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Rýchla užívateľská príručka
Pred prvým použitím si prečítajte nasledujúce inštrukcie:

 1 / BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Virtuálna stena ne-
smie byť nikdy pou-
žité na obmedzenie 
priestoru na vyvýše-
ných miestach, kde by 
robot mohol spadnúť 
a zraniť tak osoby, 
alebo spôsobiť
škodu na miestnosti. 

Pevnú zábranu je 
potrebné umiestniť 
podľa znázornenia na 
obrázku.

Vysávač potrebuje 
pre upratovanie pod 
nábytkom minimálne 
10 cm na výšku voľ-
ného priestoru, aby 
nedošlo k jeho zachy-
teniu, či uviaznutiu.

Prívodné káble ne-
smú voľne ležať vo 
vysávaní priestore, 
pretože môže dôjsť k 
ich zachyteniu alebo 
namotaniu do vysá-
vača.

Vysávač nemožno 
použiť na koberci, 
ktorého dĺžka vlasu je 
viac ako 2 cm.

Do oblastí znázor-
nených na obrázku 
neumiestňujte žiadne 
prekážky.

Nabíjaciu stanicu 
umiestnite k stene, 
ako je znázornené na 
obrázku.

Nabíjaciu stanicu neu-
miestňujte priamo pod 
slnečné svetlo.

 2 / PRÍPRAVA NA POUŽITIE 

1. Vložte bočnú kefu
zodpovedajúcu farbou 
prostrednej časti do 
uchytenia vo vysávači 
s rovnakou farbou a 
potom ho zatlačte do 
stredu, kým nebudete 
počuť  „cvaknutie“.

2. Zapnite sieťový
vypínač na spodnej 
strane vysávača.

3. Zostavte nabíjaciu
stanicu podľa obráz-
ku.

4. Počas nabíjania
kontrolka nabíjania 
svieti prerušovane, po 
nabití svieti trvale.

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu akumulátora ho nabíjajte bez prerušenia po dobu 12 hodín.
Postup nabíjania zopakujte 3 krát.
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 3 / POUŽITIE ROBOTA 

1. Pre zapnutie vysávača stlačte sieťový vypínač do polohy „I“, pre vypnutie do polohy „0“
2. Stlačením tlačidla uvediete vysávač do prevádzky. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, alebo 
nadvihnutím vysávača ho pozastavíte.

 4 / LCD DISPLEJ 

Pre presný popis nalistujte Popis LCD ďalej v návodu na obsluhu.
Táto stručná používateľská príručka je určená pre všeobecné porozumenie o tom, ako robot 
funguje.

Prečítajte si prosím celý návod na použitie, aby ste sa dozvedeli ako výrobok funguje. Zozná-
mite sa s informáciami, ako správne vysávač nastaviť, prevádzkovať, udržiavať a vyjasníte si 
obavy o bezpečnosti pri používaní. Na prečítanie návodu môžete využiť čas, v priebehu ktorého 
sa vysávač nabije pred prvým použitím.
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1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prosíme, riaďte sa nasledujúcimi bezpečnostnými opatreniami:
• Prečítajte si pozorne obsah tohto návodu na použitie a zostavte vysávač presne podľa da-

ných inštrukcií.
• Tento návod si starostlivo uschovajte. Ak prístroj dáte niekomu inému, uistite sa, že ste ho 

odovzdali is týmto návodom.
• Nedôsledné zaobchádzanie s týmto prístrojom môže spôsobiť zranenie osoby a poškodenia 

prístroja.
• Neotvárajte prístroj, jednotlivé časti vysávača neopravujte sami, rovnako tak neopravujte 

diaľkový ovládač alebo virtuálnu stenu.
• Tento prístroj slúži výhradne na domáce použitie, nie je vhodný pre priemyselné ani vonkajšie 

použitie.
• Prosíme, netlačte na LCD displej.
____________________________________________________________________________

Virtuálna stena nesmie byť nikdy použitá na obmedzenie priestoru na vyvýšených miestach, 
kde by robot mohol spadnúť a zraniť tak osoby, alebo spôsobiť škodu na miestnosti. Je to pre-
dovšetkým z dôvodu, že ak dôjde k zníženiu napätia  v napájajúcich batériách virtuálnej steny, 
dôjde k vypnutiu zábrany.
Pevnú zábranu je potreba umiestniť podľa znázornenia na obrázku.

Napájanie produktu

• Nepoužívajte poškodenú zástrčku ani prívodný kábel,  
 ale skontaktujte náš autorizovaný servis. 
• Nikdy neťahajte za prívodný kábel nabíjacej stanici za účelom  
 prenášania alebo posunovanie. 
• Prívodný kábel nikdy príliš nezamotávajte, nepretáčajte a ani  
 ho neblokujte privretím do dverí. Neklaďte na neho ťažké   
 veci. 
• Nadmernú dĺžku prívodného kábla môžete navinúť na úchyt  
 na káblu. 
• Nenechávajte prívodný kábel, aby sa dotýkal horúcich alebo  
 ostrých povrchov. 
• Neťahajte za kábel, ale za zástrčku.
• Nesiahajte na zástrčku ani na prístroj mokrými rukami.
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak už nebudete používať  
 nabíjaciu stanicu. 
• Pre odstraňovanie prachu zo zástrčky používajte suchú  
 handričku.
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• Tento robotický vysávač je možné použiť pre domáce  
 vysávanie, vrátane drevených podláh keramických dlaždičiek,  
 linolea a kobercov s krátkym alebo stredne dlhým vlasom, ale  
 prístroj nesmie byť použitý na koberce s dlhým vlasom. 
• Vysavač nepouživajťe: 
- Ak je na podlahe voda (vrátane horľavých kvapalín),  
  rovnako tak na vlhkú podlahu  
- Na WC, v kúpeľni či v iných vlhkých miestnostiach  
- Na schodisku  
- V miestnostiach, kde je kotol alebo otvorený oheň 
• Nasledujúce predmety sú prísne zakázané vysávať: 
- Nevyhasnuté sadze, horiace cigaretové ohorky a zápalky, 
 pretože tieto predmety by spôsobili požiar  
- Ostré predmety ako črepy, špendlíky, sponky na papier, 
 kamene, sadra a veľké kusy papiera. Tieto predmety by mohli 
 zablokovať prístroj. 
- Vodu alebo iné tekutiny, predovšetkým saponát, petrolej, 
 benzín, farba, alkohol, voňavka, rovnako tak ako roztok na 
 čistenie kobercov alebo podláh. Vnútorná časť vysávača by 
 sa mohla namočiť a tým spôsobiť poškodenie. 
- Toner laserových tlačiarní a kopírok môže spôsobiť požiar  
 a výbuch.  
___________________________________________________

• Prosíme, chráňte prístroj pred zdrojmi tepla, ako je rúra alebo 
  ohnisko, pretože žiara môže poškodiť povrch vysávača. 
• Nepoužívajte prístroj v prostrediach, kde hrozí výbuch. Naprí 
 klad na benzínových staniciach, v olejových skladoch,  
 v chemických továrňach a podobne. 
• Nikdy nepoužívajte robotický vysávač vonku. Pretože dážď  
 alebo pevné častice prachu sa môžu dostať dovnútra prístroja  
 a poškodiť ho.
• Nikdy sami neopravujte ani nevymieňajte žiadne časti  
 prístroja. 
• S prístrojom nehádžte ani ho mechanicky nepoškodzujte. 
• Prístroj nenavlhčujte, v opačnom prípade by skrat mohol  
 spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. 
• Prístroj pravidelne udržujte a uchovávajte ho na čistom  
 mieste. 
• Vysávač nevystavujte extrémnemu teplu alebo chladu. Nie je  
 dovolené nechávať tento prístroj dlhodobo v prostredí  
 s teplotou pod bodom mrazu, alebo nad 30°C.
• Neponárajte vysávač do žiadnej tekutiny, ani ho nevystavujte  
 vysokej vlhkosti. 
• Neumiestňujte prístroj do blízkosti zapálenej cigarety alebo  
 ohňa. 
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• Urobte opatrenia, ktoré zabránia vysávači prerušenia  
 upratovania: 
- Umiestnite na bezpečné miesto predmety, ktoré sa dajú ľahko 
 prevrátiť (vázy). 
- Zabezpečte okraje kobercov. 
- Visiace obrusy a záclony by sa nemali dotýkať zeme.  
- Horľavé predmety musí byť umiestnené ďalej od zdroja ohňa.  
- Voľne položené prívodné káble zrovnajte alebo zabezpečte 
 proti kolízii s vysávačom. 
- Pozbierajte noviny, knihy, časopisy a väčšie kusy papiera  
 rozhádzané po zemi. 
- Vysávač nepoužívajte na vyvýšených miestach, kde nie je 
zábradlie alebo pevná zábrana. Robot môže spadnú a zraniť tak 
osoby.

• Hlavná kefa a zásobník na nečistoty musia byť správne nainšta-
lované.

• Senzory proti pádu a znečisteniu pred použitím by mali byť vyčis-
tené.

• Ak požaduje upratovanie v jednej miestnosti, zatvorte všetky 
súvisiace dvere.

