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Přehled
1� Obsah balení

Hlavní tělo zařízení (1×) Rukojeť (1×)

Nabíjecí základna (1×) Napájecí adaptér (1×) Vysoce účinný filtr vzduchových 
částic (HEPA) (1×)

Válcový kartáč (1×) Čisticí kartáček (1×) Přihrádka na filtr HEPA (1×)

 

Přihrádka na čisticí kartáček / 
válcový kartáč (1×) Čisticí roztok (1×) Stručná příručka (1×)

 

Návod k obsluze (1×)
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2� Základy
Vysavač

 

Prstenec indikátoru LED

Velká rukojeť

Válcový kartáč

Hliníková trubice

Rukojeť

Obrazovka displeje

Tlačítko samočištění

Tlačítko režimu

Vypínač

Nádoba na čistou vodu

Nádoba na špinavou vodu

Tlačítko k uvolnění válcového 
kartáče

Tlačítko k sejmutí nádoby na 
čistou vodu

Tlačítko k sejmutí nádoby na 
špinavou vodu

Název Popis

Vypínač • Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund spotřebič zapnete.
• Jedním stisknutím jej vypnete.

Tlačítko režimu

• Stisknutím tlačítka režimu během čištění přepnete mezi režimy automatický / 
standardní / napájení.

• Stisknutím tlačítka režimu během nabíjení zapnete/vypnete režim čištění 
a vysoušení válcového kartáče.

• Stisknutím tlačítka režimu a jeho podržením po dobu 3 sekund během nabíjení 
přejdete do režimu změny jazyka. Jedním stisknutím provedete změnu na jiný jazyk. 
Stisknutím tlačítka režimu a jeho podržením po dobu 3 sekund režim ukončíte.
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Název Popis

Tlačítko samočištění

• Stisknutím tlačítka samočištění během nabíjení zapnete/vypnete režim 
samočištění. Celý proces trvá 2 minuty. Po dokončení procesu samočištění se 
důrazně doporučuje vyčistit nádobu na špinavou vodu.

• Stisknutím tlačítka samočištění a jeho podržením po dobu 3 sekund zapnete/
vypnete hlasový režim.

Prstenec indikátoru 
LED

Čistota podlahy:
• Fialový: silné znečištění
• Žlutý: mírné znečištění
• Modrý: normální znečištění
• Červený: Senzor stupně znečištění může být zakryt nečistotami.

Nabíjecí základna

Přihrádka na 
filtr HEPA

Konektor 
napájecího 

adaptéru

Přihrádka na čisticí 
kartáček / válcový 

kartáč

Nabíjecí základna

Obrazovka displeje
Automatický režim

Standardní režim

Panel napájení

Režim napájení

Stav nabití baterie

Vysoušení válcového kartáče 

Alarm plné nádoby na špinavou vodu

Režim samočištění

Alarm nedostatku čisté vody
Chyba válcového kartáče
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Rychlý návod k používání
1� Montáž rukojeti
Vložte jeden konec rukojeti vertikálně do otvoru zařízení, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Zkontrolujte, zda 
rukojeť těsně přiléhá a drží pevně – jen takto je montáž úspěšná.

2� Nabíjení
Před používáním propojte konektor a nabíjecí základnu pomocí napájecího adaptéru. Poté položte zařízení 
na nabíjecí základnu, abyste jej nabili. Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení plně nabito.

• Pokud zařízení nenabíjíte, odložte nabíjecí základnu stranou.
• Během nabíjení udržujte zařízení ve svislé poloze a v rohu, abyste zabránili jeho spadnutí nebo jiným 

problémům.
• Plné nabití trvá přibližně 4±0,5 hodiny. 
• Na obrazovce displeje se objeví ukazatel stavu nabití baterie a po plném nabití se ozve hlasová výzva.
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3� Změna jazyka
Stisknutím tlačítka režimu a jeho podržením po dobu 3 sekund během nabíjení zařízení přejdete do režimu 
změny jazyka (pořadí jazyků: angličtina, francouzština, němčina, italština). Stisknutím tlačítka režimu 
provedete změnu na jiný jazyk a stisknutím tlačítka režimu a podržením po dobu 3 sekund nabídku ukončíte.
Výchozím jazykem je angličtina.

