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Gratulujeme Vám ku kúpe prístroja DEEBOT spoločnosti ECOVACS Robotics! 
Dúfame, že s ním budete spokojní mnoho rokov. Veríme, že vďaka zakúpeniu 
robotického vysávača bude Váš domov čistý a Vy budete mať viac času venovať sa 
iným veciam.
Žite chytro. Užívajte života.

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať technologické a / alebo konštrukčné 
zmeny prístroja, vďaka ktorým sa bude neustále vylepšovať.

Ďakujeme, že ste si vybrali DEEBOT !

www.roboticky-vysavac.sk
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1. Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických prístrojov je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné 
opatrenia, vrátane týchto:
PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
NÁVOD SI USCHOVAJTE
1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými

fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom
a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali deti alebo aby na
ňom sedeli.

2. Upracte priestor, ktorý chcete čistiť. Odstráňte z podlahy napájacie káble a malé
predmety, ktoré by mohli prístroju prekážať. Zastrčte kobercové strapce pod koberec
a z podlahy zdvihnite napríklad závesy a obrusy.

3. Ak je v čistenej oblasti nejaký pokles, napr. kvôli prahu alebo schodom, mali by ste
obsluhovať prístroj tak, aby ste zabezpečili, že zníženie podlahy zaznamená, bez
toho, aby prepadol cez okraj. Možno bude potrebné umiestniť na okraj nejakú hmotnú
prekážku, aby prístroj nespadol. Dajte pozor, aby hmotná prekážka nespôsobila
zakopnutie.

4. Používajte prístroj len podľa popisu v tomto návode. Používajte len príslušenstvo, ktoré
odporúča alebo predáva výrobca.

5. kontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré je vyznačené
na nabíjacej stanici.

6. Prístroj je určený IBA pre použitie VNÚTRI domácnosti. Nepoužívajte prístroj
vo vonkajšom, komerčnom alebo priemyselnom prostredí.

7. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že prístroj nebude fungovať na tmavom alebo
čierne zafarbenom povrchu.

8. Upozorňujeme, že prístroj sa pohybuje sám. Pri prechádzaní priestorom, kde prístroj
pracuje, dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste na prístroj nestúpili alebo  oň nezakopli.

9. Používajte len originálnu akumulátorovú batériu a nabíjaciu stanicu, ktoré sú dodané
s výrobkom priamo od výrobcu. Je zakázané používať iné ako akumulátorové batérie.
Informácie o akumulátore nájdete v oddiely Technické údaje.

10. Prístroj nepoužívajte bez správne umiestneného zásobníku na nečistoty a / alebo bez
prachových filtrov.

11. Nepoužívajte prístroj v priestore, kde sú zapálené sviečky alebo krehké predmety.
12. Nepoužívajte prístroj v mimoriadne studenom alebo teplom prostredí (pod -5˚C / 23˚F

alebo nad 40˚C / 104˚F).
13. Keď prístroj pracuje, dohliadajte na deti a domáce zvieratá. Vlasy, voľné oblečenie, prsty

a všetky ostatné časti tela držte v bezpečnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí
prístroja.

14. Nenechajte prístroj pracovať v miestnosti, kde spí dojča alebo malé dieťa.
15. Nepoužívajte prístroj na vlhké povrchy alebo na povrchy so stojatou vodou.
16. Nenechajte prístroj zachytiť veľké predmety ako kamene, veľké kusy papiera alebo

čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť upchatie prístroja.
17. Nepoužívajte prístroj na  vysávanie horľavých alebo zápalných látok ako napríklad

benzínu, tonera  do tlačiarne alebo kopírky, ani ho nepoužívajte v priestoroch, kde by
sa tieto látky mohli vyskytovať.

18. Nepoužívajte prístroj na vysávanie  horiacich alebo fajčiacich vecí, napríklad cigariet,
zápaliek, horúceho popola alebo čohokoľvek iného, čo by mohlo spôsobiť požiar.

www.roboticky-vysavac.sk
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1. Dôležité bezpečnostné pokyny

19. Nevkladajte predmety do nasávacieho otvoru. Nepoužívajte prístroj, ak je nasávací otvor
zablokovaný. Udržujte nasávací otvor čistý, bez prachu, vlákien, vlasov a ďalších vecí,
ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu.

20. Strážte, aby sa nepoškodil napájací kábel. Nabíjaciu stanicu neťahajte ani neprenášajte
za kábel, nepoužívajte kábel ako držadlo, nezatvárajte dvere, cez ktoré prechádza kábel,
ani neohýbajte kábel cez ostré hrany alebo rohy. Neprechádzajte prístrojom cez napájací
kábel. Držte napájací kábel v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov.

