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Gratulujeme Vám ke koupi přístroje DEEBOT společnosti ECOVACS Robotics! 
Doufáme, že s ním budete spokojeni mnoho let. Věříme, že díky zakoupení 
robotického vysavače bude Váš domov čistý a Vy budete mít více času věnovat 
se jiným věcem. 
Žijte chytře. Užívejte života.

Společnost si vyhrazuje právo provádět technologické a/nebo konstrukční 
změny přístroje, díky nimž se bude neustále vylepšovat.

Děkujeme, že jste si vybrali DEEBOT!

www.roboticky-vysavac.cz
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1. Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, 
včetně těchto:
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
NÁVOD SI USCHOVEJTE
1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými

fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou 
pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti 
bez dozoru. Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti nebo aby na něm seděly.

2. Ukliďte prostor, který chcete čistit. Odstraňte z podlahy napájecí kabely a malé předměty,
které by mohly přístroji překážet. Zastrčte kobercové třásně pod koberec a z podlahy 
zvedněte například závěsy a ubrusy.

3. Pokud je v uklízené oblasti nějaký pokles, např. kvůli prahu nebo schodům, měli byste
obsluhovat přístroj tak, abyste zajistili, že snížení podlahy zaznamená, aniž by přepadl 
přes okraj. Možná bude nutné umístit na okraj nějakou hmotnou překážku, aby přístroj 
nespadl. Dejte pozor, aby hmotná překážka nezpůsobila zakopnutí.

4. Používejte přístroj pouze podle popisu v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství,
které doporučuje nebo prodává výrobce.

5. Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je vyznačené na nabíjecí
stanici.

6. Přístroj je určený POUZE pro použití UVNITŘ domácnosti. Nepoužívejte přístroj
ve venkovním, komerčním nebo průmyslovém prostředí.

7. Ve výjimečných případech se může stát, že přístroj nebude fungovat na tmavém nebo
černě zbarveném povrchu.

8. Mějte prosím na paměti, že přístroj se pohybuje sám. Při procházení prostorem, kde
přístroj pracuje, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste na přístroj nestoupli nebo o něj 
nezakopli.

9. Používejte pouze originální akumulátorovou baterii a nabíjecí stanici, které jsou dodány
s výrobkem přímo od výrobce. Je zakázáno používat jiné než akumulátorové baterie. 
Informace o akumulátoru najdete v oddílu Technické údaje.

10. Přístroj nepoužívejte bez správně umístěného zásobníku na nečistoty a/nebo bez
prachových filtrů.

11. Nepoužívejte přístroj v prostoru, kde jsou zapálené svíčky nebo křehké předměty.
12. Nepoužívejte přístroj v mimořádně studeném nebo teplém prostředí (pod -5˚C/23˚F nebo

nad 40˚C/104˚F).
13. Když přístroj pracuje, dohlížejte na děti a domácí zvířata. Vlasy, volné oblečení, prsty

a všechny ostatní části těla držte v bezpečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí
přístroje.

14. Nenechte přístroj pracovat v místnosti, kde spí kojenec nebo malé dítě.
15. Nepoužívejte přístroj na vlhké povrchy nebo na povrchy se stojatou vodou.
16. Nenechte přístroj zachytit velké předměty jako kameny, velké kusy papíru nebo cokoli,

co by mohlo způsobit ucpání přístroje.
17. Nepoužívejte přístroj k  vysávání hořlavých nebo vznětlivých látek jako například benzínu,

toneru  do tiskárny nebo kopírky, ani ho nepoužívejte v prostorech, kde by se tyto látky
mohly vyskytovat.

18. Nepoužívejte přístroj k vysávání hořících nebo kouřících věcí, například cigaret, zápalek,
horkého popela nebo čehokoli jiného, co by mohlo způsobit požár.

www.roboticky-vysavac.cz
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1. Důležité bezpečnostní pokyny

19. Nevkládejte předměty do nasávacího otvoru. Nepoužívejte přístroj, pokud je nasávací
otvor zablokovaný. Udržujte nasávací otvor čistý, bez prachu, vláken, vlasů a dalších
věcí, které by mohly omezit proudění vzduchu.

20. Hlídejte, aby se nepoškodil napájecí kabel. Nabíjecí stanici netahejte ani nepřenášejte
za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nezavírejte dveře, jimiž prochází kabel, ani
neohýbejte kabel přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte přístrojem přes napájecí
kabel. Držte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.

