
iCLEBO O5
Rýchly sprievodca

www.iclebo.sk■ Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce inštrukcie, ako začnete výrobok používať.
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Sprevádzkovanie / Nabíjanie / Používanie

❶ Nasaďte bočné kefky (L/R)

Konektor pro adaptér

1.5m

0.5m0.5m

❸ Zapnite robota hl. vypínačom. ❹ Nechajte robota nabiť pred
 prvým použitím.

❺ Štart a Stop upratovanie.

▶

Tlačidlom na tele robota

Tlačidlom v aplikácii
(iCLEBO O5)

Tlačidlom na
diaľkovom ovládaní

ON OFF ※ Nabíjanie trvá približne 2 hodiny.

LED batérie
svieti zeleno

❷ Zapojte nabíjaciu základňu do el. siete pomocou adaptéra a nechajte okolo
 základne voľný priestor viď obr.
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Inštalácia App pre iClebo O5

ON OFF

❶ Stiahnite a nainštalujte App. ❷ Zaregistrujte sa a 
 prihláste sa do App.

❸ Zapnite robota vypínačom   
 na boku. Na displeji začne 
 blikať ikona APP.

*UPOZORNENIE

Wi-Fi 
prostredie

2.4GHz
IEEE 802.11b/g/n      ※ Nepodporuje Wi-Fi 5G

Požadovaná
verzia smartphone

Android : 4.4 or later

iOS : 9.0 or later

Serial No. XXXXXX0000

❹ V telefóne prejdite do Wi-Fi    
 nastavenia a pripojte sa
 na robota iClebo O5.

❺ Skontrolujte pripojenie s vaším robotom (posledných 5 číslic 
 výrobného čísla). Teraz prejdite späť do App a pridajte robota.

❻ Vyberte vašu WiFi sieť, a ak 
 treba, vložte heslo.

❼ Robot je úspešne spojený 
 s vaším smartfónom.

POSTUPUJTE PODĽA NASLEDUJÚCICH BODOV KROK ZA KROKOM.
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Podľa správy na displeji prejdite nižšie uvedené riešenia problémov či údržby vášho 
robotického vysávača.
Po vyriešení situácie stlačte Start/Stop tlačidlo        pre pokračovanie v upratovaní.

Riešenie problémov

Riešenie problémov / údržby

Informační zprávy

Správa na displeji Príčina Riešenie

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

Robot nedetekuje podlahu Preneste robota na rovnú podlahu.

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

Prehriaty motor kola Skontrolujte a očistite obe kolesá od nečistôt či namotaných predmetov.

Preťaženie hlavnej kefy alebo 
bočných kefiek

Skontrolujte a očistite hlavnú kefu a obaja bočné kefky od nečistôt a namotaných 
predmetov.

Prehriaty sací motor Očistite filter a vysypte prachovú nádobku.

Správa na displeji Význam

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

Robot sa vracia do nabíjacej základne.

Správa na displeji Príčina Riešenie

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

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

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