21. Poškodený napájací adaptér alebo kábel musí vymeniť výrobca alebo autorizovaný
servis, aby sa predišlo možnému riziku.

22. Nepoužívajte nabíjaciu stanicu, ak je poškodená.
23. Nepoužívajte prístroj s poškodeným napájacím adaptérom, káblom, alebo ak                                                                      

je poškodená zásuvka. Nepoužívajte prístroj ak nefunguje správne, ak spadol, je
poškodený, bol vo vonkajšom priestore alebo ak sa dostal do kontaktu s vodou.                                   
To isté platí aj pre nabíjaciu stanicu. Oboje musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis, 
aby sa predišlo možnému riziku.

24. Čistite a udržiavajte prístroj podľa popisu, ktorý je uvedený v oddiele Údržba v tomto
návode.

25. Než začnete s čistením alebo údržbou, vypnite prístroj hlavným vypínačom.
26. Pred začatím čistenia a údržby nabíjacej stanice musíte vytiahnuť napájací adaptér

zo zásuvky.
27. Ak chcete prístroj zlikvidovať, vyberte ho z nabíjacej stanice, vypnite vypínačom

a odstráňte akumulátor.
28. Akumulátor je nutné vybrať a odstrániť podľa miestnych zákonov a predpisov ešte pred

likvidáciou prístroja.
29. Použitý  akumulátor láskavo likvidujte podľa miestnych zákonov a predpisov.
30. Prístroj nepáľte, a to ani v prípade, že je vážne poškodený. Akumulátor by mohol v ohni

vybuchnúť.
31. Ak nepoužívate dlhšiu dobu nabíjaciu stanicu, odpojte ju od el. prúdu.
32. Je nutné používať prístroj podľa pokynov, ktoré sú uvedené v tomto návode. Spoločnosť

ECOVACS Robotics nie je zodpovedná a neručí za škody či zranenia, ktoré spôsobí
nesprávne používanie prístroja.

33. Spotrebič nepoužívajte na vysávanie nečistôt produkovaných pri / po stavebných
úpravách, ako je sadrokartónový prach, jemný piesok, cement, stavebné prach, časti
omietky a pod. Pri preniknutiu týchto nečistôt / sypkých stavebných hmôt / sypkých
stavebných materiálov do agregátu vzniká nebezpečenstvo jeho poškodenia a vyradenia
z prevádzky. Na tento druh poruchy sa nevzťahuje nárok na záručnú opravu.

Správna likvidácia prístroja
Vyššie uvedená značka v celej EÚ znamená, že prístroj by nemal byť likvidovaný 
s ostatným odpadom domácnosti. Prístroj zodpovedne recyklujte, čím prispejete                  
k trvalému opätovnému využitiu materiálnych zdrojov, zabránite možnému poškodeniu 
životného prostredia alebo ľudského zdravia kvôli nekontrolovanej likvidácii odpadu. Ak 
chcete použitý prístroj recyklovať, využite  systém zberu odpadov alebo sa obráťte na 
obchodníka, u ktorého ste prístroj zakúpili. Tým zaistíte bezpečnú recykláciu prístroja.

Pre krajiny EÚ

www.roboticky-vysavac.sk
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2. Obsah balenia a technické údaje

Robot

(4)  Bočná kefka

Diaľkový ovládač 
(s batériami)

* Pri neustálom vylepšovaní výrobkov môže dôjsť k zmene technických a konštrukčných

Nabíjacia stanica (so sieťovým 
napájacím adaptérom)

Návod

Akumulátor 
(s 2 skrutkami)

Čistiaci mop Smart 
Clean

Nádržka Smart Clean

OdmerkaPríslušenstvo pre hlavnú 
kefu (namontované) 

Príslušenstvo pre 
priame satie

2.1 Obsah balenia

2.2 Technické údaje
Model DM85

Prevádzkové napätie 14.8 V DC Príkon 30 W

Nabíjacia stanica  CH1465

Vstupné napätie 20 V DC Výstupné napätie 20 V DC

Výstupný prúd   1 A Príkon 20 W

Sieťový adaptér OH-1024E2001000U

Vstupné napätie 100-240 V AC Výstupný napätie 20 V DC

Výstupný prúd   1 A Príkon 20 W

Model diaľkového ovládania RC1360C Vstupné napätie 3 V DC

Akumulátor Lithiová batéria 2850 mAh

Instruction ManualEN

www.roboticky-vysavac.sk
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2.3 Popis prístroja
Robotický vysávač

