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Model

iclebo smart

Barva

Silver Grey

Rozměry

D : 35cm , H : 10cm

Váha

3.9kg

Rychlost

30cm /sec

Délka nabíjení

Okolo 120 minut

Výdrž baterie

Max. 70 minut

Baterie

Lithium Ion

Hlučnost

60dB

Spotřeba energie

Charging : 41.8 Watt
Standby : 1 Watt under

YCR-M04-01

Robotický vysavač

Návod k použití
ČESKY

※ Yujin's Robot vacuum cleaners were designed to meet the Energy star energy
efficiency standard, it has the best energy efficiency in charging & standby mode.

Zákaznický servis
Pondělí – Pátek 8-12 13-16.30
BLAKAR trading s.r.o., Kupeckého 843/6,
14900 Praha 4 – Háje, tel.: 606 839 644, 774 737 789

iSMN.CZ.V0

Před použitím si prosím pečlivě pročtěte návod a “Bezpečnostní instrukce”.
Součástí návodu je také “Záruční list”.
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Obsah balení a Detailní
popis vysavače
Doporučení
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Zprovoznění
robotického vysavače

Používání
robotického vysavače

Kontrola a údržba
robotického vysavače

Uskladnění
robotického vysavače

Doporučení pro nejlepší výsledky úklidu
Principy robotického vysavače
• Systém robotického vysavače
• Jak robotický vysavač uklízí
• Používání dálkového ovládání
• Důležité informace
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Před použitím robotického vysavače
• Umístění baterie do vysavače
• Umístění bočních kartáčků
• Instalace mopu z mikrovlákna
• Odstranění ochranných fólií
• Vložení baterií do dálkového ovládání
Před použitím robotického vysavače
• Umístění nabíjecí základny
• Nabíjení
• Nastavení hodin
• Příprava podlahy před úklidem
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Použití robotického vysavače
• Začátek/Konec úklidu
• Použití speciálních funkcí
Režimy úklidu
• AUTO
• CARPET
• CLIMB
• MOPPING
Plánovač úklidu (TIMER)
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● B e z p e č n o s t n í instr ukce

Obsah bezpečnostních instrukcí je důležitý pro
předejití zranění uživatele nebo poničení majetku.
Čtěte jej prosím pečlivě a používejte produkt
dle instrukcí v návodu.

Zákaz

Uživatelé musí znát základní
bezpečnostní opatření před
používáním výrobku.

Varování

Při porušení instrukcí pod tímto
symbolem může dojít ke zranění
úmrtí.

Upozornění

Při porušení instrukcí pod tímto
symbolem může dojít k menšímu
zranění nebo zničení výrobku.

Bezpečnostní opatření týkající se elektrické bezpečnosti
- Přívodní kabel k nabíjecímu adaptér nepřiměřeně neohýbejte a na adaptér nepokládejte
žádné těžší předměty.
Při poškození přívodního kabelu může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Veškeré kontakty pro nabíjení a adaptér udržujte čisté a suché.
Může dojít k selhání nabíjení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu k adaptéru vlhkýma rukama.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Poškozený adaptér nebo poškozený napájecí kabel k adaptéru nepoužívejte.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
- Pokud se do vysavače dostane voda, kontaktujte autorizované servisní oddělení.
V takovém případě vysavač nenabíjejte ani nezapojujte do nabíjení.
- Vysavač musí být důkladně vysušen a odzkoušen.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Při manuálním nabíjení vysavače, adaptér připojte do vysavače velice pevně a pečlivě.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
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- Nedotýkejte se napájecího kabelu k adaptéru vlhkýma rukama.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nabíjecí kabely zajistěte napevno podél zdi, aby nemohlo dojít při zajíždění vysavače
do základny k jeho uvíznutí.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru z důvodu poškození kabelů.
- Před použitím ukliďte z podlahy lehké předměty nebo vlákna.
Může dojít k poškození předmětů nebo nežádoucí překážce při úklidu.
- Před použitím ukliďte z podlahy malé nebo křehké předměty.
Ukliďte z podlahy křehkou keramiku a sklo.
Ukliďte z podlahy mince nebo šperky.
- Před použitím ukliďte z podlahy následující předměty.
Tenké ručníky, podložky, nabíjecí kabely, ubrusy, předložky v koupelně apod.
Tyto předměty se mohou namotat do kol. Lehké předměty na stole mohou spadnout a rozbít se.
- Před použitím robotického vysavače vysypte prachovou nádobku.