21. Poškozený napájecí adaptér nebo kabel musí vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis,
aby se předešlo možnému riziku.

22. Nepoužívejte nabíjecí stanici, pokud je poškozená.
23. Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím adaptérem, kabelem, nebo je-li poškozená

zásuvka. Nepoužívejte přístroj pokud nefunguje správně, pokud spadl, je poškozený, byl
ve venkovním prostoru či pokud se dostal do kontaktu s vodou. Totéž platí i pro nabíjecí
stanici. Obojí musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis, aby se předešlo možnému
riziku.

24. Čistěte a udržujte přístroj podle popisu, který je uveden v oddílu Údržba v tomto návodu.
25. Než začnete s čištěním nebo údržbou, vypněte přístroj hlavním vypínačem.
26. Před zahájením čištění a údržby nabíjecí stanice musíte vytáhnout napájecí adaptér

ze zásuvky.
27. Chcete-li přístroj zlikvidovat, vyjměte ho z nabíjecí stanice, vypněte vypínačem

a odstraňte akumulátor.
28. Akumulátor je nutné vyjmout a odstranit podle místních zákonů a předpisů ještě před

likvidací přístroje.
29. Použitý akumulátor laskavě likvidujte podle místních zákonů a předpisů.
30. Přístroj nepalte, a to ani v případě, že je vážně poškozený. Akumulátor by mohl v ohni

vybuchnout.
31. Nepoužíváte-li delší dobu nabíjecí stanici, odpojte ji od el. proudu.
32. Je nutné používat přístroj podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu. Společnost

ECOVACS Robotics není odpovědná a neručí za škody či zranění, která způsobí
nesprávné používání přístroje.

33. Spotřebič nepoužívejte k vysávání nečistot produkovaných při/po stavebních úpravách,
jako je sádrokartonový prach, jemný písek, cement, stavební prach, části omítky apod.
Při proniknutí těchto nečistot / sypkých stavebních hmot / sypkých stavebních materiálů
do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení z provozu. Na tento druh
závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.

Správná likvidace přístroje
Výše uvedená značka v celé EU znamená, že přístroj by neměl být likvidován s ostatním 
odpadem domácnosti. Přístroj odpovědně recyklujte, čímž přispějete k trvalému 
opětovnému využití hmotných zdrojů, zabráníte možnému poškození životního prostředí 
nebo lidského zdraví kvůli nekontrolované likvidaci odpadu. Chcete-li použitý přístroj 
recyklovat, využijte systém sběru odpadů nebo se obraťte na obchodníka, u kterého jste 
přístroj zakoupili. Tím zajistíte bezpečnou recyklaci přístroje.

Pro země EU

www.roboticky-vysavac.cz
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2. Obsah balení a technické údaje

2.1 Obsah balení

Robotický vysavač

(4) Boční kartáčky

Dálkový ovladač 
(s bateriemi)

* Při neustálém vylepšování výrobků může dojít ke změně technických a konstrukčních údajů.

Nabíjecí stanice (se síťovým 
napájecím adaptérem)

Návod

2.2 Technické údaje
Model DM85

Provozní napětí 14.8 V DC Příkon 30 W

Nabíjecí stanice  CH1465

Vstupní napětí 20 V DC Výstupní napětí 20 V DC

Výstupní proud   1 A Příkon 20 W

Síťový adaptér OH-1024E2001000U

Vstupní napětí 100-240 V AC Výstupní napětí 20 V DC

Výstupní proud   1 A Příkon 20 W

Model dálkového ovládání RC1360C Vstupní napětí 3 V DC

Akumulátor Lithiová baterie 2850 mAh

Instruction ManualEN

Akumulátor 
(se 2 šrouby)

Čisticí mop Smart 
Clean

Nádržka Smart Clean

Příslušenství pro hlavní 
kartáč (namontované)

OdměrkaPříslušenství pro 
přímé sání

www.roboticky-vysavac.cz
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2. Obsah balení a technické údaje