Nabíjacia stanica

1

2

3

1. Zdroj infračerveného signálu
2. Kontakty nabíjania
3. Sieťový adaptér so zástrčkou

1. Vrchný kryt
2. Ovládací panel
3. Proti nárazové senzory
4. Proti pádové senzory
5. Kontakty pre nabíjanie
6. Bočné kefky  

  7. Príslušenstvo pre 
hlavnú kefu

  8. Pohonné kolieska
  9. Otočné predné koliesko
10. Akumulátor so skrutkami
11. Otvory pre nádržku

12. Prijímač infračerveného signálu 
      z diaľkového ovládača
13. Senzory znečistenia
14. Aktualizačný port (ako sa pokúsite prístroj 

aktualizovať, kontaktujte zákaznícky servis)
15. Zásobník na nečistoty

1. Tlačidlo režimu lokálneho upratovania
2. Tlačidlo režimu popri stenách
3. Tlačidlo automatického režimu (hlavný vypínač)
4. Tlačidlo režimu intenzívneho čistenia
5. Tlačidlo režimu návratu do nabíjacej stanice

Ovládací panel

1 3 5

2 4

1

2

3

4

5
6

7

8

13 1415

9

10

11

12

2. Obsah balenia a technické údaje
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2. Obsah balenia a technické údaje

Zásobník na nečistoty 

Nádržka Smart Clean

1. Držadlo zásobníka na nečistoty 
2. Zámok zásobníka na nečistoty
3. Veko zásobníka na nečistoty
4. Multifunkčný čistiaci nástroj
5. Sieťka filtra a vysoko účinný filter

1. Čistiaci mop Smart Clean
2. Nádrž na vodu
3. Otvor na vodu

1

2

3

12

2

1

3
4

7

8

11

5

6

9
10

Diaľkové ovládanie

  1. LED displej
  2. Tlačidlo režimu návratu do nabíjacej stanice
  3. Tlačidlo automatického režimu
  4. Tlačidlá pre ovládanie smeru
  5. Tlačidlo ŠTART / PAUZA
  6. Tlačidlo režimu lokálneho upratovania
  7. Tlačidlo režimu popri stenách
  8. Tlačidlo režimu intenzívneho čistenia
  9. Tlačidlo nastavenia aktuálneho času
10. Tlačidlo pre naplánovanie prvého času 

čistenie
11. Tlačidlo pre naplánovanie druhého času 

čistenie
12. Vysielač infračerveného signálu

5

1
2

3
4

www.roboticky-vysavac.sk
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3.1 Poznámky pred začatím upratovania
Než sa DEEBOT zapne, venujte niekoľko minút príprave priestoru, ktorý sa bude 
upratovať, a odstráňte všetky prekážky.

Odstráňte z podlahy napájacie káble a malé 
predmety, ktoré by mohli prístrojmi prekážať.

Majte na pamäti, že medzi podlahou a nábytkom, 
pod ktorým má robotický vysávač bez problému 
upratovať, musia byť voľných aspoň 10 cm (4 "). 

Prístroj nie je vhodný pre vysávanie kobercov 
s dlhým vlasom. Ako začnete používať prístroj 
v blízkosti alebo priamo na  koberci s krátkym 
vlasom, ktorý má strapce po stranách, ohnite 
láskavo strapce pod koberec.

Pokiaľ sú v čistenom priestore prahy alebo 
schody, pracujte s prístrojom DM85 tak, aby 
ste si boli istí, že proti pádové senzory pokles 
zaznamenajú. Možno bude potrebné umiestniť 
na okraj nejakú hmotnú prekážku, aby prístroj 
nespadol.

3. Ovládanie a programovanie
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3. Ovládanie a programovanie

3.2 Rýchly štart
Umiestnenie nabíjacej stanice
Pripojte sieťový adaptér k nabíjacej stanici.

Nabíjací stanicu umiestnite na rovnú podlahu 
k stene tak, aby základňa bola kolmo k zemi. 
V bezprostrednej blízkosti nabíjačky, tj. 1,5 m 
pred a 0,5 m po oboch stranách, by nemali byť 
žiadne predmety a reflexné povrchy.

Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

1

Namontovanie bočných kief
Pripevnite bočné kefy na spodnú stranu 
prístroja DM85 tak, že každý kefu zatlačte do 
otvoru zodpovedajúcej farby, kým nezapadne.

3

Zapojenie akumulátoru
Vložte akumulátor do otvoru na spodnej strane 
prístroja DM85. Vložte a utiahnite skrutky mincou, 
aby ste akumulátor zaistili. 

