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CZ

Robotický vysavač

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
■■ Tento robotický vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o používání tohoto robotického vysavače bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si s robotickým vysavačem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti
bez dozoru.
■■ Tento robotický vysavač je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte
jej v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou například prádelny,
v průmyslovém prostředí nebo venku.
■■ Robotický vysavač lze použít k úklidu různých typů tvrdých podlah
a koberců s nízkým vlasem. Nepoužívejte jej k vysávání koberců s dlouhým
vlasem.
■■ Při úklidu koberců nepoužívejte mop ani boční rotační kartáče.
■■ Robotický vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jej
nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které mohou
být potenciálním zdrojem tepla.
■■ Robotický vysavač používejte pouze s originálním příslušenstvím, které
je s ním dodáváno.
Upozornění:
Akumulátor robotického vysavače se smí nabíjet pouze za použití
dodávaného měniče napětí typu T-ZC11.1 a nabíjecí stanice typu
T-ZC11.2.
Pro připojení nabíjecí stanice k síťové zásuvce se smí používat pouze
originální měnič napětí, který je součástí příslušenství robotického
vysavače.
■■ Před připojením měniče napětí k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje

vstupní napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím
zásuvky.
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■■ Nabíjecí stanici umístěte nejlépe ke zdi tak, aby v dosahu 1,5 m nebyly

schody nebo překážky, které by bránily robotickému vysavači vrátit se
zpět do nabíjecí stanice.
■■ S nabíjecí stanicí nemanipulujte, pokud máte mokré ruce.
■■ Před uvedením robotického vysavače do provozu se ujistěte, že v nádobě
na prach je řádně instalován vstupní filtr.
■■ Když je robotický vysavač v provozu, musí být zavřené dveře, které
vedou ven, na balkon, terasu apod. Z podlahových ploch musí být
odstraněno oblečení, papír, hračky, křehké předměty, přívodní a jiné
kabely a všechny ostatní předměty, které by mohl vysavač nasát nebo
zachytit. Záclony a závěsy, které sahají až na podlahu, zdvihněte, aby
se nezachytily do vysavače. V místnostech, ve kterých jsou instalovány
podlahové zásuvky, smí být robotický vysavač v provozu pouze tehdy,
když jsou víka podlahových zásuvek zavřená.
■■ Když je robotický vysavač v provozu, dávejte pozor na děti a domácí
zvířata.
■■ Dbejte na to, aby při provozu robotického vysavače nebyly zakryty otvory
pro výstup vzduchu nebo aby nebyl blokován sací otvor.
■■ Robotický vysavač nepoužívejte k vysávání:
– doutnajících cigaret, hořících nebo hořlavých předmětů, zápalek nebo
popele;
– oleje, vody a jiných tekutin;
– ostrých předmětů, jako např. střepů, jehel, špendlíků apod.;
– mouky, omítky a jiných stavebních materiálů;
– zvířecích exkrementů;
–	větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat
sací otvor.
■■ Před každým čištěním odpojte nabíjecí stanici od síťové zásuvky a přepínač,
který je umístěn vespod robotického vysavače, přepněte do polohy
0 (vypnuto). Robotický vysavač, měnič napětí ani nabíjecí stanici
neponořujte do vody nebo jiné tekutiny, neomývejte jej pod tekoucí
vodou ani jej nepostřikujte vodou.
■■ Na robotický vysavač neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte
nebo nesedejte. Jinak může dojít k jeho poškození.
■■ Dbejte na to, aby se přívodní kabel měniče napětí nedotýkal horkého
povrchu.
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■■ Jestliže je poškozen napájecí přívod měniče napětí, musí být nahrazen

autorizovaným servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou
osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
■■ Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj
akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru je třeba zajistit, aby byl přepínač
vespod vysavače nastaven v poloze 0 (vypnuto).
■■ Akumulátor ani baterie nikdy nerozebírejte, nezkratujte ani je nevhazujte
do ohně.
■■ Nepoužívejte robotický vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl
poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné
situace, neopravujte vysavač sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré
opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do vysavače
během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
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■■ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho
obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů
podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto
návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
■■ Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně
záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí
materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího
nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do
originální krabice od výrobce.

■■ Sací otvor A14 je vybaven rotačním kartáčem A17, který efektivně odstraňuje
vlasy, zvířecí chlupy apod. Dva boční rotační kartáče A18 a A23 vymetají
nečistoty z těžko dostupných míst podél stěn a nábytku a z rohů.
■■ Motorizovaná gumová kolečka A15 a A21 chrání citlivé podlahy před
poškrábáním a dokáží překonat přechodové lišty až do výšky 1,5 cm.
Infračervené senzory A11 v předním nárazníku A10 zamezují kolizi
robotického vysavače s překážkami. Bezpečný provoz vysavače v místnostech,
ve kterých se nacházejí schody, umožnují spodní senzory proti pádu vysavače
ze schodů A27.
■■ Pokud při provozu poklesne napětí akumulátoru B3 pod určitou hranici,
robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici B1 a zaparkuje do ní,
aby se nabil pro další použití.
■■ K pohodlnému ovládání slouží dálkové ovládání B4, které umožňuje nastavit
provozní režim, počet automatických úklidových cyklů, naplánovat čas úklidu
nebo vyhledat vysavač pomocí akustického signálu.

