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3 CZ

CZ I UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
Obrázek je pouze ilustrativní. Před použitím tohoto produktu si přečtěte uživatelskou příručku 
(včetně záručního listu).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pro snížení rizika zranění nebo poškození si během konfigurace, používání a údržby robotického 
vysavače zapamatujte níže uvedená bezpečnostní opatření:
• Před zprovozněním robotického vysavače si přečtěte všechny bezpečnostní instrukce a pokyny pro 

obsluhu.
• Bezpečnostní instrukce a pokyny pro obsluhu si uschovejte pro případné budoucí použití.
• Dodržujte všechna upozornění, která jsou uvedena na výrobku, nabíjecí stanici, baterii a v uživatelském 

návodu.
• Postupujte v souladu se všemi pokyny pro obsluhu a používání.
• Nevyměňujte vnější elastický kabel nebo napájecí kabel – pokud je vedení nebo kabel poškozený, napáječ 

je třeba zlikvidovat.
• Tento výrobek je určen k připojení výhradně do standardní zásuvky. Výrobek nelze používat s žádným 

energetickým konvertorem. Využívání převodníků způsobí okamžité zrušení záruky.
• POZOR: V zařízení můžete nabíjet jednu z následujících baterií: 14,4 V, max. 2 600 mAh (Ni-MH) nebo 

max. 2 600 mAh (lithium-iontový). Jiné typy baterií mohou vybuchnout a způsobit zranění. Pokud je 
nutné baterii vyměnit, vždy se obraťte na zákaznický servis.

• Před dlouhodobým uskladněním nebo přepravou vždy nabijte a vyjměte baterii a příslušenství ze zařízení.
• Před likvidací je nutné baterii vyjmout ze zařízení. Pro odstranění baterie ze zařízení nejprve odšroubujte 

spodní šrouby, následně vytáhněte destičku (PCB) a pomocí šroubováku odšroubujte kryt baterie. 
Vytáhněte baterii, odpojte rychlospojku.

•  UPOZORNĚNÍ: Chemická expozice: Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo 
očima. V případě kontaktu opláchněte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Umístěte baterii určenou k likvidaci do uzavřeného plastového obalu a zlikvidujte 
ji bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí.

• UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí požáru nebo výbuchu: baterie nemačkejte ani nerozebírejte. Baterii 
nezahřívejte ani ji neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo na místo vystavené přímým slunečním 
paprskům. Baterie nepalte ani nezkratujte. Baterie nevystavujte mechanickým nárazům.

• Spojte se s místní správou zabývající se hospodařením s odpady ve věci a požádejte o informace týkající 
se předpisů o recyklaci a likvidaci baterií ve vašem okolí.

• Robotický vysavač není hračkou. Nesedejte si na zařízení ani si na něj nestoupejte. Děti a zvířata by měly 
být během provozu robotického vysavače pod dohledem.

• Robotický vysavač je určený výhradně pro použití v místnostech.
• Nepoužívejte jednorázové baterie. Používejte pouze dobíjecí baterie dodané společně s výrobkem.
•  Skladujte a používejte zařízení výhradně v prostředí s pokojovou teplotou.
• Nerozprašujte ani nevylévejte kapaliny na zařízení.
• Nepoužívejte žádný jiný napájecí kabel. Pokud je nutné kabel vyměnit, obraťte se na zákaznický servis, 

který zajistí správný výběr napájecího kabelu pro danou zemi.
• Nepoužívejte zařízení pro úklid ostrých předmětů, skla nebo hořících předmětů.
• Neponořujte baterie do žádné kapaliny.
• Nepoužívejte zařízení pro úklid rozlité vody obsahující bělidlo, barev a jiných chemických látek (nebo 

čehokoli mokrého).
• Před použitím zařízení ukliďte předměty jako oblečení, listy papíru, šňůrky žaluzií nebo závěsů, napájecí 

kabely a všechny křehké předměty. Pokud robotický vysavač po přejezdu přes napájecí kabel bude kabel 
táhnout za sebou, je velká pravděpodobnost, že strhne předmět ze stolu nebo poličky.

• Pokud má uklízená místnost balkon, je nutné použít fyzickou bariéru, která zabrání přístupu zařízení na 
balkon.

• Na zařízení nic nepokládejte.
• Nezapomínejte na to, že robotický vysavač se pohybuje sám. Pokud se pohybujete v místech, kde je 

zařízení v provozu, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste na robotický vysavač nešlápli.
• Zařízení by se nemělo provozovat v místnostech s otevřenými elektrickým podlahovými zásuvkami.
• Zařízení nepoužívejte na nedokončené, neutěsněné, navoskované nebo drsné podlaze. V opačném 

případě může dojít k poškození podlahy nebo zařízení. Robotický vysavač používejte pouze na tvrdých 
podlahových krytinách nebo kobercích s krátkým vlasem.
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• Toto zařízení bylo navrženo pro použití na podlahách bez jejich poškrábání. Před čištěním celé místnosti 
doporučujeme zařízení otestovat v oblasti, jež má být uklizená, pro kontrolu, zda nepoškrábe její povrch.