Tlačítko režimu

4� Doplnění čisté vody
Vyjměte nádobu na čistou vodu a otevřete kryt nádoby. Poté doplňte čistou vodu a polovinou uzávěru 
čisticího roztoku (asi 3,5 ml), zavřete kryt nádoby a poté vložte nádobu zpět do zařízení.

Teplota vody by měla být nižší než 60 °C. 

1. Seberte nádobu na čistou vodu a naplňte ji čistou 
vodou a polovinou uzávěru láhve čisticího roztoku 
(asi 3,5 ml).

2. Vložte nádobu zpět do zařízení, dokud 
neuslyšíte zacvaknutí. Zkontrolujte, zda kryt pevně 
drží.

5� Spuštění čištění
Sejměte zařízení z nabíjecí základny, položte jej na podlahu a jemně sešlápněte kartáčové hlavice. Poté 
nakloňte zařízení dozadu a stisknutím vypínače a jeho podržením po dobu přibližně 3 sekund zařízení 
spusťte.

Výchozím provozním režimem je automatický režim. Stisknutím vypínače činnost spotřebiče ukončíte.

Pomocí zařízení nečistěte alkohol, pěnivou kapalinu atd.

VAROVÁNÍ:
• Nepoužívejte pěnicí kapalinu. V silně znečištěných prostředích se 

doporučuje používat režim napájení.
• Tento spotřebič se dodává s vertikálním spínačem. Před používáním 

spotřebič nakloňte a mějte jej během provozu nakloněný. Úhel náklonu 
nesmí překročit 140 stupňů, aby nedocházelo k úniku vody.
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Vypínač

6� Přepnutí režimu
Na standardní režim nebo režim napájení přepnete během provozu spotřebiče stisknutím tlačítka režimu. 
Stisknutím vypínače čištění ukončíte.

Automatický režim

Režim napájeníStandardní režim
Vypínač

Tlačítko režimu

7� Samočištění
• Před provedením samočištění nebo po jeho skončení vylijte špinavou vodu z nádoby na špinavou 

vodu. Pokud na nabíjecí základně zůstávají nějaké známky nečistot, včas je vyčistěte. 
• Hlasovou funkci povolíte/zakážete stisknutím tlačítka samočištění a jeho podržením po dobu více než 

3 s.
• Po skončení samočištění válcového kartáče věnujte pozornost vyčištění základny. 

• Po použití včas umístěte zařízení do nabíjecí základny. Podle stupně znečištění válcového kartáče můžete 
povolit funkci samočištění.

• Pokud potřebujete zařízení vyčistit, spusťte samočištění stisknutím tlačítka samočištění na zadní straně 
rukojeti.

• Jakmile se samočištění dokončí, zařízení přejde do stavu nabíjení.

Tlačítko samočištění
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8� Vylití špinavé vody
Vyjměte nádobu na špinavou vodu a otevřením krytu nádoby vyjměte separátor nečistot v nádobě. Poté vylijte 
špinavou vodu a vyčistěte známky nečistot. Nakonec vložte nádobu na špinavou vodu zpět do zařízení.

• Pokud je třeba omýt filtr HEPA, vložte jej zpět a používejte až po jeho omytí a osušení. V opačném 
případě by došlo k ovlivnění výkonu zařízení.

• Nádobu neustále držte. Pokud byste drželi kryt, mohlo by tělo spadnout.

1. Vyjměte nádobu na špinavou vodu. 2. Podržte nádobu a vyjměte kryt. 3. Vyjměte separátor nečistot.

4. Vyčistěte kryt, separátor nečistot 
a nádobu.

5. Vložte je zpět a vložte i nádobu 
zpět do zařízení, dokud neuslyšíte 
zacvaknutí.

9� Popis vysoušení válcového kartáče
• Během nabíjení se automaticky zapne režim vysoušení válcového kartáče.
• Válcový kartáč se během tohoto procesu každé 3 minuty otočí, aby bylo zajištěno, že se válcový kartáč 

vysuší rovnoměrněji a pečlivěji.
• Tento režim bude běžet nepřetržitě po dobu přibližně 2 hodin.