POPIS ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

PŘEHLED PROVOZNÍCH REŽIMŮ

CZ

Robotický vysavač
Návod k použití

A1 Víko prostoru pro uložení nádoby
na prach
A2 První vstupní mikrofiltr
A3 Druhý vstupní mikrofiltr
A4 Nádoba na prach
A5 Víko nádoby na prach
A6 Sklopná rukojeť nádoby na prach
A7 Tlačítko pro otevření víka
prostoru pro uložení nádoby na
prach
A8 Přijímač infračerveného signálu
A9 Ovládací tlačítko s LED
indikátorem
A10 Nárazník
A11 Přední senzory
A12 Ventilační otvory
A13 Odnímatelná hlavice mopu
A14 Sací otvor
A15 Motorizované levé kolečko

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Nabíjecí stanice
Měnič napětí
Akumulátor
Dálkové ovládání
Boční rotační kartáče (4 ks)
Hlavice mopu

POPIS NABÍJECÍ STANICE

C1 Světelná kontrolka
signalizuje připojení nabíjecí
stanice k síťové zásuvce.
C2 Zdířka pro připojení konektoru
přívodního kabelu měniče napětí

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
D1 LCD displej
D2 Zobrazení času
D3 Indikátor nastavení funkce
opakování režimu automatického
úklidu
D4 Počet automatických úklidových
cyklů
D5 Indikátor nastavení režimu
automatického úklidu
D6 Indikátor nastavení režimu úklidu
podél stěn
D7 Tlačítko
D8 Směrové tlačítko vpřed ▲
D9 Směrové tlačítko vlevo ◄
D10 Tlačítko pro výběr režimu
D11 Tlačítko pro nastavení nebo
zrušení funkce opakování
automatického úklidu

A16 Svorka pro zajištění a odjištění
centrálního rotačního kartáče
A17 Vyjímatelný centrální rotační
kartáč
A18 Odnímatelný boční rotační kartáč
A19 Konektor s krytkou
je určen pouze pro servisní účely.
A20 Přepínač 0/I (vypnuto/zapnuto)
slouží k vypnutí a zapnutí
napájení robotického vysavače.
A21 Motorizované pravé kolečko
A22 Gumová stěrka
A23 Odnímatelný boční rotační kartáč
A24 Kryt prostoru pro uložení
akumulátoru
A25 Přední otočné kolečko
A26 Nabíjecí kontakty
A27 Spodní senzory

REŽIM AUTOMATICKÉHO ÚKLIDU
■■ Robotický vysavač efektivně kombinuje různé cesty, viz obrázek E1, k dosažení
optimálního úklidu celé podlahové plochy.
REŽIM ÚKLIDU PODÉL STĚN
■■ Robotický vysavač se pohybuje po obvodu místnosti, viz obrázek E2,
a motorizované boční rotační kartáče A18 a A23 účinně vymetají nečistoty
z prostoru podél stěn, nábytku a v rozích k zajištění dokonalého úklidu.
REŽIM ÚKLIDU VE SPIRÁLE
■■ Robotický vysavač provádí pohyb ve spirále pro úklid místa se zvýšenou
koncentrací nečistot, viz obrázek E3.
REŽIM NÁVRATU DO NABÍJECÍ STANICE A NABÍJENÍ
■■ Do režimu návratu do nabíjecí stanice B1 se robotický vysavač automaticky
přepne, jakmile během provozu detekuje nízké napětí akumulátoru B3.
■■ V tomto režimu robotický vysavač automaticky hledá cestu k nabíjecí stanici
B1 viz obrázek E4 a zaparkuje, aby se akumulátor B3 znovu nabil. Pokud
nebude úspěšný, pokusí se o to znovu, dokud úspěšně nezaparkuje. Jakmile
úspěšně zaparkuje, spustí se nabíjecí cyklus.
■■ Dbejte na to, aby nabíjecí stanice B1 byla umístěna v souladu s pokyny
uvedenými v kapitole Umístění a použití nabíjecí stanice. Jinak nemusí dojít
k úspěšnému zaparkování vysavače.

B7 Textilní návlek mopu
B8 Šroubky pro připevnění bočních
rotačních kartáčů (2 ks)
B9 Baterie typu LR03/AAA (2 ks)
B10 Imbusový klíč kombinovaný
s křížovým šroubovákem

MONTÁŽ A POUŽITÍ BOČNÍCH ROTAČNÍCH KARTÁČŮ

■■ Robotický vysavač otočte spodní stranou nahoru. Připravte si boční rotační
kartáče B5 (2 ks), šroubky B8 (2 ks) a imbusový klíč B10. Pomocí šroubků B8
a imbusového klíče B10 připevněte rotační kartáče B5 na místa vyznačená na
obrázku F. Robotický vysavač otočte zpět do provozní polohy.
■■ Boční rotační kartáče A18 a A23 jsou určeny na hladké podlahové plochy
a zajišťují efektivní úklid v rozích a podél stěn a nábytku.
■■ Pokud budete používat robotický vysavač k úklidu místností, ve kterých jsou
položeny koberce, boční rotační kartáče A18 a A23 demontujte. Při demontáži
postupujte opačným způsobem.