● B e z p e č n o s t n í instr ukce

Instrukce před používáním

Pokud je prachová nádobka plná, sací výkon může být nižší.
- Před použitím robotického vysavače překontrolujte správné umístění a nasazení filtrů, prachové
nádobky a kartáčů.
Při použití robotického vysavače bez příslušenství jako jsou filtry, prachová nádobka nebo
kartáče, vysavač nebude správně fungovat a může dojít k jeho poškození.
- Při úklidu robotickým vysavačem nenechávejte děti a domácí mazlíčky o samotě s produktem.
Robotický vysavač může přitahovat pozornost dětí a domácích zvířat. Může dojít k poranění
dětí nebo zvířat. Pokud dítě nebo domácí zvíře vytvoří překážku pro vysavač, ten je může
vyhodnotit jako novou překážku a některé části podlahy nemusí být uklizeny.
- Při umístění nabíjecí základny nenechte nabíjecí kabel volně ležet na podlaze.
V průběhu úklidu nebo při zajíždění do základny může vysavač kabel vytáhnout.
- Neumísťujte nabíjecí základnu do vlhkého prostředí.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
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● B e z p e č n o st n í instr ukce

Instrukce v průběhu používání
- Pokud vysavač vydává neobvyklý zvuk, zapáchá nebo se z něj kouří, ihned vypněte
vysavač hlavním vypínačem a kontaktujte autorizované servisní oddělení.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
- Nepoužívejte robotický vysavač na stole nebo jiných malých plochách. Nesedejte ani si
nestoupejte na výrobek.
Může dojít k poškození výrobku nebo poranění.
- Při používání robotického vysavače na některých dřevěných podlahách, může dojít k jejich
poškrábání či porušení. V takovém případě vysavač na takovéto podlaze nepoužívejte.
- Při nasátí většího předmětu, který ucpal sací otvor, předmět okamžitě odstraňte ze sacího otvoru.
Může dojít k poškození produktu, pokud je delší dobu používán s ucpaným sacím otvorem.
- Pokud vysavač uvízne na prahu nebo jiném vyvýšeném prostoru, přeneste jej na jinou část
podlahy a zabraňte opětovnému uvíznutí.
- Vysavač nesmí vysát žádné tekutiny (voda apod.) Vysavač nepoužívejte ve vlhkých prostorách
a okolo bazénů. Může dojít k poškození výrobku nebo poranění.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zapálené cigarety nebo sirky, horkých nebo hořlavých
materiálů jako je benzin.
Může dojít k požáru.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Instrukce po použití
- Při znečištění senzorů robotického vysavače, senzory mohou selhat. Pravidelně prosím čistěte senzory.
- Při čištění jednotlivých částí vysavače, nejprve vysavač vypněte hlavním vypínačem, a poté
nečistoty očistěte pomocí čistícího kartáčku nebo suchého hadříku..
Může dojít ke zranění nebo poškození výrobku, pokud necháte vysavač zapnutý.
- Při poškození výrobku nebo jeho částí, kontaktujte ihned autorizované servisní oddělení pro
provedení kompletní kontroly robotického vysavače.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru..
- Při čištění nabíjecí základny ji z bezpečnostních důvodů nejprve odpojte od elektrické sítě.
- U baterie hrozí možnost výbuchu. Nevhazujte ji do ohně ani ji nerozebírejte.
Může dojít k úrazu nebo k požáru.
- Při čištění výrobku na něj nestříkejte vodu ani jej neotírejte těkavými látkami jako jsou benzín,
ředidlo nebo alkohol.
- Netlačte silou na nárazník, ani jej nijak nedeformujte.
Při poškození senzorů v nárazníku může vysavač narážet do zdí a nábytku.
- Výrobek nesmí rozdělávat, demontovat, opravovat nebo předělávat nikdo jiný než autorizované
servisní oddělení dovozce.
Může dojít ke zničení výrobku nebo úrazu.
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Robotický vysavač

Boční kartáček (L)

Nabíjecí základna Dálkové ovládání
(včetně baterií)

Antibakteriální
HEPA filtr

Návod

Adaptér a napájecí kabel

Držák mopu

Baterie

Mop z mikrovlákna

Boční kartáček (R ) Čistící kartáček

Detailní popis
● Spodní část vysavače

● Horní část vysavače
Čistící kartáček
Kontrolka Power
Tlačítko Start/Stop
Tlačítko Mode
Tlačítko Power
Kamera

● Obsah balení a Detailní popis vysavače

Obsah balení

Lithium ion baterie

Kryt
Kryt předního kola
Přední kolo
Ochranný filtr motoru
Senzor proti
pádu ze
schodů

Prostor pro
přední kolo

Hlavní
kartáč

Ochranná mříž
hlavního kartáče

Kolo

Boční kartáček
Kontakty pro
nabíjecí základnu
Prostor pro
boční kartáček
Senzor proti pádu
ze schodů

Protinárazový
senzor
Nárazník

Konektor pro manuální nabíjení (jack)

Vypínač On/Off

Zámky pro
umístění kartáče/mopu
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Pro vysokou účinnost úklidu prosím postupujte dle níže uvedených pokynů.
- Po použití robotického vysavače vyprázdněte prachovou nádobku.
Rozvrhněte velký prostor pro úklidu např. zavřením dveří.
- Před použitím robotického vysavače ukliďte z podlahy volné předměty jako jsou hračky, časopisy nebo boty.
Během úklidu vysavač nezvedejte ani s ním ručně nemanipulujte. Vysavač může ztratit přehled o uklízené trase
a některé oblasti nemusí být řádně uklizeny.
- Pro zapnutí/vypnutí vysavače používejte vždy tlačítko POWER na dálkovém ovládání. Použitím tlačítka
Start/stop
bude úklid pokračovat od začátku.