22

www.roboticky-vysavac.sk
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6

Zapnutie
Stlačte a držte tlačidlo  na robotickom 
vysávači po dobu 3 sekúnd. Prístroj DM85 je 
zapnutý, keď sa tlačidlo rozsvieti.

4

Pridanie čistiaceho mopu na vytieranie
Ak chcete použiť voliteľný pokročilý systém pre vytieranie, pripojte pred použitím prístroja nádržku 
s čistiacim mopom.

33
ON

*

*
*

*

*

*

 Tlačidlo bliká, keď sa prístroj DM85 nabíja. Keď je nabíjanie dokončené, tlačidlo zostane 
rozsvietené.
Pred nabíjaním prístroja DM85 odoberte nádržku na vodu.
Ak nebudete robotický vysávač dlhší čas používať, vyberte akumulátor.  Ak presakuje akumulátor, 
láskavo  ho vyberte ho z prístroja a otvor vytrite. Pred vybratím akumulátora si nasaďte ochranné 
rukavice.
Ak sa akumulátor  úplne vybije alebo ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, môže sa kapacita  
akumulátora znížiť a je nutné ho reaktivovať.
Pre reaktiváciu akumulátoru: Ručne umiestnite robotický vysávač do nabíjacej stanice, nabíjajte 3 minúty 
a vyberte ho. To opakujte 3krát, potom nabíjajte normálne po dobu 3 - 5 hodín.
Akumulátor v prístroji DM85 má dlhú životnosť a nie je nutné  ho často meniť. Ak chcete vymeniť 
akumulátor, obráťte sa na zákaznícky servis alebo postupujte nasledovne:
     a. Odskrutkujte skrutky akumulátoru a vyberte ho.
     b. Vložte nový akumulátorový a upevnite ho skrutkami.

Pred nabíjaním prístroja DM85 vyberte nádržku 
na vodu.

Umiestnite prístroj DM85 do nabíjacej stanice 
a skontrolujte, že sa nabíjacie kontakty na 
vysávači a nabíjacie kontakty nabíjania na 
nabíjačke  dotýkajú.

Pred prvým použitím prístroj DM85 nabíjajte 
aspoň 12 hodín.

5 Nabíjanie DM85

 * Ak chcete použiť funkciu pre vytieranie, zahnite hrany kobercov dole, aby sa prístroj DM85 
kobercom vyhol.
 * Kompletný návod, ako používať voliteľný pokročilý program pre vytieranie, nájdete v časti 3.5.

3. Ovládanie a programovanie

www.roboticky-vysavac.sk



35
SK

3. Ovládanie a programovanie

7 Spustenie
Stlačte tlačidlo automatického režimu na ovládacom paneli na prístroji DM85, alebo dvakrát 
na diaľkovom ovládači. Prístroj DM85 sa okamžite spustí v režime automatického čistenia 
(platí pre situáciu, keď je vysávač umiestnený v nabíjacej stanici).

Upratovanie prístroja prerušíte stlačením 
tlačidla automatického režimu na kontrolnom 
paneli alebo dvojitým stlačením tlačidla 
START / PAUSE na diaľkovom ovládači.

Stlačte a držte tlačidlo  na robotickom vysávači 
po dobu 3 sekúnd. Prístroj DM85 je vypnutý, keď 
tlačidlo  zhasne.

8

9

Prerušenie

Vypnutie

33
OFF

 * Ak si prajete iný čistiaci režim, v sekcii 3.3 Voľba čistiaceho režimu nájdete podrobné informácie.

 * Keď je činnosť prístroja prerušená, je možné 
ho nasmerovať vpred, vzad, vľavo alebo 
vpravo pomocou smerových tlačidiel na 
diaľkovom ovládači. Ak je činnosť prístroja 
pozastavená, prístroj nevykonáva čistenie.

 * Keď prístroj  DM85 práve nepracuje, 
odporúčame ho nechať zapnutý a umiestnený 
v nabíjacej stanici.

www.roboticky-vysavac.sk
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3.3 Voľba režimu upratovania
Prístroj DM85 ponúka voľbu z niekoľkých čistiacich režimov pre efektívne čistenie rôznych typov 
podláh. Čistiace režim môžete vybrať buď na ovládacom paneli na prístroji, alebo pomocou 
diaľkového ovládača.

Režim automatického čistenia (120 minút)
Tento režim sa využíva najčastejšie. V režime 
automatického čistenia sa prístroj DM85 
pohybuje priamo a keď narazí na prekážku, 
zmení smer.

1

Režim intenzívneho upratovania
Tento režim sa hodí na aktívne čistenie alebo 
na veľmi znečistenej či zaprášenej podlahy. 
V tomto režime sa prístroj pohybuje rovnako 
ako v režime automatického čistenia, 
ale viac reaguje na nečistotu a prach a 
vykonáva dôkladnejšie čistenie.