• Virtuálna stena môže byť použitá pre dočasné obmedzenie ob-
lasti upratovania.

• Vysávač potrebuje pre upratovanie pod nábytkom minimálne 10 
cm na výšku voľného priestoru, aby nedošlo k jeho zachyteniu, či 
uviaznutiu.

• Nedovoľte, aby vysávač spadol. Ak by k tomu došlo, spustite 
vysávač a sledujte jeho pohyb pre kontrolu, či je všetko v poriad-
ku. Táto kontrola je dôležitá pre následné upratovanie bez Vašej 
prítomnosti.

• Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane  
 detí) so zníženými fyzickými alebo psychickými schopnosťa 
 mi, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí  
 obsluhy, pokiaľ im alebo poskytnutý dohľad alebo inštruktážny  
 výklad týkajúci sa obsluhy prístroja a to osobou zodpovednou  
 za bezpečnosť týchto ľudí.
• O prístroj sa dobre starajte a držte ho mimo dosahu detí a  
 osôb, ktoré nie sú schopné rozpoznať hroziace nebezpečen 
 stvo. Zvýšenú pozornosť majte v čase, keď prístroj začne  
 pracovať. 
• Osobe vnútri izby, ktorý upratujete povedzte, že vysávač pra 
 cuje, aby ste sa vyhli nehodám, ako je zakopnutia o prístroj. 
• Najmä osobám, ktoré sú nedoslýchaví alebo majú zhoršený  
 zrak.
• Nezachádzajte s prístrojom ako s hračkou. Zvýšená  
 pozornosť je potrebné, keď je v okolí dieťa alebo domáce  
 zviera. 
• Igelitový obal skrýva nebezpečenstvo udusením a je potreba  
 ho držať mimo dosahu detí.
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____________________________________________________________________________

Výmena akumulátora a jeho likvidácia

• Potenciálne nebezpečenstvo hrozí, ak použijete akumulátor 
alebo nabíjaciu stanicu od iného výrobcu. Na zničenie či po-
škodenie z tohto dôvodu sa nevzťahuje záruka.

• Prosíme, zlikvidujte použitý akumulátor správnym spôsobom, 
pretože obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu poškodiť  ži-
votné prostredie.

• Riaďte sa miestne vyhláškou o životnom prostredí a zlikvidujte 
akumulátor odovzdaním na zbernom mieste. 

____________________________________________________________________________

Obal

• Nezachádzajte s obalom prístroja ako s bežným domácim  
odpadom a nevyhadzujte ho do domáceho odpadu.

• Prosíme, dopravte obal do príslušného zberného miesta  
na recykláciu

____________________________________________________________________________

Keď je prístroj poškodený

• Ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka, neopravujte 
ani nedemontujte ich sami.

• Obráťte sa na náš autorizovaný servis, aby bola porucha pro-
fesionálne odstránená.

____________________________________________________________________________

Nesiahajte na poškodený displej
model D66

• Ak je displej poškodený, nedotýkajte sa ho. Mohlo by dôjsť  
k zraneniu.
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2. OBSAH BALENIA

A1 A3

A5 A6

A2 A4

A7 A8

Popis 
Kód príslušenstva 
k dokúpeniu

Obsahom v 
balenie
D62 D66

A1 Robot - tělo vysavače Áno Áno
A2 Nabíjecia stanica Áno Áno
A3 Virtuálna sena ECOVW50 Nie Áno
A4 Dálkové ovládání ECORC60 Nie Áno
A5 Návod k použití Áno Áno
A6 Háčik na čištenie Áno Áno
A7 Batérie do virtuálnej steny Nie Áno
A8 Batérie pre diaľkový  

ovládač
Nie Áno

Technické parametre
Vysávač Nabíjacia stanica

Pracovné napätie DC 12 V Vstupné napätie AC 220 - 240 V
Predpísaný výkon 30 W Výstupné napätie DC 14,5 V
Rýchlosť 0,25 m/s Frekvencia 50 Hz
Kapacita zásobníku  
na nečistoty 0,4 l Príkon 30 W

Hlučnosť ≤ 60 dB výstupný prúd 1 A
Doba nabíjania okolo 3 hodiny Virtuálna stena 

Maximálna doba upratanie 
Až 80 minút D62

Až 100 minut D66
Napájacie napätie DC 3 V

Maximálna plocha upratovania 120 - 150 m² Diaľkový ovládač
Veľkosť 330 × 330 × 110 mm Napájacie napätie DC 3 V
Hmotnosť (NETTO) 3,4 kg Dosah DO ≤ 5 metrov
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3. NÁZVY ČASTÍ PRÍSTROJA

Vysávač a nabíjacia stanica
Na zobrazenie je použitý ako príklad model D66

P3

P2

P1

P4

P5

P6

P8

P9

P10

P11

P0

P12

P7

P13

P14

P14

P18

P19

P17

P20

P21

P22
P23

P24

P25

P26

P27

P16

Robot - tělo robota

Pohľad
 zospodu

Zásobník
 na nečistoty

Vrchný pohľad

Nabíjecia stanica

Čelný pohľad
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Popis častí
P0 Sieťový vypínač
P1 Ovládacie tlačidlá
P2 LCD displej / LED panel
P3 Bočné senzor
P4 Prijímač IR signálu 
P5 Kontakty pre nabíjanie
P6 Nárazník
P7 Skrutka
P8 Senzor proti pádu
P9 Bočná kefka
P10 Hlavná kefa
P11 Gumová stierka
P12 Otočné predné koliesko

P13 Pohonné kolesá s odpružením 
P14 senzor znečistenia/senzor plného
 zásobníka
P15 Zásobník na nečistoty
P16 Kontrolka nabíjania a stavu
P17 Tlačidlo otvorenia vrchného krytu
P18 Rukoväť zásobníka pre nečistoty
P19 Štrbina pre nečistoty
P20 Antibakteriálny filter
P21 Spona uzatváranie zásobníka
P22 Kryt poistky
P23 Proti prachový kryt karty SD
P24 Nastavenie hlasitosti
P25  Rameno stanice

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

Ovládací panel a LCD displej

Ovládací panel D62

1 Signalizácia stavu akumulátora
2 Signalizácia návratu do nabíjacej stanice
3 Varovný indikátor
4 Signalizácia automatického upratovania
5 Signalizácia opakovaného režimu 
   upratovania

6 Signalizácia intenzívneho upratovania
7 Tlačidlo pre automatické upratovanie
8 Tlačidlo pre opakovaný režim upratovania
9 Tlačidlo pre návrat do nabíjacej stanice
10 Tlačidlo pre intenzívne upratovanie
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LCD displej D66

1 Signalizácia stavu akumulátora
2 Signalizácia plného zásobníka na nečistoty
3 Signalizácia chýbajúceho zásobníka na 
 nečistoty
4 Hlavná kefa sa netočí
5 Indikátor naddvihnutia kolesa
6 Štart/Pauza
7 Voľba režimu 
8 Zobrazenie stavu pauzy 
9 Režim lokálne upratovanie 
10 Režim hľadanie nabíjacej stanice 
11 Režim pozdĺž stien
12 Režim intenzívne upratovanie 

13 Režim automatické upratovanie
14 Zobrazenie stavu prevádzky 
15 Zrušenie naplánovaného upratovania 
16 Signalizácia opakovaného naplánovaného 
 upratovania každý deň
17 1 x Naplánované upratovanie 
18 Tlačidlá nastavenia času
19 Zobrazenie naplánovaného upratovani  
20 Symbol aktuálny čas
21 Zobrazenie času

4. NABÍJACIA STANICA

Zostavenie nabíjacej stanice

Z balenia vyberte nabíjaciu stanicu a rameno nabíjacej stanice. 
Rameno zapojte do základne podľa obrázku. Správne pripojenie 
je signalizované zacvaknutím.

Rameno zaistite aretačnou poistkou, ktorá je umiestnená na zad-
nej strane základne.

Zapojte nabíjaciu stanicu do elektrickej siete. Prosíme, dvakrát 
skontrolujte hodnotu napájacieho napätia na nabíjacej stanici a 
uistite sa, že sa hodnota zhoduje s napätím siete.
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Umiestnenie nabíjacej stanice

0,5 m

0,5 m

1,5 m

Umiestnite nabíjacu stanicu na rovnaké miesto tak, aby sa zadná 
časť dotýkala steny izby.

Namotajte prívodný kábel na držiak. Nenechávajte ho rozmotaný 
ležať na nabíjacej stanici ani ho nezachycujte za spodok základ-
ne, takéto umiestnenie by mohlo obmedziť vysávač, keď bude 
vchádzať do stanice. 

V okruhu do aspoň 1,5 metra pred nabíjacou stanicou nesmú 
ležať žiadne predmety. Navyše pred prijímačom IR signálu  
nesmie byť žiadny zdroj silného svetla, alebo ležať predmet sa 
silnou odrazovou schopnosťou (napríklad brúsené sklo, hladká 
keramická váza a podobne) v tom prípade vysávač nenájde nabí-
jacej stanici. 