Systém robotického vysavače
iClebo Smart snímá pomocí kamery strop, rohy, dveře a světla a vytváří si 2D mapu prostoru.
Robot ví, která místa jsou čistá a kde ještě bude uklízet. 2D mapu si neustále aktualizuje pomocí kamery, gyro senzoru,
encoderu a mnoha dalších senzorů a aktuálně do ní zaznamenává změny v prostoru.
※ V režimu CARPET iClebo Smart nepoužívá kamerový systém.
Více jak 20 senzorů rozpoznává překážky v prostoru a robot se jim vyhýbá.
Detekuje překážky na podlaze, přejede nerovnosti vyšší jak 13 mm a senzory na spodní straně ho vyvedou z
nebezepčných míst, jako je pád ze schodů.

● Dopor učení

Principy robotického vysavače

Jak robotický vysavač uklízí
Robotický vysavač při úklidu využívá hlavní kartáč, dva boční kartáčky a výkonné sání.
Boční kartáčky vyčistí podlahu podél stěn a nábytku a hlavní kartáč zamete větší nečistoty z podlahy.
Veškeré nečistoty z podlahy jsou vysávány do plastové vymývatelné nádobky.
Pravidelně vysypávejte plastovou nádobku a čistěte hlavní kartáč a boční kartáčky.
Další informace pro údržbu vysavače viz <<Kontrola a údržba robotického vysavače>>(str.13~).
Používání dálkového ovládání
Pro nastavování robotického vysavače a jeho funkcí je vhodné používat dálkový ovladač.
- Pro zapnutí robotického vysavače zmáčkněte tlačítko POWER. Zmáčknutím tlačitka POWER v průběhu
úklidu zastavíte vysavač.
-Pomocí tlačítka MODE můžete nastavit jeden ze čtyř režimů úklidu.
Režim AUTO pro kompletní úklid podlah.
Režim MOPPING pro suchý nebo mokrý úklid hladkých podlah pomocí mopu z mikrovlákna.
Režim CARPET pro úklid koberců a režim CLIMB pro úklid podlah s prahy a přechodovými lištami.
Další informace o jednotlivých režimech úklidu viz <<Režimy úklidu>>(str.12).
- Stiskem tlačítka TURBO se zvýší sací výkon vysavače.
- Stiskem tlačítka BASE vysavač vyhledá nabíjecí základnu a nabije se.
- Stiskem tlačítka CLOCK nastavíte aktuální čas.
Stiskem tlačítka TIMER naplánujete čas úklidu.
- Stiskem směrových tlačítek změníte pohyb vysavače požadovaným směrem.
- Směrové tlačítko ZPĚT na dálkovém ovládání negunguje z důvodu bezpečnosti.
Důležité informace
iClebo Smart je robotický vysavač, který ukončí úklid ve stejném místě, ze kterého začal. Je proto velmi důležité,
aby začal uklízet z nabíjecí základny, do které se po skončení úklidu vrátí. (Pokud ho položíte na podlahu kdekoliv jinde,
po skončení úklidu se robot vrátí na stejné místo, odkud úklid začal.)
Pokud se baterie vybije v průběhu úklidu, robot se dojede nabít do nabíjecí základny, poté se vrátí na místo,
kde s svouji činnost přerušil a dokončí úklid.
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● Zprovoznění robotického vysavače

Před použitím robotického vysavače
Umístění baterie do vysavače

CK

CLI

Baterie je součástí balení výrobku a musí být umístěna do robotického vysavače
před jeho používáním.
1. Položte na podlahu měkký hadřík a vysavač na něj položte spodní stranou vzhůru.
2. Vložte baterii do připraveného prostoru, kontakty na kontakty a zatlačte na ni větší silou,
dokud neuslyšíte cvaknutí “click”.
[Poznámka] Před prvním použitím vysavače nechte baterii nabíjet 3 hodiny.
(Je to důležité pro dlouhou životnost a účinnost baterie.)