2

 * Ak chcete prepnúť režim upratovania pomocou tlačidiel ovládacieho panela na prístroji, 
najprv prerušte činnosť prístroja a potom stlačte tlačidlo požadovaného režimu upratovania                     
na ovládacom paneli.
 * Ak chcete prepnúť režim upratovania pomocou diaľkového ovládača, stlačte 2krát tlačidlo 
požadovaného režimu upratovania.

3. Ovládanie a programovanie
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3. Ovládanie a programovanie

Tento režim je vhodný pre čistenie hrán a rohov 
miestností. Prístroj sa v tomto režime pohybuje 
pozdĺž hranice (napr. Steny).

Režim popri stenách4

Režim lokálneho upratovania (1 minúta)
Tento režim sa dá použiť na miesto, kde 
je veľa nečistoty a prachu. Prístroj sa v režime 
odstránenia lokálneho upratovania sústredí na 
konkrétne miesto.

3

Ak je akumulátor slabší, prístroj sa automaticky 
prepne do režimu návratu do  nabíjacej stanice 
a sám sa vráti do nabíjacej stanice.

Návrat do nabíjacej stanice5

 * Prístroj môžete kedykoľvek poslať späť 
do nabíjacej stanice tak, že prerušíte jeho 
činnosť, stlačíte tlačidlo pre návrat do 
nabíjačky na ovládacom paneli, alebo dvakrát 
stlačíte toto tlačidlo na diaľkovom ovládači.

www.roboticky-vysavac.sk
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Nastavenie aktuálneho času

3.4 Programovanie robotického vysávača
Prístroj má funkciu pre časové plánovanie upratovania. Prístroj možno naprogramovať tak, 
že vykonáva upratovanie raz alebo dvakrát denne, vždy v určitú dobu, dokonca aj keď nikto 
nie je doma. Konkrétnu dobu upratovania nastavíte pomocou diaľkového ovládača.

Stlačte  tlačidlo na diaľkovom ovládači, čím 
potvrdíte a uložíte aktuálny čas. Potvrdenie je 
signalizované zaznením zvukového signálu 
jedenkrát. Ak nepípa, namierte diaľkový 
ovládač pri potvrdzovaní tlačidlom  priamo 
na vysávač, prípadne ovládač priblížte 
k vysávaču. Tlačidlo  riadne stlačte.

Pre zmenu "hodiny" a "minúty" st lačte 
smerové  tlačidlá hore a dole. Pre prepnutie 
medzi hodinami, minútami a AM / PM stlačte    

 ľavé alebo pravé smerové tlačidlo.

Stlačte  tlačidlo na diaľkovom ovládači, ak bliká    
 a svieti na LED displeji ovládača.

 * Všetky naplánované čistenia prebiehajú v režime automatického čistenia.
 * Nastavovanie aktuálneho času a času upratovania vykonávajte vždy, keď je vysávač zapnutý a je    
v režime PAUZA. Ďalej môžete nastavovanie vykonať, ak je vysávač umiestnený v nabíjacej stanici.
 * Pred začatím programovania robotického vysávača, stlačte na diaľkovom ovládači akékoľvek 
tlačidlo, aby sa zapol LED displej. Ovládač používa 12-hodinový cyklus s ukazovateľmi "AM"            
(do poludnia) a "PM" (po poludní).

3. Ovládanie a programovanie
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3. Ovládanie a programovanie

Naplánovanie doby čistenia

Tlačte  tlačidlo na diaľkovom ovládači, dokiaľ    
 bliká a svieti na LED displeji ovládača. 

Stlačte  tlačidlo na diaľkovom ovládači, čím 
potvrdíte a uložíte naplánovaný čas čistenia.

Potvrdenie je signalizované zaznením 
zvukového signálu dvakrát. Ak nepípa, 
namierte diaľkový ovládač pri potvrdzovaní 
tlačidlom  priamo na vysávač, prípadne 
ovládač priblížte k vysávaču. Tlačidlo  riadne 
stlačte.

Prístroj vykonáva čistenie automaticky každý 
deň v naplánovanom čase. Prístroj DM85 je 
možné nastaviť tak, aby vykonával upratovanie 
2-krát denne v rôznom čase. Stlačte  tlačidlo 
na diaľkovom ovládači a potom naplánujte čas 
druhého upratovania spôsobom, ktorý sme opísali 
vyššie.