Informace týkající se baterie a nabíjení
Lithium-iontová baterie
Důležité upozornění: Lithium-iontová baterie a výrobky s lithium-iontovým složením podléhají přísným 
předpisům týkající se jejich přepravy. Pokud musíte tento výrobek (včetně baterie) odeslat do servisu, např. 
z důvodu jeho vrácení, JSTE POVINNI dodržovat následující pokyny pro odeslání:
• Vyjměte lithium-iontovou baterii z výrobku.
• Kovové nabíjecí kontakty baterie přelepte kouskem pásky. 

* Nainstalujte baterii (s páskou) zpět do zařízení a zajistěte kryt prostoru pro baterie.
• Zabalte výrobek do originálního obalu nebo do vlastního obalu, který zařízení během přepravy ochrání 

před pohybem.

• Zařízení zašlete výhradně pozemní dopravou (je zakázáno využívat letecké dopravy).

Skladování baterie
Pokud zařízení skladujete mimo nabíjecí stanici, nejprve vyjměte baterii. Následně zařízení i baterii 
uskladněte na chladném a suchém místě.

Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená: Nevyhazujte elektrická zařízení do netříděného 
komunálního odpadu – využijte speciální sběrná místa. Spojte se s místními úřady a požádejte o informace 
týkající se dostupných systémech sběru. Nebezpečné látky elektrických zařízení vyhozených na skládky se 
mohou dostat do spodních vod a následně až do potravního řetězce, což negativně ovlivní vaše fyzické i 
duševní zdraví. Více informací týkajících se sběru, opakovaného použití a recyklace vám poskytne místní 
nebo regionální úřad pro nakládání s odpady.

Čidlo proti nárazu

Nárazník

Tlačítko automatického čištění 
Tlačítko Start/Stop 
Zmáčkněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí 
robotického vysavače. 
Zmáčkněte pro zahájení čištění.

LED světlo

Tlačítko nabíjení. Chcete-li zařízení odeslat 
zpět do nabíjecí stanice, zmáčkněte tlačítko na 
robotickém vysavači.

OBSAH BALENÍ
ROBOTICKÝ VYSAVAČ
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Čidlo ochranu proti pádu

Kolečka

Tlačítko napájení

Nabíjecí kontakty
Otočné kolečko
Boční kartáče
Baterie

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Středový kartáčNádoba na nečistoty

KartáčekAdaptér

Houbový filtr 
a vysoce kapacitní filtr

Nádržka na vodu

Kartáč

Nádoba na nečistoty

4 x boční kartáče Čisticí nástroje 2x

Nabíjecí stanice
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Indikátor nabíjení

Oblast šíření signálu

Nabíjecí 
kontakty

Stav robotického vysavače Světelná indikace

Nabíjení Blikající oranžové světlo

Nabíjení ukončeno Svítí zelené světlo

Pohotovostní režim Svítí zelené světlo

Chyba Svítí červené světlo / blikání

Nízká úroveň baterie Svítí oranžové světlo

Čištění Svítí zelené světlo

Režim spánku Světlo nesvítí

NABÍJECÍ STANICE

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
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Umístěte nabíjecí stanici tak, aby k ní měl robotický vysavač snadný přístup. Nabíjecí stanici 
doporučujeme umístit ke stěně a na tvrdou podlahu, ne na koberečky nebo koberce. Vždy 
zapojte nabíjecí stanici do zásuvky – v opačném případě se do ní robotický vysavač nebude 
schopen automaticky vrátit.

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ

1. Připojte nabíjecí stanici a umístěte zbytek kabelu do kolejnice ve spodní 
části nabíjecí stanice. Pozor: Pokud neumístíte zbývající část kabelu do 
kolejnice, zařízení může během nabíjení nebo čištění zaseknout.

2. Umístění nabíjecí stanice
• Umístěte nabíjecí stanici na tvrdou, rovnou 

plochu ke stěně.
• Umístěte nabíjecí stanici ke stěně a zajistěte, 

aby byla volně přístupná a aby se v jejím okolí 
nenacházely žádné zbytečné předměty. Kolem 
stanice ponechejte volný prostor o velikosti:

2 metry (6,5 stop) před nabíjecí stanicí;
1 metr (2,3 stop) po stranách nabíjecí stanice.

