Popis ovládání VR2110 v Concept Home aplikaci
VR2110 controls via Concept Home app
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1 Správa účtu
Account settings
2 Přidání dalšího zařízení
Add another device
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3 Seznam připojených zařízení, podsvícené
zařízení je online, nepodsvícené je offline
(např. vypojené ze zásuvky)
List of connected devices, if lighted, the
device is online, if not, the device is offline
(e.g. disconnected power socket)
4 Nastavení inteligentních scén a automatizace
Tap-to-Run and Automation settings
5 Správa domu a nastavení aplikace
App settings and home settings
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1 Nastavení sací síly – Nízká, Střední, TURBO
Suction power setting – Low, Mid, TURBO
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2 Nastavení dávkování vody – Nízká, Střední,
Vysoká – toto nastavení má efekt pouze
v případě, že je instalován zásobník na vodu
Water distribution setting – Low, Mid, High – this
setting only has effect when the water tank is
installed
3 Intenzivní úklid – provede úklid dvakrát
Deep cleaning – does the cleaning twice
4 Tichý režim vypne/zapne hlasová hlášení robota
Silent mode turns ON/OFF voice notifications
5 Vyhledávání robota – po stisknutí se ozve
hlasové upozornění robota
Seek robot – after pressing a voice notification
comes out of robot
6 Úklidové plány
Cleaning plans
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1 Návrat zpět na hlavní obrazovku
Return back to home screen
2 Nastavení robotického vysavače
Robotic vacuum settings
3 Aktuální činnost vysavače
Robot’s state
4 Mapa uklízené oblasti
Cleaning area
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5 Úklid v oblasti o průměru 1,5 m, ve které se
robot nachází – při zapnutém intenzivním
úklidu uklidí oblast dvakrát
Cleaning in area with 1,5 diameter – if deep
clean is active it cleans the room twice
6 Stisknutím se vysavač vrátí do nabíjecí stanice
Returns robotic vacuum to charging station
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7 Manuální ovládání vysavače
Manual vacuum control
8 Nastavení vysavače
Vacuum settings

Pozastavení úklidu
– svítí-li oranžově, je
úklid pozastaven
Cleaning pause – if the
button has orange light,
cleaning is paused

Úklid po obvodu
místnosti – Při zapnutém
intenzivní úklidu uklidí
místnost dvakrát
s maximálním sacím
výkonem
Edge cleaning – If deep
cleaning is active, it cleans
the room twice with
maximum suction power

Automatický úklid
s pohybem v obloucích
pro úklid celé místnosti
Automatic mode with
bow shaped cleaning

Tlačítko zapnutí/
vypnutí vysavače – je-li
podsvíceno oranžově,
je vysavač zapnut
ON/OFF button – if
the button has orange
colour it means ON
position

1 Přejmenování zařízení, volba symbolu a místnosti
Name change, icon and room change
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2 Zobrazí informace o zařízení – IP adresa, Virtuální ID
Shows device info – IP adress, Virtual ID
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3 Správa scén souvisejících se zařízením
Smart scenes settings
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4 Návod na připojení k hlasovým asistentům
Guide for connection to home assistants
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5 Odešle oznámení do telefonu, že je zařízení více než
30 minut offline
Sends notification thatthe device has been offline for
30 minutes

5

6 Sdílení ovládání zařízení s někým, kdo není
v aplikaci přidán jako člen rodiny
Sharing of the device control with someone who is not
as family member in the app
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7 Tvorba skupin výrobků pro smart scény nebo
automatizaci
Creation of groups of devices for smart scenes and
tap-to-run
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8 Centrum řešení problémů
FAQ & Feedback
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9 Diagnostika síťového připojení
Network diagnostics
10 Odpáruje zařízení z aplikaci
Unpair device from the application
11 Obnoví tovární nastavení robota
Resets robot to factory setting

Přehled již vytvořených
časových plánů
Schedules overview

1 Výběr času
Time setting
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2 Nastavení opakování
Repeating setting
3 Poznámka k uklízení
Note
4 Nastavení oznamování časového plánu
Time plan notification
5 Nastavení funkce – zapnout/vypnout
Function setting – ON/OFF

FAQ

Dbejte na použítí správných kartáčů na správné povrchy. Použití kartáče na povrch jiný, než na který je určen
může vést k jeho zaseknutí, nebo zničení.
Pay attention to using correct main brushes for correct floors. Using main brush on a different floor than it should
be used on could stuck or damage it.

Carpet hlavní kartáč – pro
použití na všechny druhy
podlah, použití na koberci
s funkcí turbo
Carpet main brush – for all floors,
on carpet with carpet turbo
function

Pet kartáč – pro použití na tvrdé
podlahy, nevhodné na koberce,
pro sběr chlupů a vlasů
Pet main brush – for using
on a hard floors, don't use on
carpets, works great for picking
up hairs

Hard Floor kartáč – pro
použití na tvrdé podlahy, sbírá
miniaturní částice, efektivnější
úklid na podlaze
Hard Floor main brush – for using
on a hard floors only, picks up
smallest particles, more efficient
way to clean

Před vytíráním namočte textilii,
urychlíte smáčení podlahy.
Before mopping, dry mopping
cloth to make mopping more
efficient.

Po použití modulu pro vytírání z bezpečnostních
důvodů vyjměte modul a nechávejte vysavač nabíjet
pouze s prachovým zásobníkem.
After mopping immediatelly take out mopping module
and let robot charge only with dust tank.

Doporučujeme do modulu pro vytírání používat
destilovanou/převařenou vodu (redukce tvorby
vodního kamene) s čistícím prostředkem bez příměsí
a bez aroma (SAVO original nebo dettol).
We recommend to use only distilled or overcooked water
(to reduce limescale) with aroma-free detergent.