C3 Vysílač navigačního
infračerveného signálu
C4 Vysílač antikolizního
infračerveného signálu
C5 Nabíjecí kontakty

PŘIPEVNĚNÍ MOPU A JEHO POUŽITÍ

D12 Tlačítko pro nastavení aktuálního
času
D13 Indikátor nastavení funkce
plánovaného úklidu
D14 Indikátor stavu nabití
akumulátoru
D15 Indikátor režimu návratu do
nabíjecí stanice a režimu nabíjení
D16 Indikátor nastavení režimu úklidu
ve spirále
D17 Tlačítko
D18 Směrové tlačítko vpravo ►
D19 Tlačítko pro nastavení nebo
zrušení funkce plánovaného
úklidu

■■ Robotický vysavač otočte spodní stranou nahoru. Textilní návlek B7
připevněte k hlavici mopu B6 pomocí suchého zipu a sestavený mop upevněte
k robotickému vysavači dle obrázku G. Vysavač otočte zpět do normální
provozní polohy.
■■ Používejte pouze mop určený pro tento typ robotického vysavače. Hlavici
mopu B6 nepoužívejte bez textilního návleku B7.
■■ Mop je pouze doplňkovou funkcí robotického vysavače a je určen k úklidu
hladkých tvrdých podlahových ploch. Suchý mop lze použít ke stírání prachu
z podlahy. Navlhčený mop můžete použít k vytírání.
■■ Mop není určen k úklidu koberců. Demontáž mopu provedete opačným
způsobem.

VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

■■ Robotický vysavač lze použít k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou
dřevěné nebo laminátové plovoucí podlahy, dlažba, vinyl apod., a koberců
s nízkým vlasem. V režimu automatického úklidu robotický vysavač efektivně
kombinuje různé cesty, aby bylo dosaženo optimálního úklidu celé podlahové
plochy.
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■■ Uvolněte západku v dolní části odnímatelného krytu prostoru pro uložení
baterií a kryt sejměte, viz obrázek H1 a H2.
■■ Do dálkového ovládání B4 vložte 2 ks baterie B9 typu LR03/AAA (2× 1,5 V).
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena uvnitř
prostoru pro baterie. Kryt uzavřete, viz obrázek H3.
■■ Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. Nekombinujte různé typy
baterií nebo staré a nové baterie.
■■ Dosah signálu dálkového ovládání B4 je přibližně 6 m.
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VLOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

■■ Před prvním použitím je třeba do robotického vysavače instalovat
Li-Ion akumulátor B3 (14,4 V , 2850 mAh), který je součástí dodávaného
příslušenství. Používejte pouze originální typ akumulátoru.
■■ Vysavač otočte spodní stranou nahoru. Ujistěte se, že přepínač A20 je nastaven
v poloze 0 (vypnuto). Z krytu A24 odšroubujte šroubky a kryt A24 sejměte,
viz obrázek I.
■■ Konektor, který se nachází v prostoru pro uložení akumulátoru, připojte
k akumulátoru B3, viz obrázek J. Připojení akumulátoru B3 lze provést pouze
jedním směrem. Akumulátor B3 uložte do prostoru a prostor uzavřete krytem
A24. V přední části krytu A24 jsou umístěny západky, které musí nejprve
zapadnout do drážek v prostoru pro uložení akumulátoru, a teprve poté lze
kryt A24 přiklopit a připevnit zašroubováním šroubků. Po připevnění krytu
A24 otočte robotický vysavač zpět do provozní polohy.
■■ Vyjmutí akumulátoru B3 provedete opačným způsobem. Před vyjmutím
akumulátoru B3 se ujistěte, že přepínač A20 je nastaven v poloze 0 (vypnuto).
■■ Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj
akumulátor B3 a uschovejte jej na suchém, čistém a chladném místě mimo
dosah dětí.

UMÍSTĚNÍ A POUŽITÍ NABÍJECÍ STANICE

■■ Nabíjecí stanici B1 umístěte ke zdi na tvrdý, vodorovný a suchý povrch
v dosahu síťové zásuvky. Dbejte na to, aby v dosahu 1,5 m nebyly schody nebo
překážky, které by bránily robotickému vysavači vyhledat nabíjecí stanici B1
a úspěšně zaparkovat.
■■ Ke zdířce C2 nabíjecí stanice B1 připojte konektor přívodního kabelu měniče
napětí B2 a vidlici přívodního kabelu zasuňte do síťové zásuvky.
■■ Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí kontrolka C1 signalizující připojení
nabíjecí stanice B1 ke zdroji energie.
■■ Když robotický vysavač při provozu detekuje nízké napětí akumulátoru B3,
začne automaticky vyhledávat nabíjecí stanici B1. Aby robotický vysavač mohl
najít nabíjecí stanici B1 a zaparkovat do ní, potřebuje vyhledat infračervený
signál vysílaný nabíjecí stanicí B1. Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat
nabíjecí stanici B1 stále připojenou ke zdroji energie. Po zaparkování
robotického vysavače do nabíjecí stanice B1 se zahájí nabíjecí cyklus a nabíjecí
stanice B1 přestane vysílat infračervený signál.
■■ Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, nabíjecí stanici
B1 odpojte od síťové zásuvky a uložte ji na suchém, čistém a chladném místě.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

