
CleanMate Aplikace návod

6.Klikněte na               7.Zapněte robota,         8.Vložte heslo WIFI                          9.Připojování......            10.Spojení je 
          úspěšné                                     přidržte tl. Collided.          a klikněte „Next“

15. Klikněte na 
ikonu „+“

17. Vyberte dny v týdnu
a vraťte se do 
předchozího menu.

18. Uložte nastavení
v pravo nahoře 
„Save“.

19. Šipka vlevo nahoře 
- návrat do základního
ovládacího menu.

16. a.Plánovač - povolit „ON“
      b.Nastavte hodinu a minuty.
      c. Repeat - nastavte dny 

v týdnu.

c

b

a

11. a. Klikněte na ikonu „nástroje“ - informace o robotovi
      b. Klikněte na ikonu „robota“ - ovládací menu, kde
          spustíte robota, nastavíte plánovač, atd.

12. Ovládací menu.
   Při umístění v základně lze 
   robot pouze odstartovat a
   nelze měnit nastavení.   

13. Nastavení lze měnit,
pokud robot pracuje
nebo není v nabíjecí
základně (nesmí být ve Standby)

 
14. Klikněte na „>“

pro nastavení plánovače.

a

b

Zapněte váš chytrý telefon a připojte jej k wifi síti. Nainstalujte si aplikaci CleanMate.

1. Naskenujte QR kód
nebo ji stáhněte online.

 2. Nainstalujte app.                   3.Otevřete app.                  4.App. startuje 5. Klikněte na „+“
v horním pr. rohu.     

Android

IOS

 odkaz „Wifi setting“.
Display zobrazí „Cd“
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