V závislosti na veľkosti miestnosti a počtu kusov nábytku v miest-
nosti, môže trvať určitú dobu, než vysávač nájde nabíjaciu sta-
nicu. Ak zistíte, že vysávač dlho hľadá nabíjaciu stanicu, bude 
lepšie ju premiestnite na iné miesto, aby ju robot ľahšie našiel.

Aby ste zabránili možnému riziku, neumiestňujte nabíjaciu  
stanicu v blízkosti schodov.

V prípade, že má robotický vysávač dlhodobo problém nájsť nabí-
jaciu stanicu, kontaktujte našich odborníkov na emailu  
info@ecovacs.cz

Nabíjanie robotického vysávača

• Najskôr zapnite vypínač na spodnej strane do polohy „I“. 

• Pred prvým použitím ponechajte robotický vysávač riadne 
 nabiť po dobu 12 hodín. Potom zapnite vysávač a nechajte ho 
 pracovať až do vybitia akumulátora (pre úplné vybitie vypojte 
 nabíjaciu stanicu zo elektrickej siete a počkajte až vysávač  
 úplne zastaví). Tento postup opakujte 2 alebo 3 krát, aby bol 
 dosiahnutý čo najlepší výkon akumulátora.
• Doba nabíjania je asi 3 hodiny.
• Nabíjanie je povolené len v rozmedzí teplôt od 0°C do 45°C,  
 extrémne horko alebo chlad by predĺžili dobu nabíjania alebo  
 dokonca spôsobili poškodenie akumulátora. 
• Nabíjanie akumulátora je signalizované blikaním kontrolky 
 nabíjania.
• Po nabití akumulátora táto kontrolka trvale svieti.
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Tipy:
 ►Aby ste zaručili, že bude akumulátor plne nabitý, odporúčame ho nechať nabíjať aj keď kon-
trolka nabíjania stále svieti. Nabíjací systém sa prepne na udržovanie nabíjania slabým pr-
údom.
 ►V závislosti na druhu vysávaného povrchu je robotický vysávač schopný po plnom nabití aku-
mulátoru pracovať maximálne až 80 min. 
 ►Kapacita batérie, ktorá sa po dlhšej dobe nepoužívania sa zníži a bude mať vplyv na kratšiu 
prevádzkovú dobu vysávača

Automatické nabíjanie

• Keď vysávač skončí upratovanie alebo sa vybije batéria, bude  
 hľadať nabíjaciu stanicu pohybom, akým sa pohybuje  
 v režime automatického upratovania. 
• Vysávači zaberie nejaký čas, než nájde nabíjaciu stanicu. 
• Spravidla je zostávajúci čas závislý na výške zvyšné energie  
 akumulátora a druhu povrchu. Zostávajúci čas pre vyhľadáva 
 nie nabíjacej stanice je maximálne okolo10 minút. 
• Vysávač sa môže vrátiť do nabíjacej stanice za bežných okol 
 ností. Za extrémnych podmienok, ako je rozľahlý a štruktúro 
 vaný dom, môže byť pre robota ťažké nájsť nabíjaciu stanicu.  
 V takom prípade by ste mu mali pomôcť dostať sa späť do  
 stanice. 
• Ak máte nastavený naplánovaný upratovanie, vysávač z nabí 
 jacej stanice v nastavený čas odíde, aby upratal.  
 
 
 
 

Pred prvým použitím 
• Dávajte dobrý pozor, keď vysávač prvýkrát pracuje. Prosím odstráňte prekážky, pokiaľ stojí v 

ceste vysávači. Pokúste sa vyhnúť situácii, kedy by robotický vysávač prestal pracovať. 
• Urobte opatrenia pre prípad, aby sa pohyb robotického vysávača prerušil, ako napríklad: 
 - Umiestnite na bezpečné miesto predmety, ktoré sa dajú ľahko prevrátiť. 
 - Zabezpečte okraje kobercov. 
 - Visiace obrusy a záclony by sa nemali dotýkať zeme. 
 - Horľavé predmety musia byť umiestnené ďalej od zdroja ohňa. 
 - Voľne položené prívodné káble zrovnajte či zabezpečte proti kolízii s vysávačom. 
 - Pozbierajte noviny, knihy, časopisy a väčšie kusy papiera rozhádzané po zemi. 

• Pred vysávaním sa uistite, že hlavná kefa je správne umiestnený vo vysávači. 
• Pred vysávaním sa uistite, že hlavná kefa je správne umiestnený vo vysávači. 
• Skontrolujte, či je zásobník na nečistoty prázdny a dobre upevnený. 
• Pozrite sa, či sú čidlá proti pádu čisté. 
• Ak potrebujete vysať len jednu izbu, prosíme, zatvorte dvere. 
• Ak izba, kde budete vysávať potrebuje rozdeliť, môžete umiestniť virtuálne stenu a tým obme-

dziť veľkosť priestoru.
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Robotický vysávač nie je schopný zaznamenať výškový rozdiel (vzhľadom k povrchu na 
ktorom je) menší ako 8 cm hrozí, že spadne zo schodov. Vysávač nezaznamená
schodisko, ak je jeho výška menšia ako 8 cm. Urobte preto také opatrenia, aby ste predišli pádu 
zariadenia. Ak je na schodisku silno odrazivý povrch, ako napríklad zrkadlo, sklo, atď, môže to 
taktiež spôsobiť disfunkcii výškového senzora a spôsobiť pád. Ak je toto váš prípad, dajte na 
tento materiál neodrážajúci látku alebo podobný materiál. Ak je to nutné, použite na to, aby  
Deebot nespadol, virtuálne stenu.

5. ZAPNUTIE / PAUZA / VYPNUTIE 

Zapnutie
Pre D62

 ► Najskôr zapnite vypínač  na spodnej strane.
 ► Stlačte tlačidlo  na vysávači pre zapnutie úklidu.  

 
Pro D66

 ► Najskôr zapnite vypínač  na spodnej strane.
 ► Stlačením tlačidla „MODE“ vyberte režim upratovania. Viac  

 informácií o výbere režimu nájdete v kapitole Voľba režimu.
 ► Potom stlačte  tlačidlo pre štart robotického vysávača.   

 
 
 
 

____________________________________________________________________________

Pauza

 ► Stlačením tlačidla , pozastavíte prácu vysávača  
 v danom okamihu.

 ► Ak je vysávač v stave pauzy, spotrebúva energiu  
 z akumulátora.

 ► V režime pauzy môžete zmeniť režim upratovania.
 ► Iný spôsob ako prejsť do stavu pauzy je ten, že stlačíte  

 akékoľvek tlačidlo na vysávači, alebo ho nadvihnete počas  
 jeho práce.

 ►  Pri zobrazenie stavu pauzy môžete obnoviť režimu  
 upratovania, stlačte opäť tlačidlo , vysávač začne opäť  
 pracovať.

____________________________________________________________________________

Vypnutie vysávače

 ► Stlačením sieťového vypínača  vypnete vysávač a ak takto 
vypnutý vysávač vložíte do nabíjacej stanice, nabíjanie nebude 
prebiehať.

 ► Ak nebudete vysávač používať dlhšie ako týždeň a viac, 
odporúčame vysávač vypnúť sieťovým vypínačom a nabíjaciu 
stanicu vypojiť z elektrickej siete.
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6. VOĽBA REŽIMU
Pre model D66:
Voľbu režimu upratovania vykonajte pomocou diaľkového ovládača, alebo opakovaným stlače-
ním tlačidla MODE na vysávači.

 Režim automatické upratovanie

Popis pohybu: Najskôr ide vysávač rovno, po náraze  
do prekážky zmení smer pohybu. Toto upratovanie bude  
pokračovať, kým nedojte na vybitie akumulátora. Prejde potom 
do režimu vyhľadávania nabíjacej stanice.

Ak vasávač zaznamená, že je v jeho smere väčší nános prachu, 
začne jazdiť v smere „vejára“ alebo špirály. 

 ► Za normálnych okolností pri zaznamenaní väčšieho znečiste-
nia sa bude vysávač pohybovať v tvare špirály, ak bude znečis-
tenie menšie, bude sa pohybovať v tvare vejára. 

 ► Ak si vyberiete tento režim, účinnosť upratovania bude  
maximálna vzhľadom k veľkosti miestnosti, ktorú výšavám.  
Odporúčame tento systém používať pre bežné domáce  
upratovanie.  

 ► V okamihu, kedy sa zníži nabitie akumulátora, vysávač vypne 
motory poháňajúce kefy a satie  a začne vyhľadávať nabíjaciu 
stanicu.

____________________________________________________________________________

 Režim pozdĺž stien (model D66)

Popis pohybu: Popis pohybu: Vysávač uprace nečistoty nahro-
madené pozdĺž stien miestností, kde sa vysávač nedostal pri 
čistení v inom režime upratovania.  

 ► Vďaka tomuto systému je vasávač schopný vyčistiť priestory  
v okrajoch stien, stolov, pohoviek a posteľou. 