Vysoušení válcového 
kartáče

Tlačítko režimu

Demontáž výrobku
1� Demontáž rukojeti
a. K obnažení měkké gumy na zadní části zařízení použijte nástroje, jako jsou pinzety. 
b. Najděte si jiný úzký nástroj, jako je šestihranný klíč, k zatlačení do otvoru a současnému vytažení 

rukojeti nahoru.
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2� Způsob nakládání s bateriemi k likvidaci
• Baterie obsažená v zařízení obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Při likvidaci zařízení je nutné ze 

zařízení vyjmout baterii. Při vyjímání baterie je nutné vypnout zařízení.
• Naložte s bateriemi k likvidaci řádně a bezpečně. Nevhazujte je do ohně, vody ani půdy.
• Pokud dojde ke kontaktu pokožky s kapalinou uniklou z baterie k likvidaci, omyjte místo čistou vodou, 

abyste zabránili podráždění kůže, a poté ihned vyhledejte lékařské ošetření v nemocnici.

1. Vyjměte nádobu na špinavou vodu. 2. Pomocí pinzet vyjmete 
dekorativní součásti.

3. Pomocí křížového šroubováku 
povolte dva šrouby pod krytem 
(není třeba tyto dva šrouby 
vyjímat).

4. Pomocí křížového šroubováku 
sejměte dva šrouby na zadní straně 
zařízení.

5. Pomocí křížového šroubováku 
sejměte tyto čtyři šrouby.

6 .  Po m o c í  p i n ze t  o t ev ře t e 
s použitím síly zadní kryt.

7. Vezměte si gumové rukavice 
a vyjměte baterii.
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Běžná údržba
Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu součástí, aby nedošlo k ovlivnění výkonu zařízení.

1� Údržba výrobku – čištění hlavního těla zařízení
a. Před čištěním nechte zařízení, aby se zastavilo.
b. Otřete a omyjte součásti vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem. Před otíráním zařízení je nutné 

čisticí hadřík důkladně vyždímat. (Dejte pozor, aby se voda nedostala do vnitřku elektrických součástí 
spotřebiče.)

Vypínač

2� Čištění senzoru stupně znečištění
a. Pokud na zemi nejsou zřejmé nečistoty a prstenec indikátoru LED svítí celý červeně nebo celý červeně 

bliká, může být senzor stupně znečištění zakryt nečistotami.
b. Před použitím vyjměte nádobu na špinavou vodu a otřete senzor stupně znečištění v trubici pomocí 

vlhkého hadříku nebo pomocí dodaných čisticích nástrojů vyčistěte nečistoty v trubici.

        

3� Čištění horního krytu nádoby na špinavou vodu / plováku / separátoru nečistot
• Jakmile bude nádoba na špinavou vodu plná, zařízení automaticky přestane fungovat a upozorní vás 

prostřednictvím obrazovky displeje a hlasové výzvy.
• Pokud na vnitřní stěně nádoby na špinavou vodu naleznete nějaké známky odolných nečistot, vyčistěte je 

přímo pomocí malého čisticího nástroje.
• Nádobu neustále držte. Pokud byste drželi kryt, mohlo by tělo spadnout.
• Po dokončení čištění zavřete kryt nádoby na špinavou vodu a vložte jej zpět do těla zařízení. Jakmile 

uslyšíte zacvaknutí, je montáž úspěšná.
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1. Vyjměte nádobu na špinavou vodu. 2. Podržte nádobu a vyjměte kryt. 3. Vyjměte separátor nečistot.

4. Vyčistěte kryt, separátor nečistot 
a nádobu.

5. Vložte je zpět a vložte i nádobu 
zpět do zařízení, dokud neuslyšíte 
zacvaknutí.

4� Čištění filtru HEPA

1. Vyjměte filtr HEPA z horní části 
nádoby na špinavou vodu.

2. Vyčistěte filtr HEPA pomocí čisté 
vody a vysušte jej.

3. Filtr HEPA důkladně vysušte 
a poté jej vložte zpět do nádoby 
na špinavou vodu.

• Filtr HEPA důkladně vysušte a poté jej vložte zpět do nádoby na špinavou vodu. V opačném případě 
by mohlo dojít k ovlivnění výkonu zařízení.

