
Spodek

Obr.1

Obr.2

1. Podle Obr. 1 odšroubujte dva šrouby.
2. Otočte boční kartáč tak, aby bylo možné dovnitř vložit šroubovák (obr. 2). Uvolněte
kryt, vyjměte starý kartáč a nahraďte jej novým.
3. Namontujte boční kartáč a spodní kryt v opačném pořadí.

Inteligentní posouzení dráhy
Inteligentní vysavač se dokáže vyhnout jakékoli překážce, nespadne dokonce
ani ze stolu, ze schodů a nesejde ze své dráhy.
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INTELIGENTNÍ VYSAVAČ
NÁVOD K POUŽITÍ

Pozor

Před čištěním přemístěte malé předměty, vázy, malé papírové
krabice, které může vysavač při čištění shodit.

Tento inteligentní vysavač je zařízení, které
vysává prach a úžasně čistí. Měli byste dbát
následujících pokynů:
1. Je-li zapnutý a vypne se po zaznění krátké hudební znělky, může to znamenat,
že baterie je vybitá anebo téměř vybitá a potřebuje nabít.
2. Vysavač nepoužívejte na koberce s dlouhým vláknem.
3. Nepoužívejte vysavač v místech, kde se nachází šaty, elektrické kabely, drobné
hračky, protože tyto objekty se mohou zamotat do kartáčů vysávače nebo ho
ucpat.
4. Po použití vysavače je dobré ho vypnout vypínačem napájení. Pokud ho nepoužíváte delší dobu, je zapotřebí ho nabít na maximum.
Vyjměte baterii ze zařízení a uložte ji spolu se zařízením na chladnější místo.
Spodní část vysavače udržujte v suchu a čistotě.
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INTELIGENTNÍ VYSAVAČ
NÁVOD K POUŽITÍ

Řešení problémů:
1. Co dělat, když vysavač spadne ze schodů?
Řešení: Suchou tkaninou utřete prach ze snímačů na spodní straně předního
panelu.
2. Co dělat, když vysavač přestane během čištění pracovat a všechny indikátory jsou
během čištění zapnuté?
Řešení: Zkontrolujte, zda hlavní kartáč a levé a pravé kolečko nejsou
blokovány nadměrnými chuchvalci prachu. Je-li nádoba na odpad plná,
vyprázdněte ji.
3. Co dělat, když se vysavač začne točit na jednom místě?
Řešení: Zkontrolujte, zda levé nebo pravé kolečko neblokuje nadměrný chuchvalec
prachu a utřete prach ze spodních snímačů.
4. Co dělat, když přestane fungovat virtuální stěna?
Řešení: Umístěte jednotku virtuální stěny na správné místo.
Pokud zelený indikátor virtuální stěny nepřestává blikat, vyměňte baterii.
5. Co dělat, když baterii nelze znovu nabít?
Řešení: Nejprve zkontrolujte, zda je baterie správně zasunutá. Při zasouvání baterie
byste měli slyšet dva zvuky. Pak zkontrolujte, zda je kontaktní místo, na předním
panelu a na nabíjecí základně, čisté. Nelze-li baterii nabít v základně, zařízení
nabijte přímo v nabíječce.
6. Co dělat, když vysavač nedovede najít nabíjecí základnu?
Řešení: Základna vysílá infračervený signál a vysavač se k základně vrátí pouze,
zachytí-li tento signál. Měli byste zkontrolovat přívod elektrické energie do základny
a nepoužívat virtuální stěnu v blízkosti základny, protože její signál může ovlivnit
vyhledávání polohy základny. Velká místnost může být důvodem, proč vysavač
nedovede po čištění lokalizovat základnu. V takovém případě zkuste umístit základnu
na jiné místo a 3 až 4 metry před základnu neumisťujte žádné překážky.
7. Co dělat, když vysavač neprovádí načasované čištění?
Řešení: Zkontrolujte, zda během nabíjení v základně nebo během čištění neselhal
přívod elektrické energie.
Pokud se zobrazené parametry změní, měli byste je znovu nastavit.