Pre zmenu "hodiny" a "minúty" stlačte 
smerové  tlačidlá hore a dole. Pre prepnutie 
medzi hodinami, minútami a AM / PM stlačte    

 ľavé alebo pravé smerové tlačidlo.

 * Medzi naplánovanými časy upratovania 
nechajte láskavo prestávku aspoň            
7 hodín.

www.roboticky-vysavac.sk



40
SK

Ak chcete zrušiť prvý naplánovaný čas, stlačte     
tlačidlo a držte ho,  kým nezmizne z LED displeja 
diaľkového ovládača. Zvukový signál zaznie trikrát. 
Tým sa naplánovaný čas čistenia zruší.

Ak chcete zrušiť druhý naplánovaný čas, stlačte     
tlačidlo a držte ho,  kým nezmizne z LED displeja 
diaľkového ovládača. Zvukový signál zaznie trikrát. 
Tým sa druhý naplánovaný čas čistenia zruší.

3 3

Zrušenie naplánovaného času čistenie.

Naplňte priloženú odmerku vodou. Otvorte viečko otvoru na vodu na nádržke a pomaly vlejte vodu 
z odmerky do nádržky. Zatvorte viečko otvoru na vodu.

Pridanie vody do nádržky1

Prístroj DM85 je vybavený systémom voliteľného pokročilého vytieranie pomocou mopu, 
ktorý je pripojený k patentovanej nádržke Smart Clean. Umývateľný a opakovane použiteľný 
čistiaci mop sa automaticky navlhčí a potom vysuší podlahu.

3.5 Voliteľný pokročilý program pre vytieranie

 * Nepoužívajte program na vytieranie na koberci.
 * Ak chcete použiť funkciu pre vytieranie, zahnite hrany kobercov dole, aby sa prístroj DM85 
kobercom vyhol.
 * Počas vytieranie prístroj nezastavujte a nenechávajte ho stáť na jednom mieste.                             
Tým zabránite tomu, aby po čistiacom mope zostala na podlahe voda.
 * Pred nabíjaním z prístroja DM85 odoberte nádržku.

 * Než dáte do nádržky vodu, vyberte ju zo spodnej časti robotického vysávača. Z nádržky zložte mop.

3. Ovládanie a programovanie
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3. Ovládanie a programovanie

Pridanie čistiaceho mopu

Na nádržku dajte mop.
Nádržku pridajte na spodnú stranu robotického 
vysávača. Výstupky na nádržke vložte do otvorov 
na spodnej strane prístroja a zacvaknite.

2

Spustenie
Zvoľte požadovaný režim upratovania. Prístroj DM85 čistí a utiera vo zvolenom režime.

3

Vybratie
Po skončení čistenia vyberte nádržku z prístroja, 
zostávajúcu vodu vylejte z nádržky a zložte 
mop.

4

www.roboticky-vysavac.sk
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Prístroj DM85 má 2 vymeniteľné sacie zariadenia pre vaše pohodlie.
Hlavná kefa: Najlepšia voľba pre hĺbkové 
čistenie s kombináciou hlavnej kefy a silného 
satia. Hlavná kefa je namontovaný v prístroji 
pri dodaní.

Priame satie: Najlepšia voľba pre každodenné 
čistenie s priamym satím bez hlavnej kefy. 
Táto funkcia je navrhnutá špeciálne pre zbieranie 
vlasov a chlpov bez namotávanie na kefu.

3.6 Voľba možnosti vysávania

A A

BB

Montáž zariadení pre priame satie
Otočte robotický vysávač. Stlačte obe tlačidlá 
hlavnej kefy smerom do stredu prístroja.
Zložte kryt hlavnej kefy.
Vyberte hlavnú kefu.
Umiestnite nástavec pre priame satie tak, aby 
výstupky zapadli do otvorov na spodnej strane 
robotického vysávača. Zacvaknite nadstavec 
na miesto.

Montáž hlavnej kefy 
Otočte robotický vysávač. Stlačte obe tlačidlá 
nástavce priameho satia smerom do stredu 
prístroja. Vyberte nástavec priameho satia.
Vložte hlavnú kefu na spodnú stranu prístroja.
Umiestnite kryt hlavnej kefy tak, aby výstupky 
zapadl i  do otvorov na spodnej strane 
robotického vysávača. Zacvaknite krat na 
miesto.

3. Ovládanie a programovanie
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3. Ovládanie a programovanie

3.7 Výstražné znamenia a signály

Výstražný zvukový 
signál Problémy Riešenie

 1 x signál Porucha pohonného kolesa
Skontrolujte, či pri pohonných kolesách 
nie sú namotané vlasy alebo nečistoty 
a očistite ich.