■■ Pro nabití akumulátoru B3 je třeba zaparkovat robotický vysavač do nabíjecí
stanice B1. To můžete provést manuálně nebo můžete nechat robotický
vysavač zaparkovat automaticky.
■■ Ujistěte se, že nabíjecí stanice B1 je připojena k síťové zásuvce. To je
signalizováno rozsvícenou kontrolkou C1. Přepínač A20 vespod robotického
vysavače nastavte do polohy I (zapnuto).
■■ Pro manuální zaparkování umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice
B1 tak, aby se spojily nabíjecí kontakty A26 vespod robotického vysavače
s nabíjecími kontakty C5 nabíjecí stanice B1. Po spojení kontaktů se zahájí
proces nabíjení. LED indikátor ovládacího tlačítka A9 bliká pomalu červeně.
■■ Pro automatické zaparkování do nabíjecí stanice B1 nastavte režim návratu
do nabíjecí stanice za použití tlačítka D10 na dálkovém ovládání B4. Po
přijetí signálu dálkového ovládání B4 vyšle robotický vysavač akustický signál
a začne automaticky vyhledávat nabíjecí stanici B1.
■■ Robotický vysavač začne rovněž sám vyhledávat nabíjecí stanici B1, když při
provozu klesne napětí akumulátoru B3 pod určitou hranici.
■■ Při návratu vysavače do nabíjecí stanice B1 svítí LED indikátor ovládacího
tlačítka A9 červeně. K navigaci a úspěšnému zaparkování robotického
vysavače slouží navigační a antikolizní infračervené signály vysílané nabíjecí
stanicí B1.
■■ Jakmile robotický vysavač vyhledá nabíjecí stanici B1 a podaří se mu
zaparkovat, zahájí se proces nabíjení. Vysílač navigačního a antikolizního
infračerveného signálu C3 a C4 přestane vysílat signál. LED indikátor
ovládacího tlačítka A9 bliká pomalu červeně.
■■ Jakmile dojde k plnému nabití akumulátoru B3, proces nabíjení se automaticky
ukončí. LED indikátor ovládacího tlačítka A9 bliká pomalu zeleně.
■■ Plné nabití trvá přibližně 3 až 5 hodin. Skutečná doba nabíjení závisí na stavu
akumulátoru B3. Plné nabití akumulátoru B3 zajistí až 80 min provozu. Před
prvním použitím nechejte akumulátor B3 plně nabít.
■■ Pokud dojde k přerušení spojení nabíjecích kontaktů během nabíjecího cyklu,
robotický vysavač se vzdálí od nabíjecí stanice B1 a sám do ní zpět zaparkuje
k obnovení procesu nabíjení, pokud mu v tom nezabrání překážky.
■■ Pokud dojde k výpadku dodávky elektrické energie, nabíjecí cyklus se přeruší
a bude opět pokračovat po obnovení dodávky energie.
■■ Pokud dojde k překročení maximálního nabíjecího proudu, nabíjecí stanice B1
automaticky přeruší nabíjecí cyklus.
■■ Závada na nabíjecí stanici B1 je signalizována rychle blikající světelnou
kontrolkou C1.
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PÉČE O AKUMULÁTOR

■■ Doporučujeme nepřerušovat nabíjecí cyklus a udržovat akumulátor B3
v nabitém stavu.
■■ Robotický vysavač nenechávejte zbytečně dlouhou dobu plně nabitý nebo
vybitý stát.
■■ Akumulátor, který je ponechán dlouhou dobu ve vybitém stavu, se může sám
vybít pod přípustnou hodnotu a tím může dojít k jeho nevratnému poškození.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

■■ Nastavením přepínače A20 do polohy I (zapnuto) zapnete napájení
robotického vysavače. Pokud je robotický vysavač umístěn mimo nabíjecí
stanici B1, po nastavení přepínače A20 do polohy I (zapnuto) se přepne do
pohotovostního režimu. Pokud je robotický vysavač zaparkován v nabíjecí
stanici B1, po nastavení přepínače A20 do polohy I (zapnuto) se automaticky
zahájí proces nabíjení.
■■ Nastavením přepínače A20 do polohy 0 (vypnuto) vypnete napájení
robotického vysavače. LED indikátor ovládacího tlačítka A9 zhasne. Ve
vypnutém stavu nelze vysavač ovládat ovládacím tlačítkem A9 ani dálkovým
ovládáním B4.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM A REŽIM SPÁNKU

■■ V pohotovostním režimu svítí LED indikátor ovládacího tlačítka A9 zeleně. Po
jedné minutě nečinnosti se ozve akustická signalizace a robotický vysavač
automaticky přejde do režimu spánku.
■■ V režimu spánku bliká LED indikátor ovládacího tlačítka A9 krátce zeleně
v 5sekundových intervalech. K probuzení robotického vysavače z režimu
spánku do pohotovostního režimu stiskněte jednou ovládací tlačítko A9.
Ozve se akustická signalizace a LED indikátor ovládacího tlačítka A9 se rozsvítí
zeleně.