 ► Upratovanie v tomto režime trvá asi 25 minút, potom sa vysá-
vač sám vráti do nabíjaci stanice.
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 Režim lokálne upratovanie 

Popis pohybu: V tomto režime sa vysávač pohybuje do špirály 
a začína z jeho stredu. Zameria sa na jednu určitú oblasť, ktorú 
uprace. Pokryje tak plochu kolies s priemerom 1,2 m.

 ► Tento režim je vhodný pre určitú menšiu plochu s väčším  
znečistením. Vysávač vezmite a umiestnite na znečistenú plo-
chu. 

 ► Za normálnych okolností čistenie jednej vybranej plochy trvá 
asi 6 minút. Ak počas práce vysávač stále naráža na prekážky  
alebo zaznamená schodisko, začne sa presúvať inam, aby  
mohol pokračovať v práci vo zvolenom režime. 

 ► Po skončení upratovania by mal vysávač zostať stáť na mies-
te, kde skončil a vydá zvukový signál. 

____________________________________________________________________________

 Režim intenzívneho čistenia (model D66)

Popis pohybu: Popis pohybu: Pri použití totoho programu sa 
vysávač zameriava na viac znečistenú podlahu, ktorú vysáva 
niekoľkokrát v rôznych smeroch svojho pohybu. Preto používa 
predovšetkým pohyb do „špirály“ alebo „vejára“. Po ukončení 
upratovania sa vracia do nabíjacej stanice.

 ► Odporúčame zvoliť tento režim, keď je podlaha viac znečiste-
ná, pretože má najvyššiu účinnosť a najlepšie výsledky

____________________________________________________________________________

 Režim hľadania nabíjacej stanice
Popis pohybu: Vysávač sám vyhľadá nabíjaciu stanicu ak 
zaznamená, že je akumulátor vybitý. Po nájdení nabíjacej  
stanice a pripojení ku kontaktom pre nabíjanie začne nabíjanie, 
ktoré je signalizované blikaním zelenej kontrolky nabíjania.
V režime hľadaní nabíjacej stanice , hlavná kefa prestane 
pracovať a vysávač už neupratuje.
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7. PLÁNOVANÉ UPRATOVANIE 

Opakované upratovanie (pre D62)

Zapnutie opakovaného upratovania
Ak chcete, aby vysávač upratoval každý deň v rovnaký čas, stlač-
te tlačidlo .

Tip:
Pokiaľ vysávač prejde do režimu pauzy, musíte pre štart opäť 
stlačiť .

Poznámka:
Ak máte nastavený opakované upratovanie:

 ► Overte, či je vysávač zapnutý sieťovým vypínačom  
 v polohe „I“

 ► Overte, či je vysávač umiestnený v zapojenej nabíjacej stanici 
 pripravený pre ďalšie upratovanie.

Zrušenie opakovaného upratovania
Vypnite sieťový vypínač po polohy „0“. Po opätovnom zapnutí 
vysávač už nebude nastavený v tomto režime.
Ak uvediete vysávač do stavu pauze a potom stlačte tlačidlá 

, alebo  opakované upratovanie bude zrušené.

Nastavenie času upratovania (pre D66)
Čas upratovania

1) Keď je vysávač zapnutý, podržte tlačidlo  asi tri sekundy a potom začnite nastavovať 
prvý čas upratovania.  
Symbol  na LCD displeji svieti a číslice pre nastavenie času blikajú. 

2) Nastavte hodinu a minútu pomocou  a , každým stlačením  sa zvýši hodina alebo min-
úta, stlačením  sa hodina alebo minúta zníži. Pre potvrdenie a posun na ďalšiu voľbu 

stlačte .
3) Keď dokončíte nastavenie prvého času upratovanie, stlačte znova  a potom začnite 

nastavovať aktuálny čas.
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Poznámka:
Čas sa nastavuje v rozsahu: 0 - 23 hodín, 0 - 59 minút.
Keď vysávač pracuje, na displeji sa zobrazuje aktuálny čas.

Príklad:        
Nastavený čas prvého upratovania je 12:07 pm,
na displeji  LCD sa zobrazí:

Tipy:
Pokiaľ chcete nastaviť len jeden čas upratovania, druhý nastavte na 00:00

Nastavenie aktuálneho času

1) Po nastavení času upratovania sa prepne nastavovanie na nastavenie aktuálneho času. 
Symbol  zhasne  
a rozsvieti sa symbol .

2) Nastavte hodinu a minútu pomocou   a , každým stlačením  sa zvýši hodina alebo 
minúta, stlačením  sa hodina alebo minúta zníži. Pre potvrdenie a posun na ďalšiu voľbu 
stlačte .

3) Keď dokončíte nastavenie aktuálneho času stiskom  prejdete k voľbe  
frekvencie upratovania.

Príklad:         
Nastavený aktuálny čas je 12:07 pm, na displeji LCD 
sa zobrazí: 

Tipy:
 ►Ak je vysávač vypnutý, nevyjde v čase naplánované-
ho upratovania. Ak máte nastavené  
plánované upratovanie vysávač musí byť zapnutý v polohe „I“ a byť pripravený pre upratova-
nie v čase plánovaného upratovania. Vysávač v daný čas opustí nabíjaciu stanicu.
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Nastavenie frekvencie upratovania
Tipy:

 ►Keď nastane čas upratovania, vysávač začne upratovať v režime automatického upratovania. 
 ►Ak v čase naplánovaného času vysávač práve upratuje v režime lokálnej upratovanie alebo 
režimu pozdĺž stien, v tento čas upratovanie neprebehne. Upratovanie prebehne  
v nasledujúcom naplánovanom čase upratovania. 

Stlačením tlačidla  prepnite frekvenciu upratovania 
v nasledujúcom poradí.

  pre naplánované upratovanie - jedenkrát               

  pre naplánované upratovanie každý ďalší deň 

  pre zrušenie naplánovaného upratovania, vysá-
vač bude 

 pracovať iba podľa vašej manuálnej obsluhy

8. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Umiestnenie batérií 
Pre model D76:

Tipy:
 ►Sú potrebné dve alkalické batérie AAA
 ►Do diaľkového ovládania je potreba dve alkalické batérie AAA (sú súčasťou balenia).
 ►Uistite sa, že diaľkový ovládač má umiestnené batérie napájania pred tým, než ho použijete. 
Ak nie, vložte batérie do diaľkového ovládača.
 ►Pri inštalácii batérií prosíme dodržte správnu polaritu batérií. 
 ►Batérie vymeňte, ak sú vybité a uistite sa, že používate rovnaký typ nových batérií. 
 ►Batérie vyberte, ak diaľkový ovládač nebudete dlhšiu dobu používať, aby ste predišli úniku 
elektrolytu, čo môže spôsobiť poškodenie ovládača. 
 ►Nedávajte diaľkový ovládač do extrémne horúceho alebo vlhkého prostredia. 
 ►Nikdy nevystavujte vysielač IR signálu slnečnému alebo silnému svetelnému zariadenia, 
mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. 
 ►Likvidácia použitých batérií musi byť v súlade s miestnou ekologickú vyhláškou.

www.roboticky-vysavac.sk



SK - 58

Použitie diaľkového ovládania 
Prostredníctvom diaľkového ovládania môžete ovládať vysávač. 
• Nasmerujte vysávač na určené miesto pomocou smerových tlačidiel na ovládači.
• Zvoľte zodpovedajúci režim upratovania podľa stavu podlahy a stlačte príslušné tlačidlo:  

Režim automatické upratovanie/  Režim pozdĺž stien/ Režim lokálne upratovanie/ 
 Režim intenzívne upratovanie/  Režim hľadania nabíjacej stanice. 

• Pre podrobnejší opis funkcie sa prosím pozrite do popisu režimov na strane 53.
• Smerové ovládacie tlačidlá sú 4: dopredu, dozadu, doľava a doprava. V pohotovostnom 

režime môžete určovať vysávaču smer prostredníctvom diaľkového ovládania. 
• Môžete voliť režim upratovania, režim hľadaní nabíjacej stanice a smer pohybu z dosahu ma-

ximálne 5 m pomocou príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači. 
• Ak je vysávač v upratovacom režime alebo v režime hľadania nabíjacej stanice, prosíme, 

stlačte najprv tlačidlo pauza a až potom zvoľte smer pohybu.
• Keď nastavujete smer pohybu vysávača, nie je schopný pri tom upratovať. 
• Pri používaní namierte vysielač diaľkového ovládania na prijímač signálu na vysávači. 
• Keď je vysávač v blízkosti nabíjacej stanice, virtuálnej steny, zdrojov sa silným svetelným 

žiarením, alebo iného vysielača IR signálu, nebude diaľkové ovládanie správne fungovať. V 
takomto prípade prosím nastavte režim upratovania manuálne priamo na vysávači.

9. VIRTUÁLNA STENA 

Umiestnenie batérií
Tipy:                
• Sú potrebné dve alkalické batérie R20
• Do diaľkového ovládania je potreba dve alkalické batérie R20 (sú 

súčasťou balenia).
• Uistite sa, že diaľkový ovládač má umiestnené batérie napájania 

pred tým, než ho použijete. Ak nie, vložte batérie do diaľkového 
ovládača.