2.3 Popis přístroje
Robotický vysavač 

Nabíjecí stanice 

1

2

3

1. Zdroj infračerveného signálu
2. Kontakty nabíjení
3. Síťový adaptér se zástrčkou

1. Vrchní kryt
2. Ovládací panel
3. Protinárazová čidla
4. Protipádová čidla
5. Kontakty pro nabíjení

6. Boční kartáčky
7. Hlavní kartáč
8. Pohonná kola
9. Otočné přední kolečko

10. Akumulátor se šrouby
11. Otvory pro nádržku

12. Přijímač infračerveného signálu
z dálkového ovladače

13. Čidla znečištění
14. Aktualizační port 
15. Zásobník na nečistoty

1. Tlačítko režimu lokálního úklidu
2. Tlačítko režimu podél stěn
3. Tlačítko automatického režimu (hlavní vypínač)
4. Tlačítko režimu intenzivního čištění
5. Tlačítko režimu návratu do nabíjecí stanice

Ovládací panel

1

2

3

4

5
6

7

8

13 1415

1 3 5

2 4

9

10

11

12

www.roboticky-vysavac.cz
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2. Obsah balení a technické údaje

Zásobník na nečistoty

Nádržka Smart Clean

1. Držadlo zásobníku na nečistoty
2. Zámek zásobníku na nečistoty
3. Víko zásobníku na nečistoty
4. Multifunkční čisticí nástroj
5. Síťka filtru a vysoce účinný filtr

1. Čisticí mop Smart Clean
2. Nádržka na vodu
3. Otvor na vodu

1

2

3

12

2

1

3
4

7

8

11

5

6

9
10

Dálkové ovládání

  1. LED displej
  2. Tlačítko režimu návratu do nabíjecí 

stanice
  3. Tlačítko automatického režimu
  4. Tlačítka pro ovládání směru
  5. Tlačítko START/PAUZA
  6. Tlačítko lokálního úklidu
  7. Tlačítko režimu podél stěn
  8. Tlačítko režimu intenzivního čištění
  9. Tlačítko nastavení aktuálního času
10. Tlačítko pro naplánování prvního 

času čistění
11. Tlačítko pro naplánování druhého 

času čištění
12. Vysílač infračerveného signálu

5

1
2

3
4

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

3.1  Poznámky před zahájením úklidu
Než se DEEBOT zapne, věnujte několik minut přípravě prostoru, který se bude 
uklízet a odstraňte všechny překážky.

Odstraňte z podlahy napájecí kabely a malé 
předměty, které by mohly přístroji překážet.

Mějte na paměti, že mezi podlahou a nábytkem, 
pod kterým má robotický vysavač bez problému 
uklízet, musí být volných alespoň 10 cm (4”).

Přístroj není vhodný pro vysávání koberců 
s dlouhým vlasem. Než začnete používat 
přístroj v blízkosti nebo přímo na koberci s 
krátkým vlasem, který má střapce po stranách, 
ohněte  střapce pod koberec.

Pokud jsou v čištěném prostoru prahy nebo 
schody, pracujte s přístrojem DM85 tak, 
abyste si byli jistí, že protipádová čidla pokles 
zaznamenají. Možná bude nutné umístit 
na okraj nějakou hmotnou překážku, aby 
přístroj nespadl.

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

3.2 Rychlý start
Umístění nabíjecí stanice
Připojte síťový adaptér k nabíjecí stanici. 

Nabíjecí stanici umístěte na rovnou podlahu 
ke zdi tak, aby základna byla kolmo k zemi. 
V bezprostřední blízkosti nabíječky, tj. 1,5 m před 
a 0,5 m po obou stranách, by neměly být žádné 
předměty a reflexní povrchy.

Zapojte  síťový adaptér do zásuvky.

1

Namontování bočních kartáčků
Připevněte boční kartáčky na spodní stranu 
přístroje DM85 tak, že každý kartáč zamáčknete 
do otvoru odpovídající barvy, dokud nezapadne.

3

Zapojení akumulátoru
Vložte  akumulátor do otvoru na spodní straně 
přístroje DM85. Vložte a utáhněte šrouby 
mincí, abyste akumulátor zajistili.

22

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

6

Zapnutí
Stiskněte a držte  tlačítko na robotickém 
vysavači po dobu 3 sekund. Přístroj DM85 
je zapnutý, když se tlačítko rozsvítí.

4

*

*
*

*

*

*

*

*

Přidání čisticího mopu na vytírání
Chcete-li použít volitelný pokročilý systém pro vytírání, připojte před použitím přístroje nádržku 
s čisticím mopem.