• Připojte kulaté konektory adaptéru do napájecí 
zásuvky nabíjecí stanice a druhou koncovku 
připojte do zásuvky.

3. Instalace bočních kartáčů
Připevněte boční kartáče na spodní stranu 
robotického vysavače tak, že je zatlačíte do dané 
štěrbiny.

4. Zapněte přepínač napájení na spodní straně 
robotického vysavače
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5. Aktivace robotického vysavače
Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice tak, 
aby se kovové kontakty na nabíjecí stanici dotýkaly 
s těmi, které se nacházejí pod zařízením.
Pokud bude operace úspěšně ukončená, uslyšíte 
sérii zvuků. Jakmile se tlačítko napájení        rozsvítí, 
robotický vysavač je připraven k použití.

6. Zahajte cyklus čištění
• Pro zapnutí robotického vysavače zmáčkněte 

napájecí tlačítko     .
• Pro zahájení cyklu čištění opět zmáčkněte 

napájecí tlačítko     .
Pokud se baterie před dokončením cyklu čištění 
vybije, zařízení se vrátí nabít do nabíjecí stanice.
Pokud nabíjecí stanice není dostupná, zařízení se 
nebude moci nabít. Vrátí se do výchozího umístění 
a cyklus čištění se ukončí. Umístěte robotický 
vysavač do nabíjecí stanice ručně, aby se nabil 
(viz. Aktivace robotického vysavače).
Pozor: Další informace týkající se Režimu čištění 
naleznete v sekci 

7. Pauza
Připevněte boční kartáče na spodní stranu 
robotického vysavače tak, že je zatlačíte do dané 
štěrbiny.
Pro zastavení zařízení během cyklu čištění 
zmáčkněte tlačítko      na vysavači.
Pro obnovení cyklu čištění opět zmáčkněte tlačítko      
    . Pro odeslání zařízení zpět do nabíjecí stanice 
zmáčkněte tlačítko      .

8. Vypnutí zařízení
Pro ukončení cyklu čištění a přepnutí zařízení 
do pohotovostního režimu zmáčkněte a podržte 
tlačítko     , dokud indikátory na robotickém 
vysavači nezhasnou.

JAK ROBOTICKÝ VYSAVAČ UKLIDÍ VAŠI DOMÁCNOST?
1. Automatické čištění
• Na začátku cyklu čištění robotický vysavač zmapuje vaši domácnost a zahájí čištění.
• Během cyklu čištění se zařízení dostává do styku s okraji místnosti a s nohama židlí a ostatního nábytku.
• Zařízení pokračuje v čištění, dokud neuklidí celé podlaží. Pokud se baterie před ukončením cyklu čištění 

vybije, zařízení se automaticky vrátí nabít do nabíjecí stanice.
• Po ukončení cyklu čištění se zařízení vrátí nabít do nabíjecí stanice.
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2. Vytírání podlah
Zařízení je vybaveno nádržkou na vodu. Zařízení může vytírat 
podlahu na mokro.
• Nasaďte vyhrazený mop a naplňte nádržku vodou.
• Odstraňte nádobu na nečistoty.
• Opět vložte nádržku na vodu a spusťte robotický vysavač.
Pozor: Pokud provádíte čištění na sucho, přeskočte krok 
související s plněním nádržky vodou.
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ LZE OVLÁDAT POMOCÍ APLIKACE 
„LENOVO CLEANER”

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1. Stáhněte si aplikaci
Vyhledejte aplikaci „Lenovo Cleaner” v App Store nebo na Google Play, 
stáhněte ji a nainstalujte.

2. Registrujte se
Otevřete „Lenovo Cleaner” a registrujte se nebo se přihlaste k účtu. Pro více informací týkajících se 
provozu a nákupu se přihlaste do aplikace „Lenovo Cleaner”.

3. Zadejte síť
Zapněte zařízení – ujistěte se, že indikátor Wi-Fi sítě bliká. Pokud nebliká, zmáčkněte a současně podržte 
tlačítko pro Automatické čištění/Start-Stop a tlačítko pro nabíjení po dobu 3 sekund, dokud indikátor Wi-Fi 
sítě nezačne blikat a neuslyšíte zvukový signál.

4. Konfigurace Wi-Fi sítě
Ujistěte se, že váš mobilní telefon je připojený k Wi-Fi síti (podporuje pouze pásmo 2,4GHz Wi-Fi sítě).
V aplikaci „Lenovo Cleaner” na „Přidej zařízení” a zvolte „Lenovo Cleaner E1”. Ujistěte se, že indikátor Wi-Fi 
sítě bliká a pro přechod na další obrazovku klikněte na „Další krok”.