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

■■ Ovládací tlačítko A9 slouží k probuzení robotického vysavače z režimu spánku,
k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu a k zastavení
provozu.
■■ K probuzení robotického vysavače z režimu spánku do pohotovostního režimu
stiskněte ovládací tlačítko A9 jednou. Probuzení z režimu spánku je potvrzeno
akustickou signalizací.
■■ K uvedení robotického vysavače do provozu z pohotovostního režimu nebo
z režimu nabíjení stiskněte ovládací tlačítko A9 jednou. Robotický vysavač
zahájí automatický úklid.
■■ Pro zastavení provozu stiskněte ovládací tlačítko A9 jednou. Ozve se akustická
signalizace a robotický vysavač se přepne do pohotovostního režimu. Po jedné
minutě nečinnosti se znovu ozve akustická signalizace a robotický vysavač
automaticky přejde do režimu spánku.

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

■■ Dosah signálu dálkového ovládání B4 je 6 m. Pokud je vysavač umístěn mimo
dosah signálu, nedojde k jeho přenosu.

TLAČÍTKO
■■ Tlačítko D7 slouží k uvedení robotického vysavače do režimu automatického
úklidu a k zastavení provozu.
■■ Pro uvedení robotického vysavače do provozu stiskněte tlačítko D7 jednou.
Robotický vysavač přejde do režimu automatického úklidu.
■■ Pro zastavení provozu stiskněte tlačítko D7 jednou. Ozve se akustická
signalizace a robotický vysavač se přepne do pohotovostního režimu. Po jedné
minutě nečinnosti se znovu ozve akustická signalizace a robotický vysavač
automaticky přejde do režimu spánku.
TLAČÍTKO
■■ Po stisknutí tlačítka D17 vyšle robotický vysavač akustický signál. Tuto funkci
lze využít, když například potřebujete zjistit, ve kterém pokoji se robotický
vysavač právě nachází. Po uvolnění tlačítka D17 přestane robotický vysavač
vysílat akustický signál.
TLAČÍTKO PRO VÝBĚR REŽIMU
■■ Tlačítko D10 umožňuje nastavit režim automatického úklidu, úklidu podél
stěn, ve spirále nebo režim návratu zpět do nabíjecí stanice a nabíjení.
■■ Pokud je robotický vysavač v pohotovostním režimu, v režimu spánku nebo
nabíjení, po stisknutí tlačítka D10 se automaticky spustí režim automatického
úklidu. Opakovaným stisknutím tlačítka D10 se přepínáte mezi jednotlivými
provozními režimy ve sledu vyobrazeném na obrázku K. Nastavení režimu je
signalizováno zobrazením příslušného indikátoru na displeji D1 dálkového
ovládání B4.
■■ V režimu automatického úklidu, úklidu podél stěn a ve spirále svítí LED
indikátor ovládacího tlačítka A9 zeleně. V režimu návratu zpět do nabíjecí
stanice svítí LED indikátor ovládacího tlačítka A9 červeně.
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SMĚROVÁ TLAČÍTKA ▲◄►
■■ Směrovými tlačítky D8, D9 a D18 lze manuálně ovládat pohyb robotického
vysavače po podlaze. Při pohybu vysavače po podlaze je chod motorizovaných
bočních rotačních kartáčů A18 a A23 synchronizován s pohybem
motorizovaných koleček A15 a A21. Funkce vysávání je vypnuta.
■■ Po krátkém stisknutí směrového tlačítka D8 se posune robotický vysavač
vpřed. Pro nepřetržitý pohyb vpřed přidržte tlačítko D8 stisknuté. Po uvolnění
tlačítka D8 se pohyb vysavače zastaví.
■■ Po krátkém stisknutí směrového tlačítka D9 se vysavač otočí proti směru
hodinových ručiček. Pro nepřetržité otáčení vysavače přidržte tlačítko D9
stisknuté. Po uvolnění tlačítka D9 se pohyb vysavače zastaví.
■■ Po krátkém stisknutí směrového tlačítka D18 se vysavač otočí ve směru
hodinových ručiček. Pro nepřetržité otáčení vysavače přidržte tlačítko D18
stisknuté. Po uvolnění tlačítka D18 se pohyb vysavače zastaví.
■■ Pokud je robotický vysavač zaparkovaný v nabíjecí stanici B1, po stisknutí
kteréhokoli směrového tlačítka se robotický vysavač vzdálí zhruba 80 cm od
nabíjecí stanice B1, otočí se o 180° a přepne se do pohotovostního režimu.
Dalším stisknutím směrového tlačítka ovládáte směr pohybu.
■■ Pokud je robotický vysavač v režimu úklidu nebo návratu do nabíjecí stanice,
po stisknutí kteréhokoli směrového tlačítka se vysavač zastaví a přejde do
pohotovostního režimu. Dalším stisknutím směrového tlačítka ovládáte směr
pohybu.
■■ V režimu manuálního ovládání pohybu provádí robotický vysavač pohyby dle
směrových tlačítek a senzory A11 a A27 zabraňují střetu s překážkami a pádu
ze schodů.
NASTAVENÍ A ZRUŠENÍ FUNKCE OPAKOVÁNÍ REŽIMU AUTOMATICKÉHO
ÚKLIDU
■■ Tato funkce umožňuje nastavit opakování režimu automatického úklidu nebo
jej zrušit. Robotický vysavač automaticky vykoná nastavený počet úklidových
cyklů. Po dokončení každého úklidového cyklu se sám vrátí do nabíjecí stanice
za účelem nabití akumulátoru B3 a další úklidový cyklus vždy zahájí po
dokončení nabíjecího cyklu. Po zahájení úklidového cyklu se počet opakování
vždy sníží o jeden cyklus.
■■ Dlouhým stisknutím tlačítka D11 se přepnete do režimu nastavení počtu
automatických úklidových cyklů. Na displeji D1 se rozbliká indikátor D3
a počet automatických úklidových cyklů. Výchozí nastavení je 0 úklidových
cyklů. Nejvýše lze nastavit 3 opakování. Pokud je funkce opakování režimu
automatického úklidu již nastavena, na displeji D1 se zobrazí zbývající počet
cyklů. Směrovými tlačítky D9 (+) a D18 (–) zvolte počet opakování. Dlouhým
stisknutím tlačítka D11 uložte nastavení. Uložení vašeho nastavení je
potvrzeno akustickým signálem.