2 x signál Porucha na hlavnej kefe. 
Skontrolujte, či na hlavnej kefe nie sú 
namotané vlasy alebo nečistoty a očistite 
ich.

3 x signál Porucha  pohonného 
kolesa

Otočte robotický vysávač. Stlačte 
pohonné koleso a overte si, že budete 
počuť cvaknutie. Keď sa cvaknutie 
neozve, obráťte sa na zákaznícky servis.

4 x signál Porucha na zásobníku na 
nečistoty

Vyberte zásobník na nečistoty a znova 
ho vložte správne. Ak robotický vysávač 
stále hlási problém, obráťte sa na 
zákaznícky servis.

5 x signál Slabý akumulátor Umiestnite robotický vysávač ručne 
do nabíjacej stanice.

6 x signál Porucha na bočnej kefe
Skontrolujte, či na bočných kefách nie sú 
namotané vlasy alebo nečistoty a očistite 
ich.

7 x signál Porucha na proti pádovom 
senzore

Skontrolujte, či na proti pádovom senzore 
nie je prach a očistite ho.

Ak robotický vysávač zistí problém, vydá výstražný zvukový signál, a tlačidlo automatického 
režimu začne ČERVENO blikať. Riešte problém podľa výstražných zvukových signálov.

www.roboticky-vysavac.sk
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Otvorte horný kryt prístroja a vyberte zásobník na nečistoty. Otvorte veko zásobníka na nečistoty 
a vysypte jeho obsah.

Vyberte filtre. Dôkladne ho vyklepte. Nenamáčajte filtre vo vode.

4.1 Zásobník na nečistoty a filtre
Čistenie zásobníka na nečistoty a filtrov

Než začnete s čistením a údržbou prístroja DM85, vypnite robotický vysávač a odpojte 
nabíjaciu stanicu zo zásuvky.

Umývanie a sušenie
Opláchnite zásobník na nečistoty a mriežku filtra 
pod tečúcou vodou.

Zásobník  a j  mr iežku dôk ladne osušte, 
než je vrátite do prístroja.

4. Údržba
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4. Údržba

Čistenie mopu

Čistenie nádržky

Ak ste používali program vytieranie, vyberte nádržku zo spodnej strany prístroja a zložte čistiaci mop.
Vylejte zostávajúcu vodu z nádržky.
Mop vyperte v ruke a potom ho nechajte uschnúť na rozložený na plocho.

Ak ste používali program vytieranie, vyberte nádržku zo spodnej strany prístroja. Vylejte zostávajúcu 
vodu z nádržky a vysušte ju.
Nádržku zvonku utrite suchou utierkou.

4.2 Čistiace mop Smart Clean, nádržka Smart Clean

www.roboticky-vysavac.sk
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Čistenie hlavnej kefy

Pre jednoduchú údržbu je dodávané multifunkčné čistiace náradie. Zaobchádzajte s ním opatrne, pretože 
má ostré hrany.

Otočte robotický vysávač. Stlačte obe tlačidlá hlavnej kefy smerom do stredu prístroja.
Zložte kryt hlavnej kefy.
Vyberte hlavnú kefu.
Pomocou multifunkčného čistiaceho nástroja odrežte a odstráňte vlasy namotané okolo hlavnej kefy.

4.3 Hlavná kefa, nástavec priameho satia a bočné kefky

A A

BB

Čistenie bočných kefiekČistenie zariadenia pre priame satie
Vyberte bočné kefky. Utrite suchou utierkou 
bočné kefky a otvory pre nich na prístroji.

Utrite zariadenie pre priame satie čistou 
a suchou utierkou. 

Vytiahnite plastovú maticu na konci hlavnej kefy. Zložte z oboch koncov plastovej krytky. 
Z oboch koncov hlavnej kefy a tiež z vnútra krytiek odstráňte všetky namotané vlasy a nečistoty.

4. Údržba
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4. Údržba

Utrite nabíjacie kontakty a kontakty v nabíjacej stanici handričkou alebo kefovou stranou multifunkčného 
čistiaceho nástroja, aby sa zachovala účinnosť.

4.4 Ostatné časti
Utrite proti pádové senzory kefkou alebo kefovou 
stranou multifunkčného čistiaceho nástroja, aby sa 
zachovala účinnosť.

Pomocou multifunkčného čistiaceho nástroja 
odrežte a odstráňte vlasy namotané okolo 
otočného predného kolieska. 

Utrite senzory znečistenia handričkou alebo 
kefovou stranou multifunkčného čistiaceho 
nástroja, aby sa zachovala účinnosť.

www.roboticky-vysavac.sk
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Pri riešení bežných problémov s používaním prístroja DM85 láskavo využite túto tabuľku.