5. Přidejte zařízení
Zadejte heslo Wi-Fi sítě v aplikaci „Lenovo Cleaner” – klikněte na „Další krok” (dále postupujte podle 
pokynů).
Po úspěšném propojení aplikace Lenovo Cleaner s Wi-Fi sítí – zvolte místnost – přidejte zařízení po kliknutí 
na „Ukončit”.

Pro udržení maximální kapacity robotického vysavače pravidelně provádějte následující údržbu. Pokud 
zpozorujete, že robotický vysavač sbírá z podlahy méně nečistot, vyprázdněte nádobu, vyčistěte filtr a 
rotační kartáč. Doporučená frekvence čištění/výměny:

Díl robotického vysavače Čištění Frekvence výměny

Nádoba na nečistoty Po každém použití -

Filtry Jednou týdně Každé 2 měsíce

Středový kartáč Jednou týdně Každých 6-12 měsíců

Boční kartáče Jednou měsíčně
Každých 3-6 měsíců (nebo 
kdykoli v případě jejich 
viditelného opotřebení)

Kryt kartáče Jednou měsíčně
Každých 3-6 měsíců (nebo 
když bude pruh ze silikonové 
gumy na krytu kartáče viditelně 
opotřebovaný)

Čidla Jednou měsíčně -

Nabíjecí kontakty Jednou měsíčně -

Otočné kolečko Jednou měsíčně -
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VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

1. Zmáčkněte tlačítko pro otevření nádoby 
a vytáhněte ji.

2. Otevřete dvířka nádoby a vyprázdněte ji.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

1. Zmáčkněte tlačítko pro otevření nádoby 
a vytáhněte ji.

2. Setřeste nečistoty dotýkající se filtru nádoby 
na nečistoty.

ČIŠTĚNÍ ROTAČNÍHO KARTÁČE, BOČNÍHO KARTÁČE, OTOČNÉHO KOLEČKA 
A ČIDLA ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

1. Vytáhněte rotační kartáč. Hadříkem očistěte sací otvor.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

2. Vyčistěte rotační kartáč. Odřízněte vlasy 
omotané kolem rotačního kartáče pomocí 
dodaného nože.

3. Vyjměte boční kartáč. Pomocí hadříku z kartáče 
odstraňte prach.

4. Vytáhněte otočné kolečko a vyčistěte jej pomocí 
čisticího nástroje.

5. Očistěte čidla, zajistíte tak jejich správné 
fungování

Kontrolka- Robotický vysavač pomocí kontrolky a zvukového signálu nahlásí každou zjištěnou chybu 
– viz dále uvedené pokyny:

Zvukové signály a blikající červená kontrolka:

Zvukové signály Chyba Řešení

1 Chyba gyroskopu Umístěte zařízení na stabilní plochu 
a nehýbejte s ním.

2 Chyba nárazníku Zkontrolujte nárazník a odstraňte veškeré 
předměty, které by jej mohly blokovat.

3 Chyba čidla proti pádu Zkontrolujte, zda čidlo není zašpiněné.

4 Chyba slabého výkonu 
nebo nabíjení

Napětí zařízení je příliš nízké a vyžaduje ruční 
dobití.

Zvukové signály a červená kontrolka vždy zapnuté:

Zvukové signály Chyba Řešení

1 Chyba hnacího kolečka Zkontrolujte, zda hnací kolečko není 
zablokované.

2 Chyba bočních kartáčů Zkontrolujte, zda boční kartáče nejsou 
zablokované a očistěte je.

3 Chyba ventilátoru Odstraňte nečistoty a vyčistěte vedení 
vzduchu.

4 Chyba rotačního kartáče Zkontrolujte, zda rotační kartáč není 
zamotaný a očistěte jej.

Doporučení: Pokud výše uvedené řešení problém neodstraní, postupujte následovně:
1. Přepněte přepínač napájení na spodní straně zařízení a robotický vysavač opět zprovozněte.
2. Pokud problém nelze vyřešit opakovaným zprovozněním zařízení, obraťte se na poprodejní servisní středisko.
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Problémy Řešení

Zařízení nelze aktivovat.

• Ujistěte se, že se hlavní tlačítko 
napájení nachází v poloze ON.
• Ujistěte se, že baterie je plně 
nabitá.

• Pokud problém dále přetrvává, 
přepněte hlavní vypínač napájení 
a následně jej opět zapněte.

Zařízení neočekávaně 
přestává fungovat.

• Zkontrolujte, zda zařízení není 
zachycené nebo se nezarazilo o 
překážku.
• Zkontrolujte, zda úroveň nabití 
baterie není příliš nízká.