Poznámka:
Režim nastavení počtu automatických úklidových cyklů se
automaticky zruší a displej D1 se přepne do režimu zobrazení času,
pokud neprovedete do 10 sekund žádnou změnu. V paměti zůstane
uloženo předchozí nastavení.

■■ Pokud je robotický vysavač zaparkován v nabíjecí stanici B1 a nabíjecí cyklus
je dokončen, robotický vysavač okamžitě zahájí automatický úklid a počet
opakování se sníží o jeden cyklus. Pokud je robotický vysavač v režimu
nabíjení, nabíjecí cyklus se nejprve dokončí a teprve poté vysavač zahájí
automatický úklid.
■■ Pokud není robotický vysavač zaparkován v nabíjecí stanici B1 a je přepnutý
do pohotovostního režimu nebo režimu spánku, je třeba spustit první úklidový
cyklus manuálně. Tím se automaticky sníží počet opakování o jeden cyklus.
Pokud přerušíte provoz robotického vysavače a poté jej znovu spustíte, počet
opakování se rovněž sníží o jeden cyklus.
■■ Pokud je robotický vysavač v režimu automatického úklidu, nejdříve jej
dokončí a vrátí se do nabíjecí stanice B1. Po dokončení nabíjecího cyklu zahájí
robotický vysavač automatický úklid a počet opakování se sníží o jeden cyklus.
■■ Funkci opakování režimu automatického úklidu zrušíte jedním stisknutím
směrového tlačítka D8 v režimu nastavení počtu opakování. Indikátor D3
a počet opakování zhasne. Robotický vysavač vyšle potvrzující akustický
signál. Funkci lze rovněž zrušit nastavením počtu opakování na 0 cyklů nebo
vypnutím a zapnutím napájení vysavače za použití přepínače A20.

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU
■■ Dlouhým stisknutím tlačítka D12 se přepněte do režimu nastavení času. Na
displeji D1 se rozblikají minuty. Směrovými tlačítky D9 (+) a D18 (–) nastavte
minuty. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko stisknuté.
■■ Krátkým stisknutím tlačítka D12 se přepněte do režimu nastavení hodin. Na
displeji D1 se rozblikají hodiny. Směrovými tlačítky D9 (+) a D18 (–) nastavte
hodiny. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko stisknuté.
■■ Dlouhým stisknutím tlačítka D12 uložte aktuální nastavení. Robotický vysavač
potvrdí nastavení akustickým signálem.
■■ Režim nastavení aktuálního času se automaticky zruší a displej D1 se přepne
do režimu zobrazení času, pokud neprovedete do 10 sekund žádnou změnu.
Nastavení nebude uloženo do paměti.
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NASTAVENÍ A ZRUŠENÍ FUNKCE PLÁNOVANÉHO ÚKLIDU
■■ Tato funkce umožňuje předem nastavit čas, kdy má robotický vysavač zahájit
automatický úklid.
■■ Dlouhým stisknutím tlačítka D19 se přepnete do režimu nastavení času
plánovaného úklidu. Na displeji D1 se rozbliká indikátor D13 a minuty
v časovém údaji. Směrovými tlačítky D9 (+) a D18 (–) nastavte minuty. Pro
rychlejší nastavení přidržte tlačítko stisknuté.
■■ Krátkým stisknutím tlačítka D19 se přepněte do režimu nastavení hodin. Na
displeji D1 se rozblikají hodiny. Směrovými tlačítky D9 (+) a D18 (–) nastavte
hodiny. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko stisknuté.
■■ Dlouhým stisknutím tlačítka D19 uložte nastavení. Robotický vysavač potvrdí
nastavení akustickým signálem. Displej D1 se přepne po 5 sekundách do
režimu zobrazení aktuálního času. Po dalších 30 sekundách přejde dálkové
ovládání B4 do režimu spánku.
■■ Krátkým stisknutím tlačítka D19 probudíte dálkového ovládání B4 z režimu
spánku. Dalším stisknutím tlačítka D19 zobrazíte čas plánovaného úklidu. Po
5 sekundách se displej D1 přepne zpět do režimu zobrazení aktuálního času.
Pokud není nastavena funkce plánovaného úklidu, na displeji D1 se v režimu
zobrazení času plánovaného úklidu zobrazí údaj --:--.



Poznámka:
Režim nastavení času plánovaného úklidu se automaticky zruší
a displej D1 se přepne do režimu zobrazení aktuálního času, pokud
neprovedete do 10 sekund žádnou změnu. V paměti zůstane uloženo
původní nastavení.

