
CleanMate RV500
hodiny, plánovač úklidu, odložený start

Nastavení hodin (aktuálního času)
Před nastavením plánovače úklidu nebo odloženého startu musí být nejdříve správně 
nastaveny hodiny (aktuální čas). Správně nastavený čas se musí přenést do vysavače.

1.

Plánovač úklidu 
(Scheduling)
nastavuje se tlačítkem 
se symbolem zvonku v 
horní části dálkového 
ovládání.

Odložený start 
(Easy Scheduling)
nastavuje se tlačítkem 
se symbolem zvonku v 
dolní části dálkového 
ovládání.

Nastavení hodin 
(aktuální čas)
nastavuje se tlačítkem 
se symbolem hodiny na 
dálkovém ovládání.

IR parsek
přenáší nastavené 
informace a povely
do vysavače

• Stiskněte tlačítko se symbolem HODINY na dálkovém 
ovládání. Začne blikat ikona hodin na displeji.

• Stiskem šipky nahoru či dolů nastavíte správnou hodinu.
• Stiskněte šipku doprava a začne blikat ikona minut.
• Stiskem šipky nahoru či dolů nastavíte správné minuty.
• Nastavení hodin potvrďte stiskem tlačítka HODINY a při 

potvrzování miřte dálkovým ovladačem na vysavač. IR 
paprsek při nastavování nezakrývejte. Správný čas bude 
uložen a přenesen do vysavače.
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Plánovač úklidu (Scheduling)
Nastavením plánovače uklidu bude vysavač uklízet každý den ve stejný čas, který jste 
si uložili do plánovače. Před nastavením plánovače úklidu se ujistěte, že máte správně 
nastaveny hodiny (aktuální čas) a je správně přenesený do vysavače.

2.

• Stiskněte tlačítko se symbolem ZVONKU (plánovač úklidu) 
v horní části dálkového ovladače. Na displeji začnou blikat 
hodiny.

• Stiskem šipky nahoru či dolů nastavíte požadovanou hodinu.
• Stiskněte šipku doprava a začnou blikat minuty.
• Stiskem šipky nahoru či dolů nastavíte požadované minuty.
• Nastavení plánovače úklidu potvrďte stiskem tlačítka 

ZVONKU a při potvrzování miřte dálkovým ovladačem 
na vysavač. IR paprsek dálk. ovladače při nastavování 
nezakrývejte! Čas plánovače úklidu bude uložen a přenesen 
do vysavače. V okamžiku uložení plánovače do vysavače 
zazní 1x pípnutí. Nyní je již uložen plánovač ve vysavači.

Odložený start (Easy Scheduling)
Stisknutím tlačítka odloženého startu bude vysavač uklízet každý den v čas, kdy 
jste stiknuli tlačítko (každý den za 24 hodin od stisknutí tlačítka). Před nastavením 
odloženého startu úklidu se ujistěte, že máte správně nastavené hodiny (aktuální čas) a je 
správně přenesený do vysavače.

3.

• Stiskněte tlačítko se symbolem ZVONKU (odložený start) 
v dolní části dálkového ovladače a přitom miřte dálkovým 
ovladačem na vysavač. IR paprsek dálk. ovladače při 
nastavování nezakrývejte! Čas odloženého startu bude 
uložen a přenesen do vysavače. V okamžiku uložení 
odloženého startu do vysavače zasní 1x pípnutí. Vysavač 
začne uklízet za 24 hodin od stisknutí tlačítka a bude tento 
čas opakovat každý den.
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Zrušení plánovače úklidu či odloženého startu
V případě, že chcete zrušit plánovač úklidu nebo odložený start je potřeba vymazat 
nastavené hodnoty ve vysavači dle níže uvedeného návodu.

4.

Zrušení plánovače úklidu 
(Scheduling)
Stiskněte a přidržte po 
dobu 3 sekund tlačítko se 
symbolem ZVONKU v horní 
části dálkového ovládání 
dokud z vysavače nezazní 
1x pípnutí.

Zrušení odloženého startu 
(Easy Scheduling)
Stiskněte a přidržte po 
dobu 3 sekund tlačítko se 
symbolem ZVONKU v dolní 
části dálkového ovládání 
dokud z vysavače nezazní 
1x pípnutí.

Zrušení plánovače úklidu (Scheduling) Zrušení odloženého startu (Easy Scheduling)

Řešení problémů
Vysavač začal pracovat v jiný čas
Příčinou můžou být špatně nastavené hodiny (aktuální čas) ve vysavači, omylem stisknuté 
tlačíko odloženého startu, nastavené obě funkce plánovač úklidu či odložený start atd...

Postup nápravy:
• Zrušit (vymazat) obě funkce - plánovač úklidu a odložený start dle bodu 4.
• Nastavit hodiny (aktuální čas) a přenést nově nastavené hodiny do vysavače dle bodu 1.
• Znovu nastavit plánovač úklidu dle bodu 2. nebo odložený start dle bodu 3. a přenést do vysavače

Při provádění zrušení vždy miřte dálkovým ovladačem na vysavač a IR paprsek dálkového ovladače nezakrývejte!
Vymazání informací se musí přenést do vysavače. Zrušení je vždy potvrzeno zazněním pípnutí z vysavače.

Upozornění
Veškeré informace a hodnoty nastavené na dálkovém ovládání se musí přenést do 
vysavače. Při nastavování vždy miřte na vysavač ve vzádlenosti 2-3 m a nezakrývejte
IR paprsek v přední části dálkového ovládání. Při nastavování musí být vysavač zapnutý 
nebo umístěn v nabíjecí základně.
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