• Pokud problém přetrvává, vypněte 
hlavní vypínač napájení. Vyčkejte 2 
sekundy, následně jej opět zapněte.

Čištění nelze naplánovat.

• Ujistěte se, že hlavní vypínač 
napájení na spodní straně 
zařízení je zapnutý.
• Ujistěte se, že hodina, denní 
doba (ráno/odpoledne) a 
naplánovaná doba čištění byly 
nastaveny správně.

• Zkontrolujte, zda výkon zařízení není 
příliš nízký, zahajte čištění.

Slabý sací výkon

• Zkontrolujte, zda nějaké 
překážky neblokují sací otvor.
• Vyprázdněte nádobu na 
nečistoty.
• Vyčistěte filtry pomocí 
robotického vysavače nebo 
čisticího kartáčku.

• Zkontrolujte, zda se filtry nenamočily 
ve vodě nebo jiné kapalině rozlité na 
podlaze. Filtry před použitím zcela 
vysušte.

Zařízení nelze nabít

• Zkontrolujte, zda svítí indikátor 
na nabíjecí stanici.
Pokud ne, obraťte se na servisní 
středisko a požádejte o opravu 
nebo výměnu nabíjecí stanice.
• Vyčistěte nabíjecí kontakty 
suchým hadříkem.

• Zkontrolujte, zda jsou slyšet zvukové 
signály, když se zařízení vrací do 
nabíjecí stanice. Pokud ne, obraťte 
se na servisní středisko a požádejte o 
opravu nebo výměnu nabíjecí stanice.

Zařízení se nemůže vrátit 
do nabíjecí stanice.

• Odstraňte předměty, které 
se nacházejí ve vzdálenosti do 
1 metru z levé a pravé strany 
nabíjecí stanice a do vzdálenosti 
2 metrů před ní.

• Pokud se zařízení nachází poblíž 
nabíjecí stanice, rychle se do ní vrátí. 
Pokud je stanice umístěná příliš daleko, 
robotický vysavač bude na návrat 
potřebovat více času – buďte trpěliví.
• Očistěte nabíjecí kontakty.

Rotační kartáč se neotáčí • Vyčistěte rotační kartáč • Zkontrolujte, zda rotační kartáč a kryt 
kartáče byly nainstalovány správně.

Pohyb zařízení nebo dráha 
pohybu nejsou pravidelné.

• Opatrně vyčistěte čidla suchým 
hadříkem

• Zařízení opět zprovozněte – vypněte 
a zapněte napájení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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ZÁRUČNÍ LIST
Vážení uživatelé, tento záruční list je vaším certifikátem pro možnost využití záruky – společně s prodejcem 
jej řádně vyplňte a následně uschovejte.

Informace
Adresa PSČ

Kontaktní číslo

Informace týkající 
se výrobku

Název výrobku Čárový kód výrobku/
sériové číslo/číslo šaržeModel výrobku

Informace
týkající se prodejce

Název

Adresa

Kontaktní číslo PSČ

Datum prodeje Číslo faktury

Poznámky

Pokud potřebujete pomoc s výrobkem, spojte se s obchodníkem, u kterého jste výrobek zakoupili.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je 
nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými 
předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních 
předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. 
Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto LENOVO (BEIJING) LIMITED prohlašuje, že typ rádiového zařízení Lenovo Vacuum Cleaner E1-L je 
v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese: https://short.wittytrade.com/LenovoM2Prohlaseni nebo po naskenování uvedeného QR kódu.
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SK I UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Obrázok je iba ilustratívny. Pred použitím tohto produktu si prečítajte návod (Vrátane záručného listu).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pre zníženie rizika zranenia a poškodenia si počas konfigurácie, používania a údržby robotického 
vysávača zapamätajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia:
• Pred uvedením robotického vysávača do činnosti si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie a pokyny 

na obsluhu.
• Bezpečnostné inštrukcie a pokyny na obsluhu si odložte pre prípadné budúce použitie.
• Dodržujte všetky upozornenia, ktoré sú uvedené na výrobku, nabíjacej stanici, batérii a v užívateľskom 

návode.
• Postupujte v súlade so všetkými pokynmi na obsluhu a používanie.
• Nevymieňajte vonkajší elastický kábel ani napájací kábel – ak je vedenie alebo kábel poškodený, napájač 

treba zlikvidovať.
• Tento výrobok je určený na pripojenie výhradne do štandardnej zásuvky. Výrobok nemožno používať 

so žiadnym energetickým konvertorom. Využívanie prevodníkov spôsobí okamžité zrušenie záruky.
• POZOR: V zariadení môžete nabíjať jednu z nasledujúcich batérií: 14,4 V, max. 2 600 mAh (Ni-MH) alebo 

max. 2 600 mAh (lítiovo-iónovú). Iné typy batérií môžu vybuchnúť a spôsobiť zranenie. Ak treba vymeniť 
batériu, vždy sa obráťte na zákaznícky servis.