• Sú potrebné dve alkalické batérie R20. 
• Pri inštalácii batérií prosíme dodržte správnu polaritu batérií. 
• Batérie vymeňte ak sú vybité a uistite sa, že používate rovnaký typ nových batérií. 
• Batérie vyberte ak virtuálnu stenu nebudete dlhšiu dobu používať, aby ste predišli úniku elekt-

rolytu, čo môže spôsobiť poškodenie virtualnej zdi.  
• Nikdy nevystavujte vysielač IR signálu slnečnému alebo silnému svetelnému zariadenia, 

mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. 
• Likvidácia použitých batérii musí byť v súlade s miestnou ekologickú vyhláškou. 
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Použitie virtuálnej steny 
Môže sa použiť na to, aby sa obmedzil pohyb vysávača  
a nedovolila mu vstup do miest, ktoré nechcete upratať. Používa 
na to neviditeľnú IR signálovou bariéru, aby vytvorila asi 2 m dlhý 
optický pás, za ktorý vysávač nevjede (ako napríklad vchod do 
izby, chodbu a schodisko). Virtuálnu stenu tiež môžete použiť, 
keď chcete udržať vysávač ďaleko od žiary domácich spotrebičov, 
počítača alebo cenného predmetu (vázy...).
• Môžete tiež použiť súčasne niekoľko stien, ak je to potrebné. 
• Lúč virtuálnej steny má kužeľovitý tvar a cez tento lúč sa vy-
sávač nedostane.
Ak spozorujete, že kontrolka prevádzky svieti slabšie alebo, že sa 
vysávač dostal do blokovaných miest, prosíme, skontrolujte  
batérie vo virtuálnej stene. Ak je to potrebné, vymeňte ich. 

Spínač ZAP/VYP: stlačte toto tlačidlo a virtuálnu stenu začne 
pracovať.
Kontrolka prevádzky: svieti červeno, keď je virtuálna stena  
zapnutá, to znamená, že vytvára neviditeľnú bariéru a nepustí 
vysávač do zablokovaného miesta. 
Vysielač IR signálu: vytvára neviditeľnú bariéru.
Prijímač IR signálu: prijíma IR signál.
 

P28 Prijímač IR signálu   P30 Kontrolka prevádzky
P29 Spínač ZAP/VYP  P31 Vysielač IR signálu IR

 Poznámka
 ►Keď používate virtuálnu stenu, prosíme, namierte stranu s označením ECOVACS vybraným 
smerom. 
 ►Pre najlepšie výsledky obmedzenia priestoru jednej miestnosti umiestnite virtuálnu stenu pred 
vchod do tejto izieb. 
 ►Virtuálna stena sa po 2 hodinách automaticky vypne, aby sa šetrili batérie. Zakaždým, keď  
vysávač začne plniť nový upratovanie a je potreba použiť virtuálnu stenu, prosíme,  
skontrolujte či je virtuálna stena zapnutá a svieti kontrolka prevádzky. 

10. KAŽDODENNÉ ULOŽENIE

• Pri každodennom alebo častom použití vysávača by mal  
 vysávač zostať v nabíjacej stanici. Po nabití akumulátora sa  
 zníži nabíjací prúd, takže umiestnenie v nabíjacej stanici  
 nebude mať vplyv na životnosť batérie.
• Ak ho nebudete dlhšiu dobu používať (aspoň 3 mesiace),  
 nabite akumulátor vysávača a uložte ho späť do pôvodného  
 obalu. Uložte obal s vysávačom na suché miesto, mimo  
 slnečné žiarenie a vlhkosť. 
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11. ÚDRŽBA

Čistenie tela vysávača

• Pred čistením vysávač vypnite.
• Pred čistením nabíjacej stanice vytiahnite zástrčku zo  
 zásuvky. 
• Na čistenie povrchu nepoužívajte benzín ani olej. Uistite sa,  
 že používate suchú alebo navlhčenú handričku na utieranie.  

Vyprázdnenie a čistenie filtra a zásobníka na nečistoty

Vypnite vysávač, otvorte kryt zásobníka na nečistoty.
 
 
 
 
Uchopte rukoväť zásobníka a vyberte ho. 

Aby ste sa vyhli vysypaniu prachu zo zásobníka, neste  
ho štrbinou na nečistoty hore. Tento krok robte diskrétne. 

Obráťte zásobník dnom nahor a jemne ho vyklepnite  
do odpadkového koša. Môžete s ním jemne poklepať,  
aby sa dostali von všetky nečistoty. 

Ak je na filtri príliš veľa prachu, môžete otvoriť sponu uzatváranie 
zásobníka a otvoriť ho. 
Vyčistite prach z antibakteriálneho filtra. K tomu môžete použiť kla-
sický vysávač
Ak zistíte, že je vnútri zásobníka príliš veľa prachu, môžete ho dať 
pod tečúcu vodu, aby sa vyčistil (potom ho riadne vysušte 
na slnku). Vložte späť do tela vysávača vtedy, až sú zásobník aj 
filter úplne suchý. 

Zatvorte zásobník, budete počuť cvaknutie, ktoré potvrdí správne 
uzatvorenie. Vložte zásobník na nečistoty späť do tela robota  
a uzavrite krytom.
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Tipy:
Ak nebude zásobník na nečistoty riadne umiestnený, vysávač vydá varovný tón, na displeji sa 
rozsvieti varovný indikátor  pre vloženie zásobníka a kontrolka stavu bude blikať červene. 

Čistenie zásobníka na nečistoty a antibakteriálneho filtra

Nadvihnite sponu 
uzáveru pre otváranie 
zásobníka na nečistoty.

Z filtra odstráňte 
nečistoty.

Ak je na filtri väčšie množstvo nečistôt, môžete 
ho umyť pod tečúcou vodou. Potom ho nechajte 
riadne vysušiť (napr. voľne na slnečnom mieste) 
aspoň 24 hodín.
Po kompletnom vysušení filtra a zásobníka ho 
umiestnite späť do vysávača.

Výmena filtra
1) Otvorte kryt vysávača a vyberte zásobník na nečistoty.
2) Stlačte západku zásobníka na prach, zásobník otvorte a vyčistite.
3) Vyberte závlačku krytu zásobníka na prach.
4) Filter zásobníka na prach pripevnite závlačkou a vložte ho dovnútra. 

Čistenie hlavnej kefy 
Tip: Hlavnú kefu pravidelne čistite, minimálne 1 krát za týždeň. Nečistenie kefy môže spôsobiť 
zastavenie a poškodenie vysávača. Ak je znečistený, vyčistite ho pomocou priloženého čistiace-
ho háčika, nožnicami, nožom alebo pinzetou.
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 Za použitia skrutkovača alebo mince vyskrutkujte žltú skrutku držia-
cu kryt hlavnej kefy.

Zložte kryt hlavnej kefy.

Vytiahnite jeden koniec hlavnej kefy z uloženia. Začnite stranou pri 
bočnej kefy

Odstráňte vlasy a prach, ktoré sú v uloženie kefy.

Odstráňte vlasy a namotané nečistoty z hlavnej kefy (pomocou pri-
loženého háčka na čistenie hlavnej kefy).
Vyčistite priestor u zapuzdreného ložiska (pod šedým zapuzdre-
ním).

Umiestnite naspäť hlavnú kefu. Začnite stranou k pohonnej prevo-
dovke. Správne uložte aj zapuzdrené ložisko.

Kefu zaistite krytom a zaskrutkujte žltou skrutkou.

Handričkou utrite nečistoty na stierajúcej lište.
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Čistenie bočnej kefy 
Bočná kefa sa ľahko opotrebuje. Odporúčame 1 krát týždenne skontrolovať, či pracuje a či nie 
sú vlasy zamotané. Pokiaľ je to nutné, vymeňte ju. 

 Poznámka
Vysávač oznámi varovným signálom, že sa bočná kefa zamotá a na LCD displeji sa  
objaví (D66)

Výmena bočnej kefy
Pri poškodení bočnej kefy ju vymeňte.

 

Uchopte kefu a vyberte ju 
smerom nahor. Pre vybratie ju 
môžete zo spodnej časti podob-
rať menším skrutkovačom.

Vyčistite kefu od nečistôt  
a namotaných vlasov.

Po vyčistení kefy s rov-
nakým farebným ozna-
čením vložte do držáku 
a zatlačte na stred, kým 
nebudete počuť za-
cvaknutie. Pre overenie 
správneho umiestnenia 
zatiahnite kefu smerom 
nahor, kefa sa nesmie 
vybrať.

Čistenie pohonných kolies

Použite háčik na čistenie pre odstránenie prachu alebo chlpov  
z pohonných kolies. 

 Poznámka
Ak sa do kolies dostanú chlpy alebo kus látky a na LCD displeji 
sa objaví varovný signál  (D66).

Čistenie snímača proti pádu

Senzory proti pádu sú umiestnené na prednej časti vysávača (viď 
obrázok). Sú schopné zaznamenať až 8 cm výškový rozdiel.  
Odporúčame utrieť ich suchou bavlnenou handričkou zakaždým, 
keď vyprázdňujete zásobník na nečistoty, alebo aspoň 1 krát 
týždenne. Špinavé senzory môžu mať vplyv na citlivosť a môžu 
spôsobiť až poškodenie snímačov, čo by viedlo k pádu vysávača.

