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Robotický vysávač iCLEBO OMEGA

Riešenie problémov / údržby

Čistenie hlavnej kefy

ERP CODE
iOQG.SK.V0

Nadvihnutej koleso Ak sa koleso vysávače zachytilo o prechodovú lištu, 
časť koberce apod., preneste ho na rovnú podlahu.

Preťaženie hlavnej kefy alebo 
bočných kefiek

Zkontrolujte a očištěte hlavní kartáč a oba bočníkartáčky od nečistot 
a namotaných předmětů.

Prehriaty sací motor Očistite filter a vysypte prachovú nádobku.

Error systému Vypnite a opäť zapnite robota hlavným vypínačom na boku.

Nechajte batériu plne nabiť, pokiaľ nebude LED batérie na 
displeji robota svietiť zeleno.

Nefunkčné predné koliesko Skontrolujte správne umiestnenie predného kolieska a očistite 
ho od prípadných nečistôt.

Batéria je vybitá

Príčina Riešenie

Zle umiestnený zásobník Skontrolujte správne umiestnenie zásobníka na nečistoty v robotovi.

Prehriaty motor kola Skontrolujte a očistite hlavná kefa a obaja bočné kefky od nečistôt a 
namotaných predmetov.

Robot nedetekuje podlahu Preneste robota na rovnú podlahu.

Displej

1) Robot sa vracia na miesto, kde začal upratovanie potom, čo upratovanie dokončil.
2) Robot ukončil aktualizáciu software.

Význam

Robot sa vracia do nabíjacej základne.

Informační zprávy

Displej



Sprevádzkovanie robotického vysávača

Nabíjanie

Nastavenie času

Plánovač upratovania

Umiestnenie magnetické pásky

Režimy upratovania Špeciálne funkcie

Čistenie prachovej nádobky a filtra

Stlačte tlačidlo ‘CLOCK ’

Spodná
cást

Stlačte tlačidlo TIMER

Kamerový navigačný systém upratovania

Po skončení upratovania v režime AUTO 
sa natočí o 90 ° a pokračuje ďalej

v upratovaní, do vybitia batérie.

Intenzívne upratovanie oblasti 1㎡.

Upratovanie s mopom.MOP
CLEANING

※Viac informácií o režimoch upratovaní a špeciálnych funkciách nájdete v návode.
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Displej

Diaľkové
ovládanie

Displej

Diaľkové
ovládanie

Nastavte hodinu Potvrďte ‘OK’ Potvrďte ‘OK’Nastavte minúty

Nastavte hodinu Potvrďte ‘OK’ Nastavte minúty Potvrďte ‘OK’
Vyberte režim upratovania 

Potvrďte ‘OK’

Menej 
ako
5cm

5cm

Zarovnajte os s výrezom v bočnom kefky a pevne ho nasaďte.

Čierny je na ľavú stranu, sivý na pravú stranu.

+

Ako budete nastavovať plánovač upratovania, nastavte najprv správny čas.

Držiak
mopu

Mop
Usadenie 
držiaku 
mopu

1 2

Pre spustenie tohto systému
nesmie byť robot v nabíjacej základni

Zvýšenie sacieho výkonu.
Výdrž batérie je kratšia.
(okolo 60 minút)

Použite v domácnosti s kobercami a prahy.

Režim je zapnutý v továrenskom nastavení.
Nie je možné ho zapnúť, ak ste zvolili 
režim upratovania MOP CLEANING.

U normálneho režimu sa automaticky 
zapne TURBO režim, ak robot detekuje viac
nečistôt na podlahe alebo vojde na koberec.
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