Chcete-li použít funkci pro vytírání, zahněte hrany koberců dolů, aby se přístroj DM85 kobercům 
vyhnul. 
Kompletní návod, jak používat volitelný pokročilý program pro vytírání, najdete v oddíle 3.5.

33
ON

 tlačítko bliká, když se přístroj DM85 nabíjí. Když je nabíjení dokončeno, tlačítko zůstane 
rozsvícené. 
Před nabíjením přístroje DM85 odeberte nádržku na vodu.

Nebudete-li robotický vysavač delší dobu používat, vyndejte akumulátor. Prosakuje-li akumulátor, 
vyjměte ho z přístroje a otvor vytřete. Před vyjmutím akumulátoru si nasaďte ochranné rukavice.

Pokud se akumulátor úplně vybije nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, může se kapacita 
akumulátoru snížit a je nutné jej reaktivovat.

Pro reaktivaci akumulátoru: Ručně umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice, nabíjejte 
3 minuty a vyjměte ho. To opakujte 3krát, poté nabíjejte normálně po dobu 3 – 5 hodin.

Akumulátor v přístroji DM85 má dlouhou životnost a není nutné jej často měnit. Chcete-li vyměnit 
akumulátor, obraťte se na zákaznický servis nebo postupujte podle následujících pokynů:
     a. Odšroubujte šrouby akumulátoru a vyjměte jej.
     b. Vložte nový akumulátor a upevněte ho šrouby.

Před nabíjením přístroje DM85 vyjměte nádržku 
na vodu.

Umístěte přístroj DM85 do nabíjecí stanice 
a zkontrolujte, že se nabíjecí kontakty na 
vysavači a kontakty nabíjení na nabíječce 
dotýkají.

Před prvním použitím přístroj DM85 nabíjejte 
alespoň 12 hodin.

5 Nabíjení DM85

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

7 Spuštění
Stiskněte tlačítko automatického režimu na ovládacím panelu, nebo dvakrát na dálkovém ovladači. 
Přístroj DM85 se okamžitě spustí v režimu automatického čištění (platí pro situaci, kdy je vysavač 
umístěn v nabíjecí stanici).

Úklid přístroje přerušíte stisknutím tlačítka 
automatického režimu na kontrolním panelu 
nebo dvojitým stisknutím tlačítka START/PAUZA 
na dálkovém ovladači.

Stiskněte a držte  tlačítko na robotickém vysavači 
po dobu 3 sekund. Přístroj DM85 je vypnutý, když    

 tlačítko zhasne.

* Pokud si přejete jiný čisticí režim, v sekci 3.3 Volba  režimu úklidu najdete podrobné informace.

8

9

Přerušení - PAUZA

Vypnutí

33
OFF

 * Když je činnost přístroje přerušena, je možné 
ho nasměrovat vpřed, vzad, vlevo nebo vpravo 
pomocí směrových tlačítek na dálkovém 
ovladači. Je-li činnost přístroje pozastavena, 
přístroj neprovádí čištění.

 * Když přístroj DM85 zrovna nepracuje, 
doporučujeme ho nechat zapnutý a umístěný 
v nabíjecí stanici.

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

3.3 Volba režimu úklidu
Přístroj DM85 nabízí volbu z několika režimů úklidu pro efektivní čištění různých typů podlah. Čisticí 
režim můžete vybrat buď na ovládacím panelu na přístroji, nebo pomocí dálkového ovladače.

Tento režim se využívá nejčastěji. V režimu 
automatického čištění se přístroj DM85 
pohybuje přímo a když narazí na překážku, 
změní směr.

1

Režim intenzivního úklidu
Tento režim se hodí na aktivní čištění nebo 
na velmi znečištěné či zaprášené podlahy. 
V tomto režimu se přístroj pohybuje stejně 
jako v režimu automatického čištění, ale 
více reaguje na nečistotu a prach a provádí 
důkladnější čištění.

2

Režim automatického čistění (120 minut)

 * Chcete-li přepnout  režim úklidu pomocí tlačítek ovládacího panelu na přístroji, nejprve přerušte 
činnost přístroje a poté stiskněte tlačítko požadovaného  režimu úklidu na ovládacím panelu.
 * Chcete-li přepnout  režim úklidu pomocí dálkového ovladače, stiskněte 2krát tlačítko 
požadovaného úklidu.