• Pred dlhodobým uskladnením a prepravou vždy nabite a vyberte batériu a príslušenstvo zo zariadenia.
• Pred likvidáciou treba batériu vybrať zo zariadenia. Pre odstránenie batérie zo zariadenia najprv 

odskrutkujte spodné skrutky, potom vytiahnite doštičku (PCB) a skrutkovačom odskrutkujte kryt batérie. 
Vytiahnite batériu, odpojte rýchlospojku.

• UPOZORNENIE: Chemická expozícia: Ak batéria vyteká, zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou 
a očami. V prípade kontaktu opláchnite zasiahnutú oblasť veľkým množstvom vody a vyhľadajte 
lekársku pomoc. Batériu určené na likvidáciu umiestnite do uzavretého plastového obalu a zlikvidujte 
ju bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

• UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu: batériu nestláčajte ani nerozoberajte. Batériu 
nezahrievajte ani ju neumiestňujte  blízko zdrojov tepla ani na miesto vystavené priamym slnečným 
lúčom. Batériu nepáľte ani neskratujte. Batériu nevystavujte mechanickým nárazom.

• Spojte sa s miestnou správou zaoberajúcou sa hospodárením s odpadmi a požiadajte o informácie o 
predpisoch na recykláciu a likvidáciu batérií vo vašom okolí.

• Robotický vysávač nie je hračka. Na zariadenie si nesadajte ani po ňom nestúpajte. Deti a zvieratá by mali 
byť počas činnosti robotického vysávača pod dohľadom.

• Robotický vysávač je určený výhradne na použitie v miestnostiach.
• Nepoužívajte jednorazové batérie. Používajte iba dobíjacie batérie dodané spolu s výrobkom.
• Zariadenie skladujte a používajte výhradne v prostredí s izbovou teplotou.
• Na zariadenie nerozprašujte ani nevylievajte kvapaliny.
• Nepoužívajte žiadny iný napájací kábel. Ak kábel treba vymeniť, obráťte sa na zákaznícky servis, ktorý 

zaistí správny výber napájacieho kábla pre danú krajinu.
Zariadenie nepoužívajte na vysávanie ostrých predmetov, skla alebo horiacich predmetov.
• Batérie neponárajte do žiadnej kvapaliny.
• Zariadenie nepoužívajte na odstraňovanie rozliatej vody  (ani čohokoľvek mokrého) obsahujúcej bielidlo, 

farby a iné chemické látky.
• Pred použitím zariadenia upracte predmety ako oblečenie, listy papiera, šnúrky žalúzií a závesov, 

napájacie káble a všetky krehké predmety. Ak robotický vysávač po prejdení po napájacom kábli bude 
kábel ťahať za sebou, je veľká pravdepodobnosť, že strhne predmet zo stola alebo poličky.

• Ak má vysávaná miestnosť balkón, treba použiť fyzickú bariéru, ktorá zabráni prístupu vysávača 
na balkón.

• Na vysávač nič nepokladajte.
• Nezabúdajte, že robotický vysávač sa pohybuje sám. Ak sa pohybujete na miestach, kde sa používa 

robotický vysávač, buďte veľmi obozretní, aby ste naň nešliapli.
• Zariadenie by sa nemalo používať v miestnostiach s otvorenými elektrickými podlahovými zásuvkami.
• Zariadenie nepoužívajte na nedokončenej, neutesnenej, navoskovanej alebo drsnej podlahe. V opačnom 

prípade môže dôjsť k poškodeniu podlahy alebo zariadenia. Robotický vysávač používajte iba na tvrdých 
podlahových krytinách a kobercoch s krátkym vlasom.
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• Toto zariadenie bolo navrhnuté na použitie na podlahách bez ich poškriabania. Pred čistením celej 
miestnosti odporúčame zariadenie otestovať v oblasti, ktorá sa bude vysávať, pre kontrolu, 
či nepoškriabe jej povrch.

Informácie o batérii a nabíjaní
Lítiovo-iónová batéria
Dôležité upozornenie: Lítiovo-iónová batéria a výrobky s lítiovo-iónovým zložením podliehajú prísnym 
predpisom o preprave. Ak tento výrobok (spolu s batériou) musíte odoslať do servisu, napr. z dôvodu jeho 
vrátenia, STE POVINNÍ dodržať nasledujúce pokyny pri odoslaní:
• Z výrobku vyberte lítiovo-iónovú batériu.
• Kovové nabíjacie kontakty batérie prelepte kúskom pásky. * Nainštalujte batériu (s páskou) späť do 

zariadenia a zaistite kryt priestoru pre batérie.
• Výrobok zabaľte do originálneho obalu alebo  vlastného obalu, ktorý zariadenie počas prepravy chráni 

pred pohybom.
• Zariadene pošlite výhradne podzemnou dopravou (je zakázané využívať leteckú dopravu).