■■ Tato funkce umožňuje nastavit pouze jeden čas plánovaného úklidu. Po
zahájení automatického úklidu v plánovaném čase se funkce resetuje a pro
další plánovaný úklid je třeba tuto funkci znovu nastavit.
■■ Pokud se v čase plánovaného úklidu nachází robotický vysavač v režimu úklidu
nebo návratu do nabíjecí stanice B1, ke spuštění plánovaného úklidu dojde, až
opět nastane čas plánovaného úklidu a robotický vysavač nebude v provozu.
■■ Funkci plánovaného úklidu a opakování automatického úklidu lze nastavit
současně. Když robotický vysavač zahájí automatický úklid v plánovaném čase,
počet opakování se sníží o jeden cyklus.
■■ Funkci plánovaného úklidu zrušíte jedním stisknutím směrového tlačítka D8
v režimu nastavení času plánovaného úklidu. To je potvrzeno akustickým
signálem. Poslední nastavení času zůstane uloženo v paměti. Vypnutím
a zapnutím napájení vysavače za použití přepínače A20 dojde rovněž ke
zrušení této funkce. Pokud dojde k vyjmutí baterií z dálkového ovládání
B4 nebo jejich vybití, dojde k resetování funkce plánovaného úklidu
i nastaveného času.

REŽIM SPÁNKU A PROBUZENÍ Z REŽIMU SPÁNKU

■■ Dálkové ovládání B4 automaticky přejde do režimu spánku po 30 sekundách
nečinnosti. V tomto režimu se na displeji D1 zobrazuje pouze čas.
■■ Krátkým stisknutím kteréhokoli tlačítka probudíte dálkové ovládání B4
z režimu spánku. Na displeji D1 se zobrazí další údaje, jako je indikátor
provozního režimu, stav nabití akumulátoru, indikátor funkce plánovaného
úklidu D13 a funkce opakování automatického úklidu D3, je-li nastavena. Aby
se na displeji D1 zobrazily správné údaje, robotický vysavač musí být v dosahu
signálu dálkového ovládání.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

■■ Robotický vysavač je schopen sám rozpoznat problém a ohlásit jej
prostřednictvím varovného akustického signálu. V takovém případě se
vysavač zastaví a po stisknutí některého z ovládacích tlačítek se na displeji D1
dálkového ovládání B4 zobrazí kód chybového hlášení. V případě ovládacích
tlačítek D11, D12 a D19 se kód chybového hlášení zobrazí až v momentě, kdy
je tlačítko použito k potvrzení nastavení.
■■ Níže uvedená tabulka vám pomůže najít příčinu a odstranit problém. Po
odstranění problému můžete uvést vysavač opět do provozu.
KÓD
CHYBOVÉHO
HLÁŠENÍ

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

C01

Kolečka nejsou v kontaktu
s podlahou.

Vysavač umístěte na podlahu
tak, aby obě kolečka byla
v kontaktu s podlahou.

C03

Spodní přední senzor je
znečištěn (prach, nečistoty
apod.)

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a senzor
vyčistěte čistým suchým
hadříkem.

C04

Spodní levý senzor je
znečištěn (prach, nečistoty
apod.)

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a senzor
vyčistěte čistým suchým
hadříkem.
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■■ Alespoň jednou za týden nebo častěji vyčistěte přední otočné kolečko A25,
motorizovaná kolečka A15 a A21, centrální rotační kartáč A17, sací otvor A14,
gumovou stěrku A22, boční rotační kartáče A18 a A23, nabíjecí kontakty A26,
senzory A11 a A27 a nabíjecí stanici B1. Z předního otočného kolečka A25
a motorizovaných koleček A15 a A21 nejdříve odstraňte případné hrubší
nečistoty. Poté je očistěte po celém obvodu mírně navlhčeným hadříkem
a otřete dosucha. Nezapomeňte očistit i prostor kolem koleček. Uvolněte
a odstraňte svorku centrálního rotačního kartáče A16 a rotační kartáč A17
vyjměte. Suchým hadříkem vyčistěte sací otvor A14, gumovou stěrku A22
a prostor, ve kterém byl rotační kartáč A17 uložen. Z rotačního kartáče A17
odstraňte veškeré nečistoty (namotané vlasy, zvířecí chlupy apod.). Vložte
jej zpět a řádně zajistěte svorkou A16. Boční rotační kartáče A18 a A23
demontujte. Z rotačních kartáčů A18 a A23 a z místa, kde byly připevněny,
odstraňte veškeré nečistoty. Po vyčištění je připevněte zpět. V případě
opotřebení je vyměňte za nové. Senzory A11 umístěné v nárazníku A10,
senzory A27 vespod vysavače, povrch nabíjecí stanice B1 včetně nabíjecích
kontaktů C5 otřete suchým měkkým hadříkem.
■■ Zbylý povrch robotického vysavače pravidelně otírejte měkkým suchým
hadříkem.
■■ K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla
apod.
■■ Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování robotického
vysavače a vést ke snížení jeho výkonu.

C05

Spodní pravý senzor je
znečištěn (prach, nečistoty
apod.)

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a senzor
vyčistěte čistým suchým
hadříkem.

C06

Motor vysavače nefunguje.

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto). Pro
odstranění závady kontaktujte
autorizované servisní středisko.