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

Tento režim je vhodný pro čištění hran a rohů 
místností. Přístroj se v tomto režimu pohybuje 
podél stěn (např. zdi).

Režim podél stěn4

Tento režim se dá použít na místo, kde je hodně 
nečistoty a prachu. Přístroj se v režimu lokálního 
úklidu soustředí na konkrétní místo. 
Vysavač se pohybuje pouze na malém prostoru 
po trase ve tvaru čtverce.

3

Je-li akumulátor slabý, přístroj se automaticky 
přepne do režimu návratu do nabíjecí stanice 
a sám se vrátí do nabíjecí stanice.

Návrat do nabíjecí stanice5

Režim lokálního úklidu (1 minuta)

 * Přístroj můžete kdykoli poslat zpět do nabíjecí 
stanice tak, že přerušíte jeho činnost, stisknete 
tlačítko pro návrat do nabíjecí stanice na 
ovládacím panelu, nebo dvakrát stisknete toto 
tlačítko na dálkovém ovladači.

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

Nastavení aktuálního času

3.4 Programování robotického vysavače
Přístroj má funkci pro časové plánování úklidu. Přístroj lze naprogramovat tak, že provádí 
úklid jednou nebo dvakrát denně, vždy v určitou dobu, dokonce i když nikdo není doma. 
Konkrétní dobu úklidu nastavíte pomocí dálkového ovladače.

Stiskněte  tlačítko na dálkovém ovladači, 
čímž potvrdíte a uložíte aktuální čas. Potvrzení 
je signalizováno zazněním zvukového signálu 
jedenkrát. Pokud nezazní zvukový signál, namiřte 
dálkový ovladač při potvrzování tlačítkem   přímo 
na vysavač, případně ovladač přibližte k vysavači.

Pro změnu „hodiny“ a „minuty“ stiskněte 
směrová tlačítka  nahoru a dolů. Pro přepnutí 
mezi hodinami, minutami a AM/PM stiskněte    

 levé nebo pravé směrové tlačítko.

Tiskněte  tlačítko na dálkovém ovladači, dokud    
 bliká a svítí na LED displeji ovladače.

 * Všechna naplánovaná čištění probíhají v režimu automatického čištění.
 * Nastavování aktuálního času a času úklidu provádějte vždy, když je vysavač zapnutý a je v režimu 
PAUZA. Dále můžete nastavování provádět, pokud je vysavač umístěn v nabíjecí stanici.
 * Než zahájíte programování robotického vysavače, stiskněte na dálkovém ovladači jakékoli 
tlačítko, aby se zapnul LED displej. Ovladač používá 12hodinový cyklus s ukazateli „AM“                            
(dopoledne) a „PM“ (odpoledne).

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

Naplánování doby čištění

Tiskněte  tlačítko na dálkovém ovladači, 
dokud  bliká a svítí na LED displeji ovladače.

Stiskněte  tlačítko na dálkovém ovladači, 
čímž potvrdíte a uložíte naplánovaný čas 
čištění. Potvrzení je signalizováno zazněním 
zvukového signálu dvakrát. Pokud nezazní 
zvukový signál, namiřte dálkový ovladač při 
potvrzování tlačítkem  přímo na vysavač, 
případně ovladač přibližte k vysavači. 
Tlačítko  řádně stiskněte.
Přístroj provádí čištění automaticky každý den 
v naplánovaném čase.

Přístroj DM85 je možné nastavit tak, aby 
prováděl úklid 2krát denně v různou dobu. 
Stiskněte  tlačítko na dálkovém ovladači 
a poté naplánujte čas druhého úkl idu 
způsobem, který jsme popsali výše.

Pro změnu „hodiny“ a „minuty“ stiskněte směrová 
tlačítka  nahoru a dolů. Pro přepnutí mezi 
hodinami, minutami a AM/PM stiskněte  levé 
nebo pravé směrové tlačítko.

 * Mezi naplánovanými časy úklidu nechte 
laskavě přestávku alespoň 7 hodin.

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

Zrušení naplánovaného času čištění

Chcete-li zrušit první naplánovaný čas, stiskněte 
tlačítko  a držte jej, dokud  nezmizí z LED 
displeje dálkového ovladače. Zvukový signál zazní 
třikrát. Tím se naplánovaný čas čištění zruší.