Skladovanie batérie
Ak zariadenie skladujete mimo nabíjacej stanice, najprv vyberte batériu. Potom zariadenie a batériu 
uskladnite na chladné a suché miesto.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená: Elektrické zariadenia nevyhadzujte do netriedeného 
komunálneho odpadu – využite špeciálne zberné miesta. Spojte sa s miestnymi úradmi a požiadajte o 
informácie o dostupných systémoch zberu. Nebezpečné látky elektrických zariadení vyhodených na skládky 
sa môžu dostať do spodných vôd a následne až do potravinového reťazca, čo negatívne ovplyvní fyzické aj 
duševné zdravie ľudí. Viac informácií o zbere, opakovanom použití a recyklácii vám poskytne miestny alebo 
regionálny úrad pre nakladanie s odpadmi.

Senzor proti nárazu

Nárazník

Tlačítko automatického čištění 
Tlačítko Start/Stop 
Zmáčkněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí 
robotického vysavače. 
Zmáčkněte pro zahájení čištění.

LED světlo

Tlačidlo nabíjania. Ak chcete zariadenie odoslať 
späť do nabíjacej stanice, stlačte tlačidlo 
na robotickom vysávači.

OBSAH BALENIA
ROBOTICKÝ VYSÁVAČ
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Čidlo ochranu proti pádu

Kolečka

Tlačítko napájení

Nabíjacie kontakty
Otočné koliesko
Bočné kefy
Batéria

PRÍSLUŠENSTVO

Centrálna kefaNádoba na nečistoty

KefkaAdaptér

Špongiový filter 
a vysokokapacitný filter

Nádržka na vodu

Kefa

Nádoba na nečistoty

4x bočné kefy Čistiace nástroje 2x

Nabíjacia stanica
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Indikátor nabíjania

Oblasť šírenia signálu

Nabíjacie 
kontakty

Stav robotického vysávača Svetelná indikácia

Nabíjanie Blikajúce oranžové svetlo

Nabíjanie ukončené Svieti zelené svetlo

Pohotovostný režim Svieti zelené svetlo

Chyba Svieti červené svetlo / blikanie

Nízka úroveň batérie Svieti oranžové svetlo

Čistenie Svieti zelené svetlo

Režim spánku  Svetlo nesvieti

NABÍJACIA STANICA

SVETELNÝ INDIKÁTOR
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Nabíjaciu stanicu umiestnite tak, aby k nej mal robotický vysávač dobrý prístup. Nabíjaciu 
stanicu odporúčame umiestniť k stene a na tvrdú podlahu, nie na koberčeky alebo koberce. 
Nabíjaciu stanicu vždy zapojte do zásuvky – v opačnom prípade sa do nej robotický vysávač 
nebude schopný automaticky vrátiť.

RÝCHLE SPUSTENIE

1. Pripojte nabíjaciu stanicu a zvyšok kábla umiestnite do koľajnice v spodnej 
časti nabíjacej stanice. Pozor: Ak zvyšnú časť kábla neumiestnite do koľajnice, 
zariadenie sa môže pri nabíjaní alebo čistení zaseknúť.

2. Umiestnenie nabíjacej stanice
• Nabíjaciu stanicu umiestnite na tvrdú rovnú 

plochu k stene
• Nabíjaciu stanicu umiestnite k stene a zaistite, 

aby bola voľne prístupná a aby sa v jej okolí 
nenachádzali žiadne zbytočné predmety. Okolo 
stanice nechajte voľný priestor veľkosti:

2 metre (6,5 stopy) pred nabíjacou stanicou;
1 meter (2,3 stopy) po bokoch nabíjacej stanice.

• Okrúhle konektory adaptéra pripojte do 
napájacej zásuvky nabíjacej stanice a druhú 
koncovku pripojte do zásuvky.

3. Inštalácia bočných kief
Bočné kefy pripevnite na spodnú stranu 
robotického vysávača tak, že ich zatlačíte do danej 
štrbiny.

4. Zapnite prepínač napájania na spodnej strane 
robotického vysávača
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5. Aktivácia robotického vysávača
Robotický vysávač umiestnite do nabíjacej 
stanice tak, aby sa kovové kontakty na nabíjacej 
stanici dotýkali s tými, ktoré sa nachádzajú pod 
zariadením.
Ak bude operácia úspešne ukončená, ozve sa 
séria zvukov. Keď sa tlačidlo napájania      rozsvieti, 
robotický vysávač je pripravený na použitie.

