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Polyethylenové sáčky a jiné podobné předměty před 
vysáváním vyhoďte
do odpadkového koše.

Třásně koberce před uklízením
zahněte pod koberec.
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Konektor 
(obr. 18a) (obr. 18b)

Power Switch
ON
OFF
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VAC UV TIME COLLIDED

2 3 4 5 6
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Stáhněte a nainstalujte si aplikaci do svého chytrého telefonu.
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Zapněte vysavač a zkontrolujte, zda je v stand-by módu (svítí dotyková tlačítka), následně stiskněte tlačítko 

„COLLIDED“, než postupně nezaslechnete 2 pípnutí a na LED displeji se neukáže Cd. Toto zpřístupní funkci 

Wi-Fi a možnost připojení k zařízení skrz aplikaci. Jakmile se robotický vysavač propojí s aplikací, vydá zvuk 

a rozsvítí se modré světlo.

1. Zapnutí funkce Wi-Fi

2. Vypnutí Wi-Fi

Podržte tlačítko "COLLIDED" 

Zapnutí a vypnutí Wi-Fi

Podržte tlačítko "VAC"

Spojení je možné, jen když je robotický vysavač mimo dokovací stanice. Připojte své mobilní zařízení ke stejné 

Wi-Fi síti, na které bude robot v provozu a postupujte dle instrukcí.

1. Nainstalujte a otevřte si aplikaci 

Aplikace

2. Klikněte na „+“ v pravém horním rohu 3. Klikněte dolů na „Wi-Fi Setting“ 4. Displej robota by měl ukazovat „Cd“

Doplněk k návodu pro robotický vysavač CleanMate QQ-6 PRO

www.robotworld.cz
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5. Zkontrolujte, zda je zadána správná Wi-Fi 
síť, zadejte heslo a stiskněte „Next“

6. Vyčkejte na propojení zařízení (může to 
trvat i 60 sekund). Potom potvrďte 
spojení stiskem "Confirm"

7. V seznamu připojených zařízení klepněte na název robota (a) (název musí být 
zvýrazněn černou), abyste se dostali do uživatelského rozhraní. K zobrazení informací 
o zařízení nebo jeho odstranění ze seznamu, klikněte na ikonu nářadí vpravo (b).

a 

b 

c 

8. Stiskněte šipku vpravo dolů u „Scheduling“ 
pro plánování úklidu

9. Stiskněte „+“ pro zadání nového času 
plánování úklidu

10. a) zapíná/vypíná plánování úklidu, b) 
nastavení začátku úklidu, c) volba dnů 
opakování cyklu úklidu (obr.11)

11. Zvolte dny v týdnu, kdy bude robot 
uklízet dle plánu

12. Stiskněte „Save“ pro uložení vašich 
změn. Můžete se vrátit na předešlou 
obrazovku

13. V seznamu "Scheduling" uvidíte právě 
uložený program vysávání. V případě 
potřeby lze nastavit další časy.
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Pokyny pro použití funkce mopování

1. Umístěte mopovací textilii na nádobku na vodu. 2. Otevřete gumový uzávěr a naplňte nádobku vodou. 3. Zandejte uzávěr zpět a ujistěte se, že voda neprotéká

4. Umístěte nádobku s nasazeným mopem na robotický vysavač tak, 
aby kolíky z druhé strany nádobky zapadly do příslušných děr na 
těle robota a otočte ho.

Upozornění: Nenechávejte vodu uvnitř zásobníku v případě, že robot není v provozu. Zamezíte tak poškození.

www.robotworld.cz



QR kódy na stažení aplikace

Aplikace QQ6W pro zařízení s Androidem:

Aplikace Robot clean pro zařízení s iOS:
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