Chcete-li zrušit druhý naplánovaný čas, stiskněte 
tlačítko  a držte jej, dokud  nezmizí z LED 
displeje dálkového ovladače. Zvukový signál zazní 
třikrát. Tím se druhý naplánovaný čas čištění zruší.

Naplňte přiloženou odměrku vodou. Otevřete víčko otvoru na vodu na nádržce a pomalu vlijte vodu 
z odměrky do nádržky. Zavřete víčko otvoru na vodu.

Přidání vody do nádržky

3 3

1

Přístroj DM85 je vybaven systémem volitelného pokročilého vytírání pomocí mopu, který je 
připojený k patentované nádržce Smart Clean. Omyvatelný a opakovaně použitelný čisticí  
mop se automaticky navlhčí a poté vysuší podlahu.

3.5 Volitelný pokročilý program pro vytírání

 * Nepoužívejte program na vytírání na koberci.
 * Chcete-li použít funkci pro vytírání, zahněte hrany koberců dolů, aby se přístroj DM85 kobercům 
vyhnul.
 * Během vytírání přístroj nezastavujte a nenechávejte ho stát na jednom místě. Tím zabráníte tomu, 
aby po čisticím mopu zůstala na podlaze voda. 
 * Před nabíjením z přístroje DM85 odeberte nádržku.

 * Než dáte do nádržky vodu, vyjměte ji ze spodní části robotického vysavače. Z nádržky sundejte 
mop.

www.roboticky-vysavac.cz
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3. Ovládání a programování

Přidání čisticího mopu 

Vyjmutí

Na nádržku dejte mop. 
Nádržku přidejte na spodní stranu robotického 
vysavače. Výstupky na nádržce vložte do otvorů 
na spodní straně přístroje a zacvakněte.

Po skončení čištění vyjměte nádržku z přístroje, 
zbývající vodu vylijte z nádržky a sundejte mop. 

2

Spuštění
Zvolte požadovaný  režim úklidu. Přístroj DM85 čistí a vytírá ve zvoleném režimu.

3

4

www.roboticky-vysavac.cz



17CZ

3. Ovládání a programování

Přístroj DM85 má 2 vyměnitelné sací zařízení pro vaše pohodlí.
Hlavní kartáč: Nejlepší volba pro hloubkové 
čištění s kombinací hlavního kartáče a silného 
sání. Hlavní kartáč je namontovaný v přístroji 
při dodání.

Přímé sání: Nejlepší volba pro každodenní 
čištění s přímým sáním bez hlavního kartáče. 
Tato funkce je navržená speciálně pro sbírání 
vlasů a chlupů bez namotávání na kartáč.

3.6 Volba možnosti vysávání

A A

BB

Montáž zařízení pro přímé sání
Otočte robotický vysavač. Stlačte obě tlačítka 
hlavního kartáče směrem do středu přístroje.
Sundejte kryt  hlavního kartáče.
Vyjměte hlavní kartáč.
Umístěte nástavec pro přímé sání tak, aby 
výstupky zapadly do  otvorů na spodní straně 
robotického vysavače. Zacvakněte nástavec na 
místo.

Montáž hlavního kartáče
Otočte robotický vysavač. Stlačte obě tlačítka 
nástavce přímého sání směrem do středu 
přístroje. Vyjměte nástavec  přímého sání.
Vložte hlavní kartáč na spodní stranu přístroje.
Umístěte kryt  hlavního kartáče tak, aby výstupky  
zapadly do otvorů na spodní straně robotického 
vysavače. Zacvakněte kryt na místo.

www.roboticky-vysavac.cz



18 CZ

3.7 Výstražná znamení a signály

Výstražný zvukový 
signál Problémy Řešení

 1 x signál Porucha pohonného kola
Zkontrolujte, zda u pohonných kol nejsou 
namotané vlasy nebo nečistoty a očistěte 
je.

2 x signál Závada na hlavním kartáči
Zkontrolujte, zda na hlavním kartáči 
nejsou namotané vlasy nebo nečistoty 
a očistěte je.

3 x signál Porucha  pohonného kola

Otočte robotický vysavač. Stiskněte 
pohonné kolo  a ověřte si, že uslyšíte 
cvaknutí. Když se cvaknutí neozve, 
obraťte se  na zákaznický servis.