Začnite cyklus čistenia
• Pre zapnutie robotického vysávača stlačte 
napájacie tlačidlo     .
• Pre začatie cyklu čistenia opäť stlačte napájacie 
tlačidlo     .
Ak sa batéria pred dokončením cyklu čistenia 
vybije, zariadenie sa vráti nabiť do nabíjacej 
stanice.
Ak nabíjacia stanica nie je dostupná, zariadenie 
sa nebude môcť nabiť. Vráti sa do základného 
umiestnenia a cyklus čistenia sa ukončí. Robotický 
vysávač umiestnite do nabíjacej stanice ručne, aby 
sa nabil (pozri Aktivácia robotického vysávača).
Pozor: Ďalšie informácie o Režime čistenia 
nájdete v sekcii 2.2.

7. Pauza
Bočné kefy pripevnite na spodnú stranu 
robotického vysávača tak, že ich zatlačíte do danej 
štrbiny.
Pre zastavenie zariadenia pri cykle čistenia 
stlačte tlačidlo     na vysávači.
Pre obnovenie cyklu čistenia opäť stlačte tlačidlo 
     . Pre odoslanie zariadenia späť do nabíjacej 
stanice stlačte tlačidlo      .

8. Vypnutie zariadenia
Pre ukončenie cyklu čistenia a prepnutie 
zariadenia do pohotovostného režimu stlačte 
a podržte tlačidlo     , dokým indikátory na 
robotickom vysávači nezhasnú.

AKO ROBOTICKÝ VYSÁVAČ VYČISTÍ DOMÁCNOSŤ?
1.Automatické čistenie
• Na začiatku cyklu čistenia robotický vysávač domácnosť zmapuje a začne čistenie.
• Počas cyklu čistenia sa zariadenie dostáva do kontaktu s okrajmi miestnosti a s nohami stoličiek a 

ďalšieho nábytku.
• Zariadenie pokračuje v čistení, dokým nevyčistí celé podlažie. Ak sa batéria pred dokončením cyklu 

čistenia vybije, zariadenie sa automaticky vráti nabiť do nabíjacej stanice.
• Po ukončení cyklu čistenia sa zariadenie vráti nabiť do nabíjacej stanice.
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2. Vytieranie podlahy
Zariadenie je vybavené nádržkou na vodu. Zariadenie môže 
vytierať podlahu na mokro.
1. Nasaďte vyhradený mop a naplňte nádržku vodou.
2. Odstráňte nádobu na nečistoty.
3. Opäť vložte nádržku na vodu a spusťte robotický vysávač.
Pozor: Ak robíte čistenie na sucho, preskočte krok súvisiaci 
s plnením nádržky vodou.
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ROBOTICKÝ VYSÁVAČ MOŽNO OVLÁDAŤ POMOCOU 
APLIKÁCIE „LENOVO CLEANER”

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1. Stiahnite si aplikáciu
Vyhľadajte aplikáciu „Lenovo Cleaner” v App Store alebo na Google Play, 
stiahnite ju a nainštalujte.

2. Registrujte sa
Otvorte „Lenovo Cleaner” a registrujte sa alebo sa prihláste k účtu. Pre viac informácií o používaní a 
nákupe sa prihláste do aplikácie „Lenovo Cleaner”.

3. Zadajte sieť
Zapnite zariadenie – ubezpečte sa, že indikátor Wi-Fi siete bliká. Ak nebliká, stlačte a súčasne na 3 sekundy 
podržte tlačidlo pre Automatické čistenie/Štart-Stop a tlačidlo pre nabíjanie, dokým indikátor Wi-Fi siete 
nezačne blikať a neozve sa zvukový signál.

4. onfigurácia Wi-Fi siete
Ubezpečte sa, že váš mobilný telefón je pripojený k Wi-Fi sieti (podporuje iba pásmo 2,4GHz Wi-Fi siete).

V aplikácii „Lenovo Cleaner” na „Pridať zariadenie” a zvoľte „Lenovo Cleaner E1”. Ubezpečte sa, že 
indikátor Wi-Fi siete bliká a pre prechod na ďalšiu obrazovku kliknite na „Ďalší krok”.

5. Pridajte zariadenie
Zadajte heslo Wi-Fi siete v aplikácii „Lenovo Cleaner” – kliknite na „ďalší krok” (ďalej postupujte podľa 
pokynov).

Po úspešnom prepojení aplikácie Lenovo Cleaner s Wi-Fