Návod

Děkujeme, že jste si zakoupili plus a.
Před používáním si prosím pečlivě pročtěte návod.

Bezpečnostní instrukce
Tyto detailní informace jsou uvedeny pro předejití zranění uživatele nebo poničení majetku.

VAROVÁNÍ

Při porušení informací pod tímto heslem níže může
dojít ke zranění nebo úmrtí

Při porušení informací pod tímto heslem níže

UPOZORNĚNÍ může dojít k menšímu zranění nebo zničení

výrobku

VAROVÁNÍ
Výrobek nesmí rozdělávat, demontovat,
opravovat nebo předělávat nikdo jiný než
autorizovaný servis.

S výrobkem používejte pouze originální nabíjecí
adaptér dodaný s výrobkem.

Může dojít k požáru, poranění elektrickým proudem

poranění elektrickým proudem nebo k požáru

nebo zranění.

v důsledku vysokého napětí.

Nedotýkejte se přívodního kabelu k
nabíjecímu adaptéru vlhkýma rukama.

Přívodní kabel k nabíjecímu adaptéru
nepřiměřeně neohýbejte a na adaptér
nepokládejte žádné těžší předměty.

Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Při poškození přívodního kabelu může dojít k

V opačném případě může dojít ke zničení výrobku,

požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Při manipulaci dávejte pozor, aby oblečení
nebo část těla jako vlasy nebo prst nebyly
zachyceny v rotačním kartáči nebo kole výrobku.
Může dojít k poranění.

Výrobek nepoužívejte v blízkosti zapálené
cigarety nebo sirky, horkých nebo hořlavých
materiálů jako jsou benzín.
Může dojít k požáru.

UPOZORNĚNÍ
Při přepravě výrobku nebo uskladnění výrobku
na delší dobu vyjměte baterii z vysavače.
Může dojít k úplnému vybití baterie.

Přívodní kabel zapojte k nabíjecímu adaptéru
pevně a až na doraz.

Zkontrolujte, zda je nabíjecí adaptér
správně připojen k přívodnímu kabelu.

Odstraňte z podlahy předměty,
které mohou být poškozeny nebo převrženy.

Může dojít k požáru.

Může dojít k poničení těchto předmětů.

Nepoužívejte výrobek za přítomnosti dětí.

Nesedejte ani si nestoupejte na výrobek.

Děti se mohou leknout nebo se zranit.

Může dojít ke zničení výrobku nebo k poranění osoby.

Při používání výrobku se vyvarujte
vysávání tekutin jako je voda apod.

Nepoužívejte výrobek na malých
plochách jako je stůl nebo židle.

Může dojít k poničení výrobku.

Může dojít ke zničení výrobku nebo k poranění osoby.

Nepoužívejte výrobek venku (mimo budovu).

Výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Může dojít ke zničení výrobku.

Může dojít k poranění el. proudem, el. zkratu, dýmu
nebo požáru.

Může dojít k poničení výrobku v důsledku
nadměrného zatížení jinde než v domácnosti.
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Robotický vysavač

Nabíjecí stanice
(vč. oboustranných samolepicích fixačních pásků)

Baterie

Nabíjecí adaptér a přívodní kabel

User's Guide

Thank you for purchasing plus

α.

.
Please read user safety guide before using plus α

Antibakteriální filtr (HEPA)

Čisticí kartáček

Dálkový ovladač
(včetně baterií)

Návod

Detailní popis
■� Horní část vysavače

Display

Tlačítko Start/Pauza
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Tlačítko Mode

Tlačítko Power

■�Spodní část vysavače

Konektor pro manuální nabíjení (jack)
Senzor proti pádu ze schodů

Baterie

Kontakty pro nabíjecí základnu
Senzor proti pádu ze schodů

Boční kartáček

Kolo

Senzor proti pádu ze schodů
Hlavní kartáč
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Detailní popis
■�Nabíjecí základna

Podlahový fixační
pásek

Naváděcí infračervený
paprsek

naviják kabelu

konektor pro adaptér
Nabíjecí kontakty

■ Dálkový ovladač

■ Display

Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí)
Tlačítko Mode

AUTO

uklízecí mód

Tlačítko Start/Pauza
Tlačítko Time +, (nastavení délky úklidu)
Stav baterie

Tlačítka směrů
Tlačítko Enter
tlačítko automatické
nabíjení (Docking)