Umístění bočních kartáčků

Instalace mopu z mikrovlákna

1. Vyndejte boční kartáčky z krabice.
2. Otočte vysavač spodní stranou vzhůru a nasaďte kartáček
s označením “L” na osu pro boční kartáček s označením
“L”. Zatlačte na něj, aby dobře seděl na ose.
3. Otočte vysavač spodní stranou vzhůru a nasaďte kartáček
s označením “R” na osu pro boční kartáček s označením
“R”. Zatlačte na něj, aby dobře seděl na ose.
Mop z mikrovlákna
Držák
mopu
★fixing clip

1

2

3/4
※ Správné umístění držáku mopu

1. Otevřete kryt prachové nádobky na horní straně vysavače a vyjměte ji ven směrem vzhůru.
Vraťte kryt zpět na vysavač.
2. Otočte vysavač spodní stranou vzhůru a vyndejte ven ochrannou mříž hlavního
kartáče a hlavní kartáč.
3. Nasaďte držák mopu na místo ochranné mříže hl. kartáče a zatlačte na boční plastové zámky,
※ Špatné umístění držáku mopu
dokud neusylšíte cvaknutí “click”. Fixační část držáku musí být na spodní straně vidět viz obrázek.
4. Navlhčete mop, vyždímejte jej a umístěte na držák mopu.
[Poznámka] Pokud je držák mopu špatně nasazený, může v průběhu úklidu vypadnout.
Při používání držáku mopu a mop na vysavači, nepoužívejte vysavač na koberci.
- Suché zipy na držáku mopu mohou poškodit nebo vytrhat vlákna z koberce.

Odstranění ochranných fólií
1. Odstraňte ochrannou fólii z infračerveného senzoru na nabíjecí základně a z
displaye na robotickém vysavači.
[Poznámka] Pokud není ochranná fólie odstraněna, může to zůsobit problémy při
ovládání robotického vysavače.
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Dvě baterie pro dálkové ovládání (alkalické AAA 1,5V) jsou součástí balení.
Před používáním dálkového ovládání vložte baterie. Při výměně baterií za nové
použijte stejný typ baterií.
1. Otevřete kryt baterií na dálkovém ovládání.
2. Baterie do dálkového ovládání umístěte správnou polaritou (+) a (-).
3. Vraťte zpět kryt baterií a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte cvaknutí “click”.

최적의
ed použitím
청소를 위한
roboti
참고사항
k ho v
1/2

ava e
3

4

5

1

mí tění

2

nabí e í
základn

1

1. Připojte konektor adaptéru (jack)do konektoru na nabíjecí základně.
2. Umístěte základnu na rovnou podlahu, přímo k rovné zdi.
[Poznámka] Pro bezpečnější používání přilepte nabíjecí základnu k podlaze fixačními pásky.
3. Okolo základny nesmí být umístěny žádné předměty ve vzdálenosti 0,5 m nalevo/napravo a 1,5 m
před základnou.
4. Namotejte a upevněte kabel adaptér na naviják kabelu viz ①.
5. Propojte adaptér s přívodním kabelem dle obrázku a poté zapojte kabel do el. zásuvky.
Na základně se rozsvítí červená dioda, nabíjecí základna je připravená.

abí ení
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● Zprovoznění robotického vysavače

Vložení baterií do dálkov ho ovládání

[Poznámka] Pokud je baterie plně nabitá, maximální délka práce je 75 min.
Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny, poté je baterie plně nabitá.
※ V závislosti na typu podlahy, zda robot uklízí na koberci nebo na hladké podlaze,
se může lišit výdrž baterie.

2

3

4/5

6/7

Nabíjení vypnutého vysavače
1. Pokud nebyl vysavač používán delší dobu, baterie může být zcela vybitá. Položte vysavač na kontakty
na nabíjecí základně.
2. Jakmile je vysavač správně usazen na kontakty, začne nabíjení a dioda na základně bliká zeleně.
3. Při plném nabití baterie dioda na základně svítí zeleně.
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● Zprovoznění robotického vysavače

Automatické nabíjení
4. Pokud se baterie vybije v průběhu úklidu, vysavač se sám vrátí nabít do nabíjecí základny
(Pouze pokud vysavač ze základny začal uklízet).
[Poznámka] Pokud chcete, aby se jel vysavač nabít v průběhu úklidu, stiskněte tlačítko BASE na dálkovém
ovládání. Vysavač vyhledá základnu a nabije se.
5. Jakmile je vysavač správně usazen na kontakty základny, začne nabíjení a dioda na základně bliká zeleně.
Při plném nabití baterie dioda na základně svítí zeleně.
Manuální nabíjení
6. Připojte konektor adaptéru (jack) do konektoru na boku vysavače.
7. Propojte adaptér s napájecím kabelem a poté kabel připojte do el. sítě. Vysavač se nabíjí.

Pro nastavení hodin je nutné použít dálkové ovládání.
Nastavení hodin [Poznámka] Pokud chcete naplánovat čas úklidu (TIMER),
nejprve musíte mít nastavený aktuální čas (CLOCK).

1

2

3

4

1.

Stiskněte tlačítko CLOCK na dálkovém ovládání. Zobrazení času na display začne blikat.

2.

Nastavte nejprve hodiny pomocí tlačítka TIME (+), (-) na dálkovém ovládání.

3.

Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení hodin.

4.

Poté nastavte minuty pomocí tlačítka TIME (+), (-) na dálkovém ovládání.

5.

Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení minut.

Správné upořádání uklízené plochy umožní efektivní a rychlý úklid.
íprava podlah
p ed klidem
10

1.

Ukliďte z podlahy hračky, časopisy a boty.

2.

Rozvrhněte prostor pro úklidu např. zavřením dveří.

5
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1. Zapněte robotický vysavač
hlavním vypínačem na jeho
spodní straně.
1

2. Stiskněte tlačítko POWER
na vysavači nebo na dálkovém
ovládání. Vysavač je zapnutý
a display svítí.

3. Stisknutím tlačítka
START/PAUZA
na
vysavači nebo na dálkovém
ovládání začne vysavač uklízet.
Vysavač bude uklízet v režimu
AUTO, dokud pomocí dálkového
ovládání nenavolíte jiný režim.

1. Pomocí tlačítek směrů budete
vysavač navigovat směrem, který
2
držíte na dálkovém ovládání.
[Poznámka] Při stisknutí směru
1
3
zpět, vysavač nepojede daným
2
směrem z bezpečnostních důvodů.
3
Couvání vysavače pomocí
dálkového ovládání není možné.
- Stiskněte tlačítko směru, kam chcete, aby vysavač jel.
Navigovat vysavač pomocí směrových tlačítek je
možné i v případě, že vysavač momentálně nevysává.

2. Stiskněte tlačítko BASE na
dálkovém ovládání. Vysavač
vyhledá nabíjecí základnu
a nabije se.

Na display se rozsvítí informace BASE, jakmile vysavač
začne vyhledávat nabíjecí základnu pro nabití baterie.

3. Stiskněte tlačítko TURBO na
dálkovém ovládání pro zvýšení
sacího výkonu. Na display se
rozsvítí ikona TURBO a vysavač
bude uklízet s vyšším sacím
výkonem.

4. Stisknutím tlačítka
START/PAUZA
na
vysavači nebo dálkovém
ovládání se vysavač zastaví.

5. Opětovným stisknutím
tlačítka START/PAUZA
bude vysavač pokračovat v
započatém úklidu.

ív ní robotického vysavače

a átek one

※ Poznámka: TURBO mód není nutné používat pro
každodenní úklid. TURBO mód využijete hlavně při
úklidu koberce. V případě zapnutého TURBO sání se
zkrátí výdrž baterie přibližně o polovinu.
- Pro snížení sacího výkonu stiskněte opět tlačítko TURBO.

※
í

ř ě ví
č íú

č
ů ěhu ú

é

í

í

č

á í,
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●

ežim

klidu

Pomocí tlačítka MODE na vysavači nebo dálkovém ovládání si můžete volit různé
režimy úklidu. (Uklízecí režim se může změnit při zastavení vysavače.)

o

Systematický, chytrý úklid pomocí kamerového systému.
Robotický vysavač zajistí kompletní úklid podlahy bez prahů a lišt.
Tento režim je vhodné využívat při úklidu jedné místnosti.
Pokud se v průběhu úklidu vybije baterie, vysavač se dojede nabít,
poté se vrátí na místo kde činnost přerušil a úklid dokončí.
Úklid musí začít z nabíjecí základny.
- V tomto režimu vysavač přejede překážku max. 5 mm.
Pokud potřebujete, aby vysavač překonal větší překážku, musíte zvolit
režim CLIMB (přejetí na koberec, přechodovou lištu nebo práh).

ív ní robotického vysavače

Auto
mode
Smart
navigation

Carpet
mode

Robotický vysavač zajistí kompletní úklid koberců bez používání
kamerového systému.
Vysavač se pohybuje plně automaticky a úklid je určen na koberce do
max. 20 mm vlasu.

Random
cleaning

Climb
mode

Systematický, chytrý úklid pomocí kamerového systému. Robotický vysavač zajistí
kompletní úklid podlahy stejně jako režim AUTO, ale navíc přejede prahy a lišty do
výšky 13 mm. Tento režim je vhodné využívat při úklidu více místností.
V tomto režimu vysavač přejede překážku vysokou až 13 mm.

Smart
navigation

Systematický, chytrý úklid pomocí kamerového systému. Dle návodu nainstalujte
držák mopu a mop na robotický vysavač viz Instalace mopu z mikrovláken (str. 8)
Prachová nádobka a hlavní kartáč s ochrannou mříží musí být pro funkci mopping
vyndány z vysavače a musíte nainstalovat držák mopu a mop.
V tomto režimu vysavač není určen na úklid koberců a nepřejede nerovnosti vyšší
než 5 mm.

Mopping
mode
Smart
navigation

Naplánování úklidu Robotický vysavač začne automaticky uklízet v nastavený čas.

lánova klidu [Poznámka] Nejprve na vysavači musíte nastavit aktuální čas CLOCK, poté lze nastavit funkci
TIMER (plánovač úklidu).
(TIMER)
Před nastavením funkce TIMER můžete změnit režim úklidu. Vyberte režim úklidu
(AUTO, CLIMB, MOPPING, CARPET) a potvrďte výběr stiskem tlačítka ENTER.