1. Vypnite vysávač a odstráňte nečistoty zo zásobníka. 
2. Obráťte robota a dajte ho na rovný suchý povrch. 
3. Utrite povrch troch senzorov proti pádu suchou bavlnenou
 handričkou.
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Čistenie senzoru znečistenia
Senzor umiestnenia zásobníka je uložený vpredu na vstupu pre 
nečistoty. Je schopné zaznamenať vyššiu koncentráciu prachu  
a vysávač potom zvýši efektívnosť upratovania pohybom do „vejá-
ra“ alebo „špirály“. Odporúčame čistiť senzor  zakaždým, keď 
čistíte zásobník na nečistoty. Zvýšite tým efektivitu upratovania.  
1. Vypnite vysávač.
2. Vyberte zásobník na nečistoty a vyčistite čidlo suchou  
 handričkou.

Čistenie LCD
LCD čistite pomocou suchej handričky. Na povrch displeja príliš 
netlačte.

Návod na použitie háčika na čistenie

  Háčik na čistenie rotačnej kefy. 

  Použitie 1 
  Použite ostrie háčika na odstránenie namotaných 
  vlasov a malých častí nečistôt. 
  Poznámka: používajte ostrie háčika na vyčistenie 
  osi rotačnej kefy. 
 
  Použitie 2 

      Ostrie háčika môžete tiež použiť na čistenie štetín 
      kefy od nečistôt alebo vlasov. 

 Použitie 3 
 Použite chrbát háčika na vyšetrovanie nečistôt 
 z gumenej stierky. 

   Bezpečnostné upozornenie: 
1) Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat 
2) Zaobchádzajte s čistiacim háčikom opatrne, aby  
  ste predišli zraneniu. 
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Výmena akumulátora
Vysávač je vybavený dvoma akumulátormi 6V 2500mAah Ni-MH. Akumulátory sa musia vyme-
niť oba.
Nikdy nekombinujte starý akumulátor s novým.
Pre vysávač používajte iba schválené náhradné diely ECOVACS: Použitie náhradných dielov, 
ktoré nie sú schválené spoločnosťou ECOVACS je nebezpečné a zruší platnosť záruky.
Pred výmenou akumulátora sa uistite, že vysávač je vypnutý.

Vysávač otočte hore noha-
mi a umiestnite ho na rovný 
povrch. Odskrutkujte skrut-
ku z krytu akumulátora.

Odpojte akumulátor vyti-
ahnutím konektora na prí-
vodnom vodiči z konektora 
vysávača. Pomocou prívod-
ného vodiča nadvihnite aku-
mulátor z priehradky.

Zapojte konektor a opatr-
ne vložte akumulátor do 
priehradky. Nasaďte kryt a 
utiahnite skrutku.

Poznámka: Rovnakým spôsobom vymeňte aj druhý akumulátor.

12. VAROVNÉ SIGNÁLY
Vysavač prestane pracovať při níže uvedených situacích; zobrazí sa signalizácia varovného 
signálu na LCD disleji a zároveň zaznie zvukový signál. Naviac na vasávači bude blikať červená 
kontrolka. Prosíme, sledujte čo sa zobrazuje na LCD displeji.  

Symbol Príčina poruchy Riešenie Poznámka
D66

1) V zásobníku na 
nečistoty je príliš 
mnoho prachu. 

2) Na senzore  
znečistenia je príliš 
mnoho prachu

1) Vysypte zásobník na 
nečistoty.

2) Zotrite prach  
zo senzoru  
na znečistenie. 

Pre zvýšenie účinnosti 
upratovania sa môže po 
niekoľkých upratovaniach  
zobraziť tento symbol,  
ktorý odporúča vyčistenie  
senzorov a to aj v prí-
pade, že podlaha nie je 
moc špinavá a zásobník 
nie je plný. 

1) Zásobník  
na nečistoty nie je 
umiestnený  
vo vysávači.

2) Zásobník na nečis-
toty nie je správne 
umiestnený

1) Vložte zásobník  
na nečistoty  
do vysávača.

2) Znovu nainštalujte 
zásobník  
na nečistoty  
a zatlačte ich. 
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1) hlavná kefa alebo 
pohonné kolesá sú 
zanesené vlasmi  
alebo sa do nich  
dostal kúsok látky. 

2) bočná kefa  
je zablokovaná

1) Vyčistite hlavnú kefu 
2) Vyčistite bočnú kefu 

a dajte ich späť. 
Vymeňte ich ak je to 
nutné.

 

Pohonné koleso je zasta-
vené, nie je na podlahe.

Uvoľnite koleso  
a vyčistite priestor  
okolo neho.

Toto upozornenie sa  
zobrazí pri nadvihnutí  
a vysávač sa zastaví.  
Zastavenie zabráni  
možnému riziku pri 
nadvihnutí deťmi alebo 
domácim zvieraťom. 

Vybitý akumulátor.
Vráťte vlastnoručne  
vysávač do nabíjacej 
stanice. 

Symbol Príčina poruchy Riešenie Poznámka
D62

 

1) Zásobník  
na nečistoty nie je 
umiestnený  
vo vysávači.

2) Zásobník na nečis-
toty nie je správne 
umiestnený

1) Vložte zásobník  
na nečistoty  
do vysávača.

2) Znovu nainštalujte 
zásobník  
na nečistoty  
a zatlačte ich. 

1) hlavná kefa alebo 
pohonné kolesá sú 
zanesené vlasmi  
alebo sa do nich  
dostal kúsok látky. 

2) bočná kefa  
je zablokovaná

1) Vyčistite hlavnú kefu 
2) Vyčistite bočnú kefu 

a dajte ich späť. 
Vymeňte ich ak je to 
nutné.

Pohonné koleso je zasta-
vené, nie je na podlahe.

Uvoľnite koleso  
a vyčistite priestor  
okolo neho.

Toto upozornenie sa  
zobrazí pri nadvihnutí  
a vysávač sa zastaví.  
Zastavenie zabráni  
možnému riziku pri nad-
vihnutí deťmi alebo do-
mácim zvieraťom. 
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13. BEŽNÉ CHYBY

Problém Riešenie

Vysávač nie je mož-
né nabiť.

1) Ak chcete nabiť akumulátor, presvedčte sa, že sieťový vypínač na 
spodnej strane vysávača je v polohe „I“. Počas nabíjania bliká kont-
rolka nabíjania a NEZNAMENÁ, že batéria je nabitá.

2) Strieborné nabíjacie konektory na vysávači nie sú správne prepoje-
né s nabíjacími konektormi na nabíjacej stanici.

3) Keď sa vysávač nabíja v stanici, akumulátor sa bude naďalej nabí-
jať pri nízkom napätí, aby sa akumulátor nepoškodil. Ak je nabíjacia 
stanica odpojená zo siete napájania a vysávač je k nej pripojený so 
zapnutým sieťovým vypínačom (nie je v polohe „0“), bude vysávač 
čerpať energiu z akumulátora.

4) Akumulátor vo vysávači je potrebné správne naformátovať. Pred 
prvým použitím vysávača ho aktivujte nasledujúcim spôsobom: 
akumulátor nabíjajte po dobu 3 minút a potom ho odpojte od nabíja-
cej stanice. Toto zopakujte 3krát. Potom vysávač nabíjajte po dobu 
5 hodín. Ak problém s akumulátorom a jeho nabíjaním stále pretrvá, 
kontaktujte prosím našu servisnú a zákaznícku linku, kde vám po-
skytneme ďalšie informácie.

Keď je vysávač za-
pnutý, pohybuje sa 
stále smerom do-
zadu doľava, alebo 
doprava.

Vysávač vypnite.
1) Skontrolujte, či na senzoroch proti pádu nie je prach, ktorý spôsobu-

je zlý prenos signálu. Pre vyčistenie použite suchú  
handričku.

2) Na pohonnom koliesku je niečo namotané. Odstráňte všetky nečis-
toty z priestoru kolies.

3) Nárazník v prednej časti nefunguje správne. V tomto prípade dajte 
pri pohybe vysávača ruku pred nárazník, po náraze musí vysávač 
zmeniť smer pohybu. Toto zopakujte aj pre nárazy z pravej a ľavej 
prednej strany. Pokiaľ takto vysávač nereaguje, kontaktujte našu 
servisnú a zákaznícku linku.

4) Niektoré koberce a povrchy (napr. tmavé, čierne koberce, ...), ab-
sorbujú signál vysielaný snímačmi pre detekciu schodov a vysávač 
ide iba dozadu a po chvíli sa zastaví. Toto je sprevádzané červenou 
signalizáciou na vysávači a vysávač sa zastaví. 
Na tieto koberce nemožno vysávač použiť.

Robot nefunguje v 
nastavenom režime.