Tlačítko Turbo
(vyšší výkon sání)
Tlačítko Clock
(nastavení hodin)

AM
PM

aktuální čas/doba práce

stav časovače

/

Informace o
chybových hlášeních

? �NFO

TURBO

Start/Pauza
Turbo mód

tlačítko časovač (Reserv)

Příprava před uklízením
■ Umístění nabíjecí základny
1. Umístěte základnu na rovnou podlahu.
2. Okolo základny nesmí být umístěny žádné předměty ve vzdálenosti 0,5 m nalevo/napravo a 1,5 m před základnou.
Základna musí být umístěná přímo u stěny místnosti. [Obr.1]
3. Pokud zakryjete část základny, která vysílá infračervený naváděcí paprsek, vysavač do základny nenajede.
4. Základnu můžete přilepit k podlaze pomocí fixačních samolepicích pásků.
5. Připojte konektor (jack) nabíjecího adaptéru do konektoru na nabíjecí základně. [Obr.2]
6. Kabel adaptéru natáhněte rovně podél stěny.
�

Poznámka
�0.5m

�0.5m

m
��1.5

[Obr.1]
�

[Obr.2]
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■ Umístění baterie do vysavače
1. Prostor pro umístění baterie do vysavače je na jeho spodní straně [Obr.1]
2. Vložte baterii tak, aby lehce zapadla do prostoru ve vysavači a poté ji pevně domáčkněte dovnitř až po zacvaknutí plastových zámků na bocích. [Obr.2]
3. Při zakoupení vysavače může být baterie úplně vybitá. V takovém případě musíte dát vysavač nabíjet manuálně.

Poznámka
Prostor pro
umístění baterie

[Obr.1]

[Obr.2]

■ Zapnutí a vypnutí vysavače
1. Pokud je vysavač vypnutý a stisknete tlačítko Power, rozsvítí se display a vysavač se zapne do režimu Standby. [Obr.1]
2. Pokud stisknete tlačítko Power v režimu Standby, display se vypne a vysavač zůstane i nadále v režimu Standby.
3. Pokud do 2 minut nezačne vysavač pracovat nebo nebudete nic nastavovat, display se automatiky vypne a vysavač zůstane v režimu Standby.
4. Pokud vysavač nebudete používat po delší dobu, přidržte tlačítko Power více jak 2 sekundy. Na display se zobrazí END. Poté se vysavač úplně vypne.
Pokud chcete vysavač zapnout, stiskněte tlačítko Power.

Poznámka
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[Obr.1]

Nabíjení vysavače
■ Manuální nabíjení
1. Vysavač můžete nabíjet manuálně připojením konektoru adaptéru (jack) přímo do vysavače nebo můžete použít nabíjecí základnu.
2. Pokud budete vysavač nabíjet manuálně, připojte konektor adaptéru (jack) přímo do konektoru na vysavači. [Obr.1]
3. Pokud budete používat nabíjecí základnu, připojte základnu do el. sítě přes nabíjecí adaptér a vysavač opatrně položte na nabíjecí
plochu základny tak, aby se kontakty na vysavači dotýkaly kontaktů na základně.
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4. Pokud je vysavač během nabíjení zapnutý, na display se zobrazuje ikona nabíjení. [Obr.2]
5. Jakmile je vysavač plně nabitý, na display se zobrazí ikona FULL. [Obr.3]
Poznámka
AM
PM
DE

MO

[Obr.2]

AM
PM

[Obr.1]

[Obr.3]

■ Automatické nabíjení vysavače
1. Pokud je vysavač v režimu Standby nebo vysává cca 3 m před základnou a v úhlu 90° a stisknete tlačítko Docking na dálkovém
ovladači, vysavač se zaparkuje do nabíjecí základny a začne se nabíjet. Pokud vysavači zbývá méně jak 15% kapacity baterie
v průběhu uklízení, začne automaticky hledat základnu a nabije se. Po nabití dokončí započatý úklid.