C07

Na levý boční kartáč A18
se namotaly cizí předměty
(kabely, části oblečení apod.).

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a odstraňte
předměty, které blokují kartáč
A18.

C08

Na pravý boční kartáč A23
se namotaly cizí předměty
(kabely, části oblečení apod.).

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a odstraňte
předměty, které blokují kartáč
A23.

C09

Na levé kolečko A15 se
namotaly cizí předměty
(kabely, části oblečení apod.).

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a odstraňte
předměty, které blokují
kolečko A15.

C10

Na pravé kolečko A21 se
namotaly cizí předměty
(kabely, části oblečení apod.).

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a odstraňte
předměty, které blokují
kolečko A21.

C12

Teplota akumulátoru B3 je
příliš vysoká.

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a před
dalším použitím robotického
vysavače nechejte akumulátor
B3 vychladnout.

C13

Napětí akumulátoru B3 je
příliš nízké.

Akumulátor B3 je třeba nabít.
Robotický vysavač umístěte
manuálně do nabíjecí stanice
B1. Dbejte na to, aby došlo ke
spojení nabíjecích kontaktů.

C16 a C17

Chyba v pravé nebo levé
části nárazníku A10.

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto). Uvolněte
zaseknutou část nárazníku
A10.

C18

Robotický vysavač je
zamotaný.

Přesuňte jej do volného
prostoru.

ROBOTICKÝ VYSAVAČ
Příkon.........................................................................................................................................40 W
Akumulátor...............................................................................Li-Ion / 14,4 V / 2 850 mAh
Doba nabíjení........................................................................................................................3–5 h
Maximální doba provozu při plném dobití baterií................................................80 min
Kapacita nádoby na prach.............................................................................................230 ml
Hlučnost............................................................................................................................74 dB(A)

C19

Chyba akumulátoru B3.

Vyměňte starý akumulátor B3
za nový.

Deklarovaná hodnota emise hluku je 74 dB(A), což představuje hladinu
A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

C21, C22
a C23

Chyba antikolizního senzoru
umístěného v předním
nárazníku A10 (nalevo,
uprostřed nebo napravo).

Přepínač A20 nastavte do
polohy 0 (vypnuto) a čistým
suchým hadříkem vyčistěte
celé okénko předního
nárazníku A10.

Vysvětlení technických pojmů
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo
zesílenou izolací.

MĚNIČ NAPĚTÍ
Typ..................................................................................................................................... T-ZC11.1
Vstup............................................................................................ 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Výstup.........................................................................................................................18 V , 0,8 A
Třída ochrany................................................................................................................................. II
NABÍJECÍ STANICE
Typ...................................................................................................................................... T-ZC11.2
Vstup...........................................................................................................................18 V , 0,8 A
Výstup.........................................................................................................................18 V , 0,8 A

■■ Pokud se robotický vysavač zastaví a nedaří se vám jej znovu uvést do provozu,
zkuste jej vypnout a znovu zapnout přepínačem A20. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

■■ Před čištěním vypněte robotický vysavač nastavením přepínače A20 do
polohy 0 (vypnuto) a nabíjecí stanici B1 odpojte od síťové zásuvky.
■■ Po každém použití vyčistěte nádobu na prach A4. Stiskněte tlačítko A7 pro
otevření víka A1 a vyjměte nádobu na prach A4. Odjistěte západku víka
nádoby na prach A5 a víko A5 otevřete. Z nádoby na prach A4 odstraňte
nečistoty. Z hygienických důvodů to doporučujeme provést mimo obytný
prostor. Víko A5 řádně uzavřete. Uzavření víka A5 je signalizováno cvaknutím.
Nádobu A4 vraťte zpět na své místo a víko A1 uzavřete.
■■ Po každém použití demontujte a vyčistěte mop. Textilní návlek B7 vyperte
ručně ve vlažné vodě s přídavkem malého množství jemného pracího prášku
a nechejte jej volně uschnout. Hlavici mopu B6 otřete mírně navlhčeným
hadříkem a poté ji vytřete dosucha.
■■ Vstupní filtry A2 a A3 čistěte jednou týdně. Po vyprázdnění nádoby na prach
A4 vyjměte rámeček s filtry A2 a A3. Filtr A2 vyjměte z rámečku a oba filtry A2
a A3 pak vyklepejte mimo obytný prostor. V případě většího znečištění můžete
filtry A2 a A3 omýt pod tekoucí vlažnou vodou. Po omytí nechejte filtry A2
a A3 volně uschnout. Vyčištěné filtry A2 a A3 vložte zpět na své místo. Než
vložíte filtry A2 a A3 zpět, ujistěte se, že jsou naprosto suché. Z hygienických
důvodů doporučujeme filtry A2 a A3 měnit každé tři měsíce.
Upozornění:
Abyste se vyhnuli poškození vysavače, před uvedením do provozu se
ujistěte, že jsou oba vstupní filtry A2 a A3 řádně vloženy na svém místě.
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Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ A BATERIÍ

Akumulátory a baterie obsahují látky škodlivé pro životní
prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu.
Odevzdejte je k řádné likvidaci na místech jejich zpětného
odběru.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být
přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci,
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných
evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci
při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.

10/2018

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné
informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat,
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních
úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU,
které se na něj vztahují.
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