1) Akumulátor je úplne vybitý a nebude fungovať.
2) Akumulátor je takmer vybitý a nevykoná vyžadovaný úkon, ALE 

vyhľadá automaticky nabíjaciu stanicu, kde sa nabije.
Zásobník na nečis-
toty bol vysypaný, 
ale kontrolka na 
displeji stále hlási, 
aby ste ju vysypali.

1) Ak sa toto stane, vysávač vypnite a skontrolujte, či je zásobník vo 
vysávači umiestnený správne. Jednotku zapnite a kontrolka by mala 
byť vypnutá.

2) Vyčistite senzor znečistenia.
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Robotický vysávač 
má problémy.

Zariadenie zapnite a položte na zem. Niekedy sa stane, že sa robotický 
vysávač dostane do problémov a bude treba vašu pomoc. Kvôli úzkym 
medzerám medzi nábytkom, stenami a inými predmetmi je možné, že 
bude vysávač neustále meniť smer a krúžiť dookola. V takom prípade 
ho vezmite a položte späť do priestoru.
Môže sa tiež stať, že sa zamotá do:
A) prívodného kábla
B) záclon
C) strapcov koberca
D) novín / časopisov

Prečo vysávač nie-
kedy počas uprato-
vania spomalí alebo 
cúva?

Vysávač bude meniť svoj vzorec čistenia podľa koncentrácie prachu, na 
ktorý nabehne. Následne sa vráti do pôvodného pohybu režimu uprato-
vania.

Bočná kefka vysá-
vača nefunguje?

1) Najskôr skontrolujte, či je akumulátor dostatočne nabitý, aby sa mo-
hol spustiť zvolený režim.

2) Skontrolujte, či na bočnej kefke nie sú namotané vlasy, nite a pod.. 
Odstráňte prosím nečistoty zo štetín.

Hlavná kefa nefun-
guje?

3) Najskôr skontrolujte, či je akumulátor dostatočne nabitý, aby sa mo-
hol spustiť zvolený režim.

1) Skontrolujte, či nie sú na hlavnej kefe namotané vlasy či nite, ktoré 
jej môžu brániť v otáčaní.

2) Odstráňte kryt hlavnej kefy a vyberte kefu. Skontrolujte, či nie sú 
nečistoty v miestach, kde sa kefa otáča. Očistite všetok prach a na-
motané prekážky a kefu znova nasaďte. Presvedčte sa, že sa môže 
voľne otáčať.

3) Kefa sa zamotá, keď bude čistiť koberec so strapcami dlhšími ako 2 
cm.

Vysávač neupratu-
je v nastavený čas 
upratovania.

1) Presvedčte sa prosím, že sa na displeji zobrazuje aktuálny čas.
2) Skontrolujte, že sieťový vypínač na spodnej strane je ZAPNUTÝ.
3) Vysávač NEBUDE fungovať pri nízkom stave nabitia akumulátora. 

Aby ste zaistili, že vysávač bude fungovať po celú dobu vysávania, 
odkladajte ho pri naplánovanom upratovaní vždy do nabíjacej stani-
ce.

4) Je možné, že ste počet upratovania nastavili iba na jeden, nie na 
každý deň. Skontrolujte prosím nastavenej zadanie.
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Znížená sila satia 
pri upratovaní a 
hlučnejšia prevád-
zka.

A) Vyberte zásobník na nečistoty, vyprázdnite ho a vyčistite filter od 
nahromadených kúskov prachu, prachu či nečistôt.
B) Vyčistite senzory znečistenia na oboch stranách v priestore nad hlav-
nou kefou.
C) Skontrolujte, či otvor nie je zanesený nečistotami, aby sa mohol 
prach dostať až do zásobníka na nečistoty.
D) Zásobník znova nasaďte.
E) Jednotku otočte, zložte kryt a vyberte hlavnú kefu.
F) Očistite hlavnú kefu od vlasov, nití alebo nečistôt zamotaných do 
kefy.
G) Očistite záhyby kefy a presvedčte sa, že v priestore nad kefou 
smerom k zásobníku nie sú žiadne prekážky, ktoré by bránili nasatiu 
nečistôt do zásobníka na nečistoty.
H) Očistite 2 senzory znečistenia.
I) Uvoľnite kolieska od akýchkoľvek prekážok.
J) Sací motor funguje.
K) Hlavná kefa sa otáča.
Ak problém pretrvá, kontaktujte našu servisnú a zákaznícku linku.

Prečo nefunguje 
diaľkový ovládač?

A) Vysávač musí byť do vzdialenosti do 4,5 m od diaľkového ovládača,
B) V diaľkovom ovládači bude možno nutné vymeniť batérie,
C) Batéria vysávača je možná takmer vybitá a teda nereaguje,
D) Vysielač IR lúča na diaľkovom ovládači a na vysávači bude možno 
potrebné očistiť suchou handričkou,
E) Vysávač je príliš blízko nabíjacej stanice alebo virtuálnej steny a ich 
vysielače sa rušia. Na prijímač vysávača v nabíjacej stanici sa signál 
dostáva horšie, preto je funkcia DO obmedzená.
F) Prijímanie signálu ovládačom alebo sú v okolí iné infračervené zaria-
denia, ako napr. wi-fi router, ktoré rušia vysielanie signálu z ovládača do 
vysávača.

Prečo nefunguje 
virtuálna stena?

A) Skontrolujte, že je jednotka ZAPNUTÁ. Pamätajte, že jednotka sa po 
2 hodinách fungovania automaticky vypne.
B) Batéria môže byť slabá a potrebné ju  nabiť.
C) Dĺžka lúča je max 2,5 m. Presvedčte sa teda, že pokrýva celý otvor, 
ktorý chcete zablokovať.
D) Uistite sa, že jednotka je správne umiestnená do priestoru, ktorý sa 
má ohraničiť pre upratovanie.

V prípade problémov kontaktujte prosím našich odborníkov (info@ecovacs.cz).
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14. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
1) Jak dlho vydrží vysávač pracovať po 

plnom nabití akumulátoru? 
Odpoveď: Líši sa podľa typu podlahy; pre 
hladkou podlahu, drevenú podlahu a pod-
lahu z kachličiek je pracovný čas 80 minút; 
pre podlahu s kobercom s krátkym vlasom 
to naopak môže byť 40 minút. 

2) Je možné nechať vysávač upratovať, 
bez toho, že by na neho niekto  
dohliadal? 
Odpoveď: Áno. Ale mali by ste upozorniť 
osoby v miestnosti či okolí o tejto situácii, 
aby o neho nezakopli.  

3) Ako vysávač dokáže rozpoznať prekáž-
ky? 
Odpoveď: Vysávač je vybavený senzorom, 
ktorý dokáže rozpoznať výšku väčšiu ako 
8 cm, čo mu zabráni v páde. 

4) Vie vysávač vyčistiť priestor pod nábyt-
kom? 
Odpoveď: Vysávač má nízku výšku, môže 
vojsť pod stôl, posteľ, pohovku alebo skri-
ňu, kým je pod nábytkom výška aspoň  
10 cm. 

5) Prečo vysávač nepracuje podľa nasta-
veného režimu?  
Odpoveď: Pretože akumulátor je vybitý, 
vysávač sa automaticky prepne do režimu 
hľadania nabíjacej stanice.  

6) Ako veľkú plochu vysávač uprace pri 
plne nabitom akumulátore? (pri režime 
automatické upratovanie) 
Odpoveď: Za normálnych okolností je to 
okolo 120 - 150m², ale líši sa podľa typu 
podlahy.  

7) Ako zariadenie funguje pri rozpoznaní 
prekážky? 
Odpoveď: Vo všeobecnosti možno pove-
dať, že vysávač neprestane fungovať, ale 
zmení smer a prekážku obíde.

8) Prečo za sebou vysávač necháva nepo-
riadok behom upratovania? 
Odpoveď:  
a. Skontrolujte, či nie je v zásobníku na 
  nečistoty príliš mnoho nečistôt (môže 
  nastať situácia kedy na podlahe bude 
  príliš mnoho prachu a vysávač nebude 
  signalizovať  plný zásobník, aj keď bude 
  plný zásobník). Preto je potreba  
  vysypať zásobník na nečistoty. 
b. Skontrolujte, či nie je potreba vyčistiť 
  hlavnú kefu, protože môže byť  
  zanesený vlasmi a prachom.  

9) Prečo vysávač nezačne upratovať  
v nastavenom čase? 
Odpoveď:  
a. Skontrolujte či je dostatočne nabitý  
  akumulátor. Načasované upratovanie 
  nefunguje, keď sa vysávač po upratova 
  ní vracia do nabíjacej stanice.  
b. Skontrolujte, či je vysávač  
  v pohotovostnom režime. 
c. Či je umiestnený v nabíjacej stanici so  
  zapnutým sieťovým vypínačom. 

10) Prečo sa vysávač nenabíja, aj keď je  
 v nabíjacej stanici? Kontrolka nabíjania 
 tiež nesvieti.

 Odpoveď: 
 a. Skontrolujte, či je batéria správne
  umiestnená, čiže je kryt uvoľnený, 
  pripevnite ho. 
 b. Skontrolujte, či je v zásuvke napätie. 
 c. Obráťte sa prosím na autorizovaný
  servis, ak problémy stále pretrvávajú.