1

2

3

4

5

※ nforma e pro na tavení hodin viz tr

1. Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovládání. Zobrazení času na display začne blikat.
[Poznámka] Pokud jste již odložený start nastavovali, zobrazí se dříve nastavený čas. V tomto případě opět
stiskněte tlačítko TIMER.
2. Nastavte nejprve hodiny pomocí tlačítka TIME (+), (-) na dálkovém ovládání.
3. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení hodin.
4. Poté nastavte minuty pomocí tlačítka TIME (+), (-) na dálkovém ovládání.
5. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení minut.
6. Tlačítky směrů (▲▶▼◀ ) vyberte režim úklidu (AUTO, CLIMB, MOPPING, CARPET). Na display
se zobrazí Vámi vybraný režim.
7. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení vybraného režimu. Na display se zobrazí nastavený čas úklidu,
svítí ikona vybraného režimu úklidu a ikona TIMER.
※ Pro zrušení funkce TIMER stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovládání a poté tlačítko ENTER.
Tímto zrušíte nastavení odloženého startu.
12
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i tění pra hov nádob

4. Vysypte obsah prachové nádobky do koše. Vyčistěte vnitřní část nádobky
pomocí čistícího kartáčku. Nádobku je možné vypláchnout vodou (bez filtrů).
Před umístěním do vysvače musí být úplně suchá.
1
2

5. Zavřete přední část prachové nádobky, plastový klip musí zacvaknout. Vložte prachovou nádobku
zpět do vysavače, držadlo dejte do vodorovné polohy a zatlačte na nádobku, dokud žluté plastové zámky
nezacvaknou “click”. Zavřete kryt prachové nádobky.

r ba robotického vysavače

3. Otevřete přední část prachové nádobky upevněné
plastovým klipem, jak je uvedeno na obrázku.

ontro a a

2. Uchopte držadlo prachové
nádobky, zvedněte jej do
svislé polohy a vyndejte
nádobku ven z vysavače.

1. Otevřete kryt prachové
nádobky na horní straně
vysavače.

i tění filtru
1.
2.

Otevřete kryt prachové nádobky na horní straně vysavače.
Uchopte držadlo prachová nádobky, zvedněte jej do svislé polohy a vyndejte
nádobku ven z vysavače.

3. Oddělte filtrační část od prachové nádobky viz obrázek
a sundejte síťovaný filtr.

13

●
ontro a a

4. Očistěte síťovaný filtr
pomocí čistícího kartáčku.
Můžete jej omýt vodou.

5. Po očistění filtru a jeho
osušení vraťte filtr zpět na
filtrační část nádobky,
černým těsněním směrem
od HEPA filtru.

1

r ba robotického vysavače

6. Připojte filtrační část k prachové
nádobce a nádobku vraťte zpět do
vysavače. Zavřete kryt prachové
nádobky.

2

Výměna antibakteriálního filtru

1. Otevřete kryt prachové nádobky na horní straně
vysavače a vyndejte prachovou nádobku ven z vysavače.

2. Oddělte filtrační část od prachové nádobky viz obrázek, sundejte síťovaný
filtr a vyměňte antibakteriální HEPA filtr za nový.
※ Bílou část antibakteriálního filtru umístěte směrem k plastové mřížce filtrační části
(směrem ven). HEPA filtr se nevymývá vodou.

3. Připojte filtrační část k prachové nádobce a nádobku vraťte zpět do vysavače.
Zavřete kryt prachové nádobky.

Údržba mopu z mikrovlákna

1. Oddělte mop z držáku mopu.
2. Po skončení úklidu mop vyperte v čisté vodě a nechte jej dobře uschnout.
(※ Instalace mopu viz str. 8)
14

2. Zmáčkněte proti sobě
plastové zámky na levé/pravé
straně krycí mříže hlavního
kartáče.

1. Otočte vysavač spodní
stranou vzhůru.

3. Vyjměte ochrannou mříž směrem vzhůru a poté vyjměte
ven hlavní kartáč viz obrázek. Ložisko na levé straně
kartáče sundejte a očištěte nečistoty okolo osy kartáče
(pozor, neztraťte ložisko). Ložisko nasuňte zpět na osu kartáče.

4.

Očistěte hlavní kartáč pomocí čistícího kartáčku.

※ Použijte nůžky nebo nůž pro přestřižení namotaných vlasů a nečistot.

Čištění půjde snadněji.
Furrow

CK

CLI

5. Po očištění vraťte hlavní kartáč zpět do
vysavače. Nejprve nasaďte pravou část s
hranolkem do připraveného prostoru a
poté usaďte levou stranu kartáče do
vysavače viz obrázek. Nasaďte ochrannou
mříž na kartáč, zatlačte na ni, dokud
plastové zámky nezacvaknou “click”.