• Filtr HEPA se doporučuje měnit jednou za 2–3 měsíce.

5� Čištění válcového kartáče
Chcete-li vyčistit zbytkové skvrny na podtlakové hubici, vyčistěte ji pomocí vlhkého hadříku. Oplachování 
vodou je zakázáno.
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1. Stiskněte tlačítko na levé straně 
zařízení a sejměte válcový kartáč.

2. Pomocí čisticího kartáčku 
odstraňte vlasy a nečistoty uchycené 
na kartáčových hlavicích.

3. Omyjte válcový kartáč.

4. Pomocí čisticího kartáčku 
vyčistěte trubici rozprašování vody 
a podtlakovou hubici.

5. Pomocí vlhkého hadříku 
vyčistěte trubici rozprašování vody 
a podtlakovou hubici.

6. Nasaďte válcový kartáč 
zpět.

• Pokud dochází k úniku vody nebo z válcového kartáče nevychází žádná voda, zkontrolujte trubici 
rozprašování vody a podtlakovou hubici a vyčistěte jakékoli nečistoty a známky nečistot.

• Válcový kartáč se doporučuje měnit za nový jednou za 2–3 měsíce.
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Časté dotazy
Problém Příčina Řešení

Bliká panel napájení. Motor fungoval abnormálně. Po vyčištění překážek v trubicích nádoby na 
špinavou vodu spusťte zařízení znovu.

Zařízení nefunguje.

Nedostatečné napájení nebo 
nízký stav nabití baterie. Před používáním baterii plně nabijte.

Na válcových kartáčích jsou 
namotány předměty jako vlasy. Vyčistěte válcový kartáč.

Výkon sání je slabší.

Objem špinavé vody v nádobě 
na špinavou vodu dosáhl 
určené kapacity.

Vyjměte nádobu na špinavou vodu a před dalším 
použitím špinavou vodu vylijte.

Kartáčový válec a nádoba na 
špinavou vodu byly špatně 
vloženy.

Vložte je znovu.

Na válcových kartáčích jsou 
namotány předměty jako vlasy. Vyčistěte válcový kartáč.

Podtlaková hubice je 
blokována. Odstraňte cizí předměty v podtlakové hubici.

Filtr v horní části separátoru 
nečistot je blokován. Před používáním vyčistěte filtr.

Nízký stav nabití baterie. Před používáním baterii plně nabijte.

Filtr HEPA je znečištěný. Vyčistěte filtr HEPA a před použitím jej pečlivě 
vysušte.

Motor vydává 
abnormální zvuk.

Podtlaková hubice je 
blokována. Odstraňte cizí předměty v podtlakové hubici.

Objem špinavé vody v nádobě 
na špinavou vodu dosáhl 
určené kapacity.

Vyjměte nádobu na špinavou vodu a před dalším 
použitím špinavou vodu vylijte.

Filtr HEPA je znečištěný. Vyčistěte filtr HEPA a před použitím jej pečlivě 
vysušte.

Nabíjení se nedaří.
Hlavní tělo zařízení a konektor 
nabíječky nejsou řádně 
propojeny.

Zkontrolujte to a konektor řádně připojte.

Z válcového kartáče 
nevychází voda.

V nádobě na čistou vodu není 
voda. Doplňte vodu do nádoby na čistou vodu.

Nádoba na čistou vodu není 
řádně vložena. Vložte nádobu na čistou vodu znovu.

Ve vývodu vzduchu 
dochází k úniku vody.

Není vložen filtr HEPA. Vložte filtr HEPA řádně.

Není vložen separátor nečistot. Vložte separátor nečistot.

Filtr HEPA nebyl po omytí 
a používání řádně vysušen.

Po omytí a používání a před opětovným použitím 
filtr HEPA důkladně vysušte.

Objem špinavé vody v nádobě 
na špinavou vodu dosáhl 
určené kapacity.

Vyjměte nádobu na špinavou vodu a před dalším 
použitím špinavou vodu vylijte.

Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.
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