11) Prečo nefunguje diaľkový ovládač?
 Odpoveď: 
 a. Vzdialenosť, na ktorú ovládač funguje,
  je maximálne 5 m. Ak je vzdialenosť
  večšia, ovládač nereaguje. 
 b. Skontrolujte batérie v diaľkovom 
  ovládači a ujistite sa, že je správne
  umiestnená. 
 c. Ujistite sa, že je vysávač zapnutý 
  a nechajte ho nabiť, pokiaľ sa na LCD
  displeji objaví symbol vybitého 
  akumulátora. 
 d. Čistou handričkou utrite vysielač IR
  signálu na diaľkovom ovládaní 
  a prijímač IR signálu na vysávači.
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 e. Ak je robot príliš blízko virtuálnej steny
  alebo nabíjacej stanice, signál 
  diaľkového ovládača je rušený.
 f / Prijímanie signálu z diaľkového  
  ovládača je ovplyvňovaná iným  
  infračerveným zariadením, ako napr.  
  wi-fi router. To môže rušiť vysielanie  
  signálu z ovládača do vysávača.

12) Prečo nefunguje virtuálna stena?
 Odpoveď: 
 a. Skontrolujte, že je jednotka ZAPNUTÁ. 
  Pamätajte, že jednotka sa po  
  2 hodinách fungovania automaticky  
  vypne.
 b. Batéria môže byť slabá a potrebné ju 
   nabiť.
 c. Skontrolujte správne umiestnenie 
  virtuálnej steny, dosah signálu je okolo
  2 m smerom vpred. Týmto signálom
  by mal vzniknúť ohraničený priestor,
  kam by vysávač nemal ísť. 
 d. Signál je rušený, čiže je virtuálna stena 
  príliš blízko nabíjacej stanice.
 e. Skontrolujte, či je priestor dostatočne
  obmedzený virtuálnou stenou, v inom
  prípade odporúčame zakúpiť ďalšiu
  virtuálnu stenu.

13) Je pre vysávač zložité vyčistiť roh, 
 ktorý má guľatý tvar? 
 Odpoveď: Robot je sám schopný 
 rozpoznať stenu. Vie upratať priestor
 pozdĺž steny v režime automatické 
 upratovanie alebo v režime pozdĺž 
 stien. Jeho bočná kefa vie z týchto 
 priestorov efektívne vymiesť prach. 
 V úzkom priestor medzi dvoma stenami sa
 za vysávačom môže nahromadil prach,
 ktorý musíte zamiesť ručne. 

14) Prečo vysávač niekedy v priebehu
 upratovania spomalí?
 Odpoveď: Keď vysávač zaznamená, že
 je na podlahe príliš mnoho nečistôt 
 a prachu, automaticky sa prepne do
 pomalšieho režimu.

15) Existuje nejaké nebezpečie pre nábytok
 a deti, keď vysávač upratuje?
 Odpoveď: Nie. Vpredu na robote je mäkký
 gumový nárazník. 

 Vysávač zmení smer, keď sa dotkne 
 nábytku alebo dieťaťa.

16) Má vysávač pri prevádzke nejaký vliv
 na domáce zviera?
 Odpoveď: Vysávač pri upratovaní 
 nerobí moc veľký hluk, takže nevydáva 
 žiadny prenikavý zvuk, ktorý by mohol
 u zvieraťa spôsobiť podráždenie alebo
 dokonca nedôveru. Ak doma nejaké
 zviera chováte, odporúčame ho pri
 prvom použití zoznámiť ho s vysávačom

17) Čo je potreba si uvedomiť pri vysávaní
 koberca?
 Odpoveď: Vysávač nie je schopný
 vysávať koberec s dlhým vlasom - viac
 dlhšom než 1 cm. Pred upratovaním 
 je potreba koberec prichytiť. 

18) Záleží na tom, či je vysávačv nabíjacej 
 stanici, keď právenevysáva?
 Odpoveď: NIE, vysávač sa automaticky 
 prepne na nabíjania na nižší prúd.  
 Musíme si ale uvedomiť, že deti môžu 
 vysávač považovať za hračku, takže sa 
 snažme zariadenie umiestniť tak, aby k 
 nemunemali prístup.

19) Hrozí nejaké nebezpečie pri  
 nesprávnom dotyku kontaktov  
 nabíjania medzi vysávačem a nabíjacou
 stanicou? 
 Odpoveď: Nie. Dva kontakty nabíjacej
 stanice nie sú pod napätím bez správne
 zapojeného vysávača. Maximálne napätie
 je 24V čo je bezpečné i pri nabíjaní.

20) Ako sa dá zabrániť tomu, aby sa do
 hlavnej kefy nezamotal prívodný kábel? 
 Odpoveď: Vysávač sa pravdepodobne
 zamotal pri práci, kedy prívodný kábel
 ležal rozmotaný na podlahe. V takomto
 prípade sa vysávač bude snažiť sa 
 z tejto situácie dostať. Keď sa mu to
 nepodarí ani na niekoľký pokus, ozve
 sa varovný signál. 

21) Ako môžem pozastaviť naplánované
 upratovanie, keď budem nejakú dobu
 mimo domov? 
 Odpoveď: Môžete zrušiť naplánované
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 upratovanie. Pozrite sa na stranu 55

22) Ako môžem vysávač premiestniť?
 Odpoveď: Môžete ho oboma rukami
 zdvihnúť a položiť inde. Postupujte
 opatrne a nenahýbajte vysávač, inak
 prach a nečistoty môžu zo zásobníku
 vypadnúť.

 

23) Ako sa dá zvýšiť efektivita práce 
 vysávača?
 Odpoveď: Umiestnite vysávač 
 a nabíjacej stanice do rovnakej 
 miestnosti, pretože tak skrátite dobu,
 kedy bude vysávač nabíjacej stanice
 hľadať a predĺžite tým dobu upratovania. 
 Ak potrebujete, aby vysávač upratal
 všetky miestnosti v dome, umiestnite
 nabíjaciu stanicu doprostred, aby sa
 sem vysávač mohol pohodlne vracať. 

24) Čo robiť v prípade, keď vysávač nasal 
 tekutinu?
 Odpoveď: 
 a. Vypnite ho a vyberte zásobník na
  nečistoty, vysypte ho a vysušte. 
 b. Vytiahnite antibakteriálny filter 
  a vysušte ho dosucha. 
 c. Vyberte hlavnú kefu a vyčistite ju,
  potom handričkou utrite kefu 
  i vnútornú časť jeho uloženia vo
  vysávači. Počkajte, než kefa uschne
  a potom ho upevnite späť. 
 d. Nechajte prístroj, aby sa sám vysušil
   - aspoň 12 hodín (uistite sa, že hlavné
  časť je suchá a potom vysávač  
  zapnite). 
  Ak predchádzajúce rady nepomohli 
  a problémy pretrvávajú, obráťte sa 
  prosím na autorizovaný servis.  

25) Nádobka na nečistoty bola vysypaná, 
  ale kontrolka na displeji stále hlási, 
  aby ste ju vysypali?
 odpoveď:
 a) Ak sa toto stane, vysávač vypnite a 
 skontrolujte, že nádobka na prach je vo
 vysávaču umiestnená správne.
 b) Vyčistite senzor znečistenia.
 c) Vysávač zapnite a kontrolka by mala 
 byť vypnutá.

26) Ako čistiť displej LCD?
 Odpoveď: Displej čistite mäkkou
 suchou handričkou a utrite ňou odtlačky 
 prstov či iné nečistoty.

27) Prečo je bočná kefka tak náchylná 
 k poškodeniu?
 Odpoveď:
 Odpoveď: Ak kefa prejde ceznapájací
  kábel, prechodové lišty môžu sado nich 
 zachytiť štetiny a kefka takpokrivia alebo 
 sa aj štetiny vytrhnú.

28) Prečo je prevádzková doba Deebot tak
 krátka a prečo sa nechce nabiť?
 Odpoveď: 
 Akumulátor Deebot môžete obnoviť 
 nasledujúcim spôsobom:
 Odpojte Deebot z nabíjacej stanice po
 zhruba 3minutovom nabíjaní a po ďalšej
  minúte ho znova umiestnite do nabíjacej 
 stanice. Tento cyklus zopakujte 3 krát 
 a potom Deebot nabíjajte nepretržite 
 12 hodín. 

Ak Deebot stále nefunguje ani po vykonaní 
vyššie uvedených inštrukcií, kontaktujte 
prosím odborníkov na info@ecovacs.cz
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VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE 
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED 
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO 
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. 

VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD 
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia 
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie 
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materi-
áli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím 
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým 
zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov 
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že  
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení 
životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom 
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia  
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta 
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu 
likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné 

prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok 
nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia 
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte 
odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu. 
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho 
predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete 
bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, 
na obecnom úrade a na webe www.sewa.sk. 

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu
elektrozariadení) au kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu batérií a akumulátorov).

Výrobca: ECOVACS Robotics (Su zhou) Co., Ltd, China
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