● Kontrola a údržba robotického vysavače

Čištění hlavního kartáče

Čištění senzorů

1.

Očistěte sensory v nárazníků pomocí vatové tyčinky nebo suchého hadříku.

2. Očistěte sensory na spodní straně vysvače pomocí vatové tyčinky nebo suchého hadříku.
Senzory mohou špatně reagovat, pokud jsou znečištěné. V některých případech mohou senzory
špatně zareagovat např. pokud je příliš světlá/ tmavá podlaha nebo na podlahu dopadá přímé
sluneční světlo.
※ pokud jsou IR senzory znečištěné nebo zaprášené, robot nemusí pracovat správně
15

● Kontrola a údržba robotického vysavače

Čištění předního kola

1.
2.

Zmáčkněte plastové zámky krytu předního kola a vyndejte kryt směrem vzhůru.
Očistěte prostor okolo předního kola pomocí čistícího kartáčku.

3.

Přední kolo vyndejte směrem vzhůru a očistěte
namotané nečistoty.
4. Očištěné kolo vraťte pět do vysavače a nasaďte kryt
předního kola. Zatlačte na kryt dokud nezacvaknou
plastové zámky “click”.

CK

CLI

Čištění bočního kartáčku
1.
2.

Uchopte boční kartáček oběma rukama a vytáhněte jej
směrem vzhůru.
Očistěte boční kartáček a okolí osy pomocí čístícího
kartáčku. Poté kartáček vraťte zpět na místo.

Čištění robotického vysavače
1.

Vysavač otírejte lehce vlhkým nebo suchým hadříkem.

Nepoužívejte leštící přípravky nebo aceton.
Než začnete vysavač čistit, vypněte jej hlavním vypínačem. Pokud je vysavač zapnutý, může dojít ke
zranění nebo poničení výrobku.

Čištění nabíjecí základny
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1.

Odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

2.

Otřete nabíjecí základnu vlhkým nebo suchým hadříkem.

1.

Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, vypněte jej
hlavním vypínačem na jeho spodní straně nebo vyndejte baterii
ven z vysavače.

2.

Vysavač skladujte na dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo.

3.

Pokud nebudete vysavač používat déle jak měsíc, vyndejte baterii
a skladujte ji mimo vysavač.

● Uskladnění robotického vysavače

Uskladnění robotického vysavače

Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské směrnice (EU).
Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od
komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných mist.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního
systému Retela (www.retela.cz).
Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu,
můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena
jako „místa zpětného odběru" společností ECOBAT (www.ecobat.cz).
Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou
ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek
organizaci zajištující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu
se Směrnicí ES 94/62. Více informací získáte na www.ekokom.cz.
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● Než zavoláte do servisu

Níže jsou vysvětleny nejčastější problémy při používání robotického
vysavače.
Pokud nemůžete vyřešit problem pomocí níže uvedených informací,
kontaktujte prosím naše autorizované servisní oddělení na
tel.: 774 737 789 nebo e-mailu: servis@blakar.cz
Problém

Není řádně
uklizeno.

Příčina
▶Prachová nádobka je plná.
▶Hlavní kartáč je špinavý.
▶Filtr je znečištěný.

▶Baterie je vybitá.

▶Vysypte prachovou nádobku viz < Kontrola a údržba
robotického vysavače>.
▶Očistěte hlavní kartáč viz < Kontrola a údržba
robotického vysavače>.
▶Očistěte případně vyměňte filtry viz < Kontrola a
údržba robotického vysavače> .

Když zapnu vysavač ▶Baterie je nabitá, ale je plná prachová
tlačítkem POWER,
nádobka.
vysavač se sám vypne.

▶Hlavní kartáč je znečištěn vlasy a
prachem.

▶Nechte robotický vysavač nabít viz <Nabíjení>
▶Vysypte prachovou nádobku viz < Kontrola a údržba
robotického vysavače>.
▶Očistěte hlavní kartáč viz < Kontrola a údržba
robotického vysavače>.

▶Vysavač je vypnut hlavním vypínačem.

▶Zkontrolujte hlavní vypínač na spodní straně vysavače.

▶Baterie je vybitá.

▶Nechte robotický vysavač nabít viz <Nabíjení>

▶Baterie je ve vysavači špatně umístěná.

▶Vyjměte a poté znova vložte baterii do robotického
vysavače. Při správném umístění musíte slyšet
zacvaknutí “click”.

Vysavač nereaguje. ▶Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.
▶Infračervený senzor a přední část
dálkového ovládání jsou zablokované
nebo špinavé.
▶Dálkové ovládání je příliš blízko
nabíjecí základně.

Vysavač se nenabíjí.

▶Nabíjecí základna nebo vysavač nejsou
správně připojeny k elektrické síti.

▶Nabíjecí základna není správně
připojena k elektrické síti.