Č. Porucha Možné dôvody Riešenia

1 1 Prístroj sa nenabíja.

Prístroj nie je zapnutý.
Stlačte a držte tlačidlo 
automatického režimu na 
prístroji, aby sa zapol.

Prístroj sa nespojil 
s nabíjacou stanicou.

 Skontrolujte, že prístroj je 
správne prepojený s nabíjacími 
kontaktmi na nabíjacej stanici. 
Ak je to nutné, môžete robotický 
vysávač ručne posunúť, aby sa 
pripojil.

Nabíjacia stanice je 
odpojená od el. siete, zatiaľ 
čo robotický vysávač je 
zapnutý, čím dochádza 
k vybíjaniu akumulátora.

Zapojte nabíjaciu stanicu do 
zásuvky a skontrolujte, či je 
robotický vysávač zapnutý. 
Dávajte robotický vysávač do 
nabíjacej stanice, aby bol vždy 
plne nabitý akumulátor.

Akumulátor je úplne vybitý.

Akumulátor znova aktivujte. 
Ručne umiestnite robotický 
vysávač do nabíjacej stanice, 
nabíjajte 3 minúty a vyberte 
ho. To opakujte 3krát, potom 
nabíjajte normálne.

2
Prístroj má problém 
počas čistenia a zastaví 
sa.

Do prístroja sa zamotalo 
niečo, čo bolo na podlahe 
(elektrické káble, visiace 
závesy, kobercové strapce 
atď.).

Prístroj sám vyskúša rôzne 
možnosti, ako problém vyriešiť. 
Ak sa to nepodarí, odstráňte 
prekážku ručne a prístroj 
reštartujte.

3

Robotický vysávač sa 
vracia do nabíjacej 
stanice ešte pred 
dokončením upratovania.

 Ak je akumulátor slabý, prístroj 
sa automaticky prepne do 
režimu návratu do nabíjacej 
stanice a sám sa vráti do 
nabíjacej stanice.

To je normálne. Riešenie nie 
je potrebné.

Doba čistenia sa líši 
v závislosti od povrchu 
podlahy, rozloženia 
miestnosti a zvolenom 
čistiacom režime.

To je normálne. Riešenie nie 
je potrebné.

5. Riešenie problémov
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5. Riešenie problémov

Č. Porucha Možné dôvody Riešenia

4

 Prístroj nezačne 
automaticky vykonávať 
čistenie v naplánovanom 
čase.

Funkcia plánovania času 
je zrušená.

Nastavte plánovaný čas podľa 
popisu v časti 3.4.

Prístroj je vypnutý. Zapnite prístroj.

Akumulátor robotického 
vysávača je slabý.

Nechávajte robotický vysávač 
zapnutý a dávajte ho do 
nabíjacej stanice, aby mal vždy 
plne nabitý akumulátor.

Súčiastky prístroja sú 
zanesené nečistotami.

Vypnite prístroj, vyčistite 
zásobník na nečistoty a obráťte 
vysávač. Podľa popisu v oddiele 
4 vyčistite hlavnú kefu a bočné 
kefky.

5

Zlyhanie diaľkového 
ovládača (diaľkový 
ovládač má účinný dosah 
do 5m (16 ')).

Je potrebné vymeniť batérie 
v diaľkovom ovládači.

Vymeňte batérie a uistite sa, 
že sú nové batérie správne 
vložené do ovládača.

Prístroj je vypnutý alebo 
má slabý akumulátor.

Uistite sa, že je prístroj zapnutý 
a plne nabitý.

Nemožno preniesť 
infračervený signál, pretože 
vysielač na diaľkovom 
ovládači alebo prijímač 
na robotickom vysávači sú 
zašpinené.

Suchou utierkou alebo 
multifunkčným čistiacim 
nástrojom utrite vysielač 
infračerveného signálu 
na ovládači a prijímač na 
robotickom vysávači.

Iné zariadenie pracujúce s 
infračerveným ovládačom 
ovplyvňuje správanie 
vysávača, alebo diaľkový 
ovládač vysávače ovláda 
iné zariadenie.

Vyhnite sa používaniu 
diaľkového ovládača v blízkosti 
iných zariadení, ktoré takisto 
využívajú infračervené signály.

Pokiaľ aj tak dochádza k situáciám, na ktoré ste nenašli uspokojivú odpoveď, prosíme kontaktujte našu 
zákaznícku a servisnú linku +420 577 055 220, info@ecovacs.cz, kde sa technik môže starostlivo 
venovať vášmu konkrétnemu problému či otázke.
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