Pozn?mka

DE

MO

■ Režimy úklidu

AUTO

Auto: Vysavač začne vysávat podlahu rovnými nesouvislými pohyby po celé ploše od stěny ke stěně a propočítá si prostor.
Poté začne automaticky střídat režimy random, zigzag, swirl a corner až vyčistí celou podlahu.
Corner: Vysává podlahu pouze podél stěn místnosti

Swirl: Vysává podlahu spirálovitě v kruhu do průměru 1,5 m. Poté se přepne do auto režimu

Zigzag: Vysává podlahu ve tvaru čtverce o délce a šířce do 5 m esíčkovými pohyby. Poté se přepne do automatického režimu.
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Start uklízení
■ Start pomocí tlačítek na vysavači
1. Stiskněte tlačítko Power, rozsvítí se display a vysavač se zapne do režimu Standby.
MODE

/

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza a vysavač začne uklízet.
※Pokud nenastavíte jinou délku času a režim uklidu, vysavač bude pracovat v auto režimu po dobu 60-ti minut.
MODE

/

3. Pro změnu uklízecího režimu, stiskněte tlačítko Mode (vysavač musí být v režimu Standby). Každým stiskem tl.
Mode se mění režim od Auto přes Corner, Swirl a Zigzag. Čas se nastaví automaticky dle zvoleného režimu.
MODE

/

4. Pokud stisknete tlačítko Mode v průběhu uklízení, uklízecí mód se změní a vysavač bude pokračovat v úklidu, délka úklidu se nezmění.
MODE

/

5. Pokud chcete zastavit vysavač v průběhu úklidu, stiskněte tlačítko Start/Pauza. Opětovným stiskem tohoto tlačítka bude vysavač opět pracovat.
MODE

/

■ Ukončení uklízení
1. Po uplynutí nastavené doby uklízení se vysavač automaticky zastaví, vrátí se do nabíjecí základny a nabije se.
※ Pokud je vysavač daleko od nabíjecí základny, bude jí hledat, aby se nabil. V případě, že je velmi daleko může se stát,
že se vysavač zastaví, neboť bude baterie úplně vybitá a do základny nedojete.
2. Pokud stisknete tlačítko Power v průběhu uklízení, vysavač se zastaví, display se vypne a vysavač se take úplně vypne.
3. Pokud stisknete tlačítko Power v pauze, vysavač se přepne do režimu Standby. Pokud opět zmáčknete tlačítko Power,
display se přepne do režimu Standby.

■ Použití dálkového ovladače
1. Tlačítka Power, Mode, Start/Pauza na dálkovém ovladači fungují stejně jako tlačítka na vysavači.
2. Pokud je vysavač v režimu Standby, můžete jej navádět různými směry pomocí směrových tlačítek
na dálkovém ovladači.
3. Pokud vysavač pracuje a vy stisknete tlačítka směrů na dálkovém ovladači, vysavač se přepne do manuálního
režimu a bude pracovat v daném směru.
4. Pokud se vysavač nabíjí nebo pracuje a stisknete tlačítko Enter na dálkovém ovladači, na display se zobrazí
aktuální čas na 2 sekundy, poté se na display opět zobrazí stav vysavače.
AM
PM

5. Pokud stisknete tlačítko Docking na dálkovém ovladači, vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí základny a začne se nabíjet.
6. Pokud stisknete tlačítko Turbo na dálkovém ovladači, na display se zobrazí nápis Turbo a vysavač zvýší sací výkon.
7. Stiskem tlačítek + a – na dálkovém ovladači zvyšujete nebo snižujete nastavenou délku uklízení.
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■ Nastavení aktuálního času
1. Stiskněte tlačítko Clock na dálkovém ovladači. Vysavač je v režimu nastavení času a na display bliká část času, která zobrazuje hodiny.
2. Pomocí tlačítek + a – na dálkovém ovladači nastavte správnou hodinu. Poté stiskněte tlačítko Enter a na display začne blikat část,
která zobrazuje minuty.
3. Minuty nastavte stejně, jako předtím hodiny.
4. Po nastavení správných minut stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači a čas je nastaven.

◁

◀
◀

◁

◁
◁

◁

◀

◀

◁

◁
◁

■ Funkce Reserv (časovač)
1. Díky této funkci začne vysavač pracovat každý den v nastavený čas.
2. Abyste mohli používat časovač, musíte nejprve nastavit správný aktuální čas.
3. Pokud máte uložen správný aktuální čas, můžete nastavit časovač a uložit jej.
4. Pokud máte nastavený časovač, vysavač může být vypnutý nebo v nabíjecí stanici, začne automaticky uklízet v nastavený čas.
(Pokud je vysavač manuálně připojen k nabíjecímu adaptéru, časovač nebude fungovat.)

■ Jak nastavit časovač
1. Stiskněte tlačítko Reserv na dálkovém ovladači. Vysavač je v režimu nastavení časovače a na display bliká hodina začátku uklízení.
2. Pomocí tlačítek + a – na dálkovém ovladači nastavte správnou hodinu a minuty, kdy vysavač začne uklízet.
3. Po nastavení času, stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači. Na display se zobrazí délka úklidu. Automaticky je nastavena
délka uklízení 30 minut.
4. Použitím tlačítka + a – na dálkovém ovladači nastavíte jinou délku uklízení.
5. Po nastavení délky uklízení stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači abyste dokončili nastavení časovače.
Na display vysavače se zobrazí ikona časovače.

AM
PM

AM
PM
◁

◁
◁

? INFO

TURBO

◁
◁

/

/

◁

◁
◁

? INFO

TURBO
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Poznámka
■ Jak vyjmout nádobku na prach
1. Otevřete horní kryt nádobky na vysavači.
2. Opatrně odemkněte plastové zámky nádobky (2 ks) do boku.

MO
DE

3. Pomocí držáku vyjměte nádobku ven.

DE

MO

DE

MO

4. Při vracení nádobky do vysavače ji nezapomeňte zajistit plastovými zámky (2 ks) a zandejte horní kryt na vysavač.
Při vyprazdňování nádobky dejte pozor, ať obsah nerozsypete.

■ Jak vyjmout rotační kartáč
1. Opatrně odemkněte ochranou mřížku kartáče tak, že zasunete 5 ks žlutých plastových zámků do boku.
2. Poté vyndejte směrem nahoru ochrannou mřížku.
3. Nyní nadzvedněte nahoru levou část kartáče a poté opatrně vyjměte i pravou část (je zasunuta v ozubeném řemenu).
Na obou stranách kartáče jsou kulatá ložiska. Při jejich vyndavání a zandavání zpět na osu kartáče musíte dát pozor, abyste je umístili
rovnou stranou ke kartáči a vybranou stranou ven od kartáče. Jinak kartáč nebude správně fungovat.

■ Jak vložit rotační kartáč
1. Nejprve opatrně nasaďte ložiska kartáče na jeho osu (rovná strana ložiska směrem ke kartáči a vybraná strana ložiska směrem ven).
2. Zandejte ochrannou mřížku kartáče a zajistěte jej 5-ti žlutými plastovými zámky.
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Údržba
■ Čištění nádobky na prach
1. Vyjměte opatrně nádobku dle popisu “Jak vyjmout nádobku na prach”
2. Vysypte prach a nečistoty z nádobky do koše.

MO
DE

3. Nádobku můžete vypláchnout vodou. Před umístěním do vysavače ji úplně vysušte.

DE

MO

※ Čištění spodní části nádobky, kudy je nasáván jemný prach
1. Pomocí šroubováku (+) vyjměte 4 šroubky a sundejte kryt.
2. Vyčistěte prostor od prachu pomocí čistícího štětečku nebo vysavače.
3. Zandejte zpět kryt a zašroubujte 4 šroubky.
4. Zandejte nádobku na prach zpět do vysavače a zajistěte ji dvěma plastovými zámky.

jemný prach
čistící kartáček

■ Výměna filtru
1. Filtr s rámečkem opatrně sundejte z nádobky na prach a pomocí čistícího štětečku očistěte prach z vnějšího síťového filtru.
2. Nový antibakteriální filtr vložte do rámečku tak, aby modrá část (antibakteriální) byla umístěna směrem k síťovému filtru.
3. Doporučujeme vyměňovat antibakteriální filtr každé 2 týdny. (při každodenním použití)
4. Antibakteriální filtr nemyjte vodou, ale vyměňte jej za nový.

Síťovaný filtr

Antibakteriální filtr
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Údržba
■ Čištění rotačního kartáče, bočního kartáče a otvoru sání
Před čištěním kartáče nezapomeňte vyndat ochrannou mřížku a celý kartáč vyndejte z vysavače ven. Při jeho vracení zpět do vysavače
umístěte správně ložiska na osu kartáče viz “Jak vyjmout/vložit rotační kartáč”. Pravidelně odstraňujte z kartáče namotané vlasy a nečistoty
pomocí čistícího hřebínku a take čistěte sací otvor od prachu. (Při používání režimu sání Turbo, se prach v otvoru méně drží)
1. Při zachycení kousku papíru, provázku atd. do kartáče jej opatrně očistěte rukou.
2. Pokud se na kartáč namotají hodně dlouhé vlasy, nitě atd. opatrně je rozstřihněte nůžkami a rukou nebo čističím hřebínkem je sundejte z kartáče.

■ Čištění senzorů
1. Na čištění senzorů používejte tyčinky s bavlněnými špičkami.
2. Senzory jsou na přední straně v nárazníku a na spodní straně jsou senzory proti pádu ze schodů.

■ Skladování vysavače
1. Vysavač skladujte na dobře větraném a chladném místě.
2. Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.

DE

MO
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Než zavoláte do servisu
■ Můžete ušetřit čas a peníze, pokud nejprve zkontrolujete následující detailní servisní informace.
■ Pokud se vysavač zastaví během uklízení
1. Zkontrolujte, zda již uplynul nastavený čas uklízení a zda bylo uklízení dokončeno.
2. Zkontrolujte Error hlášení a následujte řešení problému níže.
Řešení

Příčina
Vybitá baterie

Nabijte baterii ve vysavači.

Nadzvednuté kolo

Vysavač se zasekl na prahu. Přeneste jej na rovnou podlahu.

Error senzoru proti pádu ze schodů

Přeneste vysavač na rovnou podlahu, kde není nebezepčí pádu.

Error umístění nádobky na prach Po vložení nádobky na prach se ujistěte, že jste ji zajistili dvěma plastovými zámky.
Přetížený motor kola

Zkontrolujte kola a očistěte případné nečistoty (prach, nitě, vlasy atd.)

Přetížený motor kartáče

Zkontrolujte kartáč i boční kartáček a očistěte případné nečistoty (prach, nitě, vlasy atd.).

Přetížený motor sání

Vysypte nádobku na prach a očištěte filtry.

■ Pokud je vysavač zapnutý a poté se vypne s upozorňujícím zvukem
1. Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.
2. Pokud je nabitá, vyprázdněte nádobku na prach.
3. Zkontrolujte a případně očistěte kartáč a boční kartáček od nečistot.

■ Vysavač nepracuje nebo je jeho výkon slabší
1. Zkontrolujte stav baterie.
2. Zkontrolujte, zda jsou nádobka na prach, filtr a sací otvor čisté a zda pracuje hlavní i boční kartáč.
3. Zkontrolujte, zda je vysavač zapnutý.

■ Když nepracuje dálkový ovladač
1. Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
2. Zkontrolujte stav baterie ve vysavači.
3. Suchým hadříkem očistěte infračervený senzor na vysavači (display) a také v přední části dálkového ovladače.
4. Dodržujte adekvátní vzdálenost mezi vysavačem a dálkovým ovladačem, poté zkuste znova dálkový ovladač namířený na
infrečervený senzor vysavače (display).

■ Pokud se vysavač nenabíjí
1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí adaptér správně připojen do el. sítě.

■ Pokud je během práce vysavač hlučnější
1. Vysypte nádobku na prach a očistěte filtry.
2. Zkontrolujte, zda nejsou na hlavním nebo bočním kartáči namotané nečistoty (vlasy, nitě atd.)
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Název
Barva

Silver

Rozměry

P: 35cm, V:10cm

Váha

3.9kg

Rychlost

30cm/sec

Délka nabíjení

150min.

Výdrž baterie

90-110 min.

Baterie

Lithium-Ion

Hlučnost

60dB

Název výrobku: iClebo plus a
Výrobní číslo: ...................................................................
Datum prodeje: ................................................................

Autorizovaný servis:
tel.: +420 606 839 644 (9:00 -16:00)
e-mail: blakar@centrum.cz
Kupeckého 763,/ 9
149 00 Praha 4

Prodejce: ...........................................................................

BLAKAR trading s.r.o., Hviezdoslavova 503, 149 00, Praha 4
TEL. +420 606 839 644, +420 606 377 814, E-mail: blakar@centrum.cz
www.iclebo.cz / www.yujinrobot.cz