Po ukončení
úklidu se vysavač ▶Naváděcí infračervené paprsky
nevrátí do nabíjecí nabíjecí základny a vysavače jsou špinavé.
základny.
▶Vysavač nezačal pracovat z nabíjecí
základny
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Řešení

▶Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
▶Otřete infračervený senzor a přední část dálkového
ovládání suchým hadříkem.
▶Držte se dál od nabíjecí základny, namiřte dálkový
ovladač proti vysavači a zkuste znovu vysavač ovládat.
▶ Zkontrolujte, zda je správně propojena nabíjecí
základna nebo vysavač s adaptérem a s napájecím
kabelem.
▶Posuňte nabíjecí základnu tak, aby okolo ní ve
vzdálenosti 0,5 m nalevo/napravo a 1,5 m před
základnou nebyly žádné předměty. Vysavač nyní
může po skončení úklidu zajet do nabíjecí základny
a nabít baterii.
▶Vysavač musí začít úklid z nabíjecí základny, aby se
do ní vrátil po skončení úklidu nebo při vybití baterie.

se zvyšuje

▶Hlavní kartáč je špinavý.

▶Vysypte prachovou nádobku viz < Kontrola a údržba
robotického vysavače>.
▶Očistěte případně vyměňte filtry viz < Kontrola a
údržba robotického vysavače> .
▶Očistěte hlavní kartáč viz < Kontrola a údržba
robotického vysavače>.

Hlášení Error na display
※ Pokud se na display objeví hlášení Error (
Error

), postupoujte dle pokynů níže pro vyřešení problému.

Příčina

Řešení

Vybitá baterie

Nabijte vysavač.

E1

Nadzvednuté kolo

Vysavač uvízl na prahu. Přeneste jej na rovnou podlahu.

E2

Nereagují senzory proti pádu

Přeneste vysavač na rovnou podlahu.

E3

Umístění prachové nádobky

Prachová nádobka je špatně umístěná.
Umístěte ji správně viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>.

E4

Přetížený motor kola

Zkontrolujte kola a očistěte případné nečistoty
(prach, nitě, vlasy apod.)
Více infomrací viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>

E5

Přetížený motor kartáče

Zkontrolujte hlavní kartáč a boční kartáčky a očistěte případné
nečistoty viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>.

E6

Přetížený motor sání

Vysypte prachovou nádobku, očistěte případně vyměňte filtry
viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>.

E7

Interní systémová chyba

Vypněte vysavač hlavním vypínačem a poté jej opět zapněte.

E8

Znečištěné přední kolo

Očistěte přední kolo viz < Kontrola a údržba robotického
vysavače>.

E9

Problém režimu MOPPING

Při výběru režimu MOPPING vyndejte z vysavače prachovou
nádobku viz <Instalace mopu z mikrovlákna>

● Hlášení Error na display

E0

● Než zavoláte do servisu

Hlučnost vysavače

▶Prachová nádobka je plná nebo je
znečištěný filtr.
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ZÁRUČNÍ LIST

Vyplní prodejce

Autorizovaný servis:

Název výrobku: iClebo smart

BLAKAR trading s.r.o.
Kupeckého 843/6
14900 Praha 4, Česká republika

Výrobní číslo:
Datum prodeje:
Razítko prodejce:

tel.: +420 774 737 789 (8:00-16:30)
tel.: +420 606 839 644 (8:00-16:30)
e-mail: servis@blakar.cz
www.iclebo.cz

Tento záruční list platí pro výrobky dovezené do České a Slovenské republiky firmou BLAKAR trading s.r.o.
provozovna Kupeckého 843/6, 14900 Praha 4, IČ 28234391, DIČ CZ28234391. Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134230.
1. Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Opravy v záruční době provádíme bezplatně.
2. Záruka a bezplatná oprava se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce
nebo špatného provedení.
3. Záruka a bezplatná oprava se nevztahuje na vady způsobené dopravou, běžným užíváním výrobku, nedodržením pokynů
k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do spotřebiče, nebo závady způsobené
elektrickou instalací, která neodpovídá ČSN, stejně jako závady způsobené nesprávným zapojením a zásahem vyšší moci.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení spotřebního materiálu. Spotřební materiál jsou např. kartáče, kartáčky, filtry, náplně
a baterie. Životnost spotřebního materiálu je min. 6 měsíců. Spotřební materiál je volně prodejný. Na spotřební materiál se
také vztahuje záruka a to na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu.
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list nebo nabývací doklad nebo jejich kopie (faktura, dodací list).

Případné reklamace řešte prosím přímo s autorizovaným servisem
tel.: +420 774 737 789, 606 839 644 (8:00-16:30), e-mail: servis@blakar.cz
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BLAKAR trading s.r.o., Hviezdoslavova 503/13, 149 00 Praha 4
tel.: +420 606 839 644, 606 377 814, e-mail: servis@blakar.cz
www.iclebo.cz / www.iclebo.sk