4 x signál Závada na zásobníku na 
nečistoty

Vyjměte zásobník na nečistoty a znovu 
ho vložte správně. Pokud robotický 
vysavač stále hlásí problém, obraťte 
se na zákaznický servis.

5 x signál Slabý akumulátor Umístěte robotický vysavač ručně 
do nabíjecí stanice.

6 x signál Závada na bočním 
kartáčku

Zkontrolujte, zda na bočních kartáčích 
nejsou namotané vlasy nebo nečistoty 
a očistěte je.

7 x signál Závada na protipádovém 
čidle

Zkontrolujte, zda na protipádovém čidle 
není prach a očistěte jej.

Pokud robotický vysavač zjistí problém, vydá výstražný zvukový signál, a tlačítko 
automatického režimu začne ČERVENĚ blikat. Řešte  problém podle výstražných zvukových 
signálů.

3. Ovládání a programování

www.roboticky-vysavac.cz
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Otevřete horní kryt přístroje a vyjměte zásobník na nečistoty. Otevřete víko zásobníku na nečistoty a vysypte jeho obsah.

Vyjměte filtry. Důkladně je vyklepte. Nenamáčejte filtry ve vodě.

4.1 Zásobník na nečistoty a filtry
Čištění zásobníku na nečistoty a filtrů

4. Údržba

Než začnete s čištěním a údržbou přístroje DM85, vypněte robotický vysavač a odpojte 
nabíjecí stanici ze zásuvky.

Mytí a sušení
Opláchněte zásobník na nečistoty a mřížku filtru pod 
tekoucí vodou.

Zásobník i mřížku důkladně osušte, než je vrátíte 
do přístroje.

www.roboticky-vysavac.cz
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Čištění mopu

Čištění nádržky

Pokud jste používali program vytírání, vyjměte nádržku ze spodní strany přístroje a sundejte čisticí mop.
Vylijte zbývající vodu z nádržky.
Mop vyperte v ruce a poté ho nechte uschnout na rozložený na plocho.

Pokud jste používali program vytírání, vyjměte nádržku ze spodní strany přístroje. Vylijte zbývající 
vodu z nádržky a vysušte ji.
Nádržku zvenku otřete suchou utěrkou.

4.2 Čisticí mop Smart Clean, nádržka Smart Clean

4. Údržba

www.roboticky-vysavac.cz
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Čištění hlavního kartáče

Pro snadnou údržbu je dodáváno multifunkční čisticí nářadí. Zacházejte s ním opatrně, protože má ostré 
hrany.

Otočte robotický vysavač. Stlačte obě tlačítka hlavního kartáče směrem do středu přístroje. 
Sundejte kryt hlavního kartáče.
Vyjměte hlavní kartáč. 
Pomocí multifunkčního čisticího nástroje odřízněte a odstraňte vlasy namotané kolem hlavního kartáče.

4.3 Hlavní kartáč, nástavec přímého sání a boční kartáčky

A A

BB

4. Údržba

Čištění bočních kartáčkůČištění zařízení pro přímé sání 
Vyjměte boční kartáčky. Otřete suchou utěrkou 
boční kartáčky a otvory pro ně na přístroji.

Otřete zařízení pro přímé sání čistou 
a suchou utěrkou.

Vytáhněte plastovou matici na konci hlavního kartáče. Sejměte z obou konců plastové krytky. 
Z obou konců hlavního kartáče a také z vnitřků krytek odstraňte veškeré namotané vlasy a nečistoty.

www.roboticky-vysavac.cz
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4. Údržba

Otřete nabíjecí kontakty a kontakty v nabíjecí stanici hadříkem nebo kartáčovou stranou multifunkčního 
čisticího nástroje, aby se zachovala účinnost.

Otřete čidla znečištění hadříkem nebo 
kartáčovou stranou multifunkčního čisticího 
nástroje, aby se zachovala účinnost.

4.4 Ostatní části
Otřete protipádová čidla kartáčkem nebo 
kartáčovou stranou multifunkčního čisticího 
nástroje, aby se zachovala účinnost.

Pomocí multifunkčního čisticího nástroje 
odřízněte a odstraňte vlasy namotané kolem 
otočného předního kolečka.

www.roboticky-vysavac.cz
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5. Řešení problémů

Při řešení běžných problémů s používáním přístroje DM85 využijte tuto tabulku.

č. Závada Možné důvody Řešení

1 Přístroj se nenabíjí.

Přístroj není zapnutý.
Stiskněte a držte tlačítko 
automatického režimu na přístroji, aby 
se zapnul.

Přístroj se nespojil s nabíjecí 
stanicí.

Zkontrolujte, že přístroj je správně 
propojený s nabíjecími kontakty na 
nabíjecí stanici. Pokud je to nutné, 
můžete robotický vysavač ručně 
posunout, aby se připojil.

Nabíjecí stanice je odpojená 
od el. sítě, zatímco robotický 
vysavač je zapnutý, 
čímž dochází k vybíjení 
akumulátoru.

Zapojte nabíjecí stanici do zásuvky 
a zkontrolujte, zda je robotický 
vysavač zapnutý. Dávejte robotický 
vysavač do nabíjecí stanice, aby měl 
vždy plně nabitý akumulátor.

Akumulátor je úplně vybitý.

Akumulátor znovu aktivujte. Ručně 
umístěte robotický vysavač do nabíjecí 
stanice, nabíjejte 3 minuty a vyjměte 
ho. To opakujte 3krát, poté nabíjejte 
normálně.

2
Přístroj  má problém 
během čištění a 
zastaví se.

Do přístroje se zamotalo 
něco, co bylo na podlaze 
(elektrické kabely, visící 
závěsy, kobercové třásně 
atd.).

Přístroj sám vyzkouší různé možnosti, 
jak problém vyřešit. Pokud se to 
nepovede, odstraňte překážku ručně 
a přístroj restartujte.

3

Robotický vysavač 
se vrací do nabíjecí 
stanice ještě před 
dokončením úklidu.

Je-li akumulátor slabý, 
přístroj se automaticky 
přepne do režimu návratu do 
nabíjecí stanice a sám 
se vrátí do nabíjecí stanice.

To je normální. Řešení není třeba.

Doba čištění se liší 
v závislosti na povrchu 
podlahy, rozložení místnosti 
a zvoleném čisticím režimu.

To je normální. Řešení není třeba.

www.roboticky-vysavac.cz
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č. Závada Možné důvody Řešení

4

Přístroj nezačne 
automaticky 
provádět čištění 
v naplánovaném 
čase.

Funkce plánování času 
je zrušená.

Nastavte plánovaný čas podle 
popisu v oddílu 3.4.

Přístroj je vypnutý. Zapněte přístroj.

Akumulátor robotického 
vysavače je slabý.

Nechávejte robotický vysavač 
zapnutý a dávejte ho do nabíjecí 
stanice, aby měl vždy plně nabitý 
akumulátor.

Součástky přístroje jsou 
zanesené nečistotami.

Vypněte přístroj, vyčistěte zásobník 
na nečistoty a obraťte vysavač. 
Podle popisu v oddíle 4 vyčistěte 
hlavní kartáč a boční kartáčky.

5

Selhání dálkového 
ovladače (dálkový 
ovladač má účinný 
dosah do 5 m (16’)).

Je třeba vyměnit baterie 
v dálkovém ovladači.

Vyměňte baterie a ujistěte se, 
že jsou nové baterie správně 
vloženy do ovladače.

Přístroj je vypnutý nebo má 
slabý akumulátor.

Ujistěte se, že je přístroj zapnutý 
a plně nabitý.

Nelze přenést infračervený 
signál, protože vysílač na 
dálkovém ovladači nebo 
přijímač na robotickém 
vysavači jsou zašpiněné.

Suchou utěrkou nebo multifunkčním 
čistícím nástrojem otřete vysílač 
infračerveného signálu na ovladači 
a přijímač na robotickém vysavači.

Jiné zařízení pracující s 
infračerveným ovladačem 
ovlivňuje chování 
vysavače, nebo dálkový 
ovladač vysavače ovládá 
jiné zařízení.

Vyhněte se používání dálkového 
ovladače v blízkosti jiných zařízení, 
která rovněž využívají infračervené 
signály.

5. Řešení problémů

Pokud i tak dochází k situacím, na které jste nenalezli uspokojivou odpověď, prosíme kontaktujte naši 
zákaznickou a servisní linku 577 055 220, info@ecovacs.cz, kde se technik může pečlivě věnovat 
vašemu konkrétnímu problému či otázce.

www.roboticky-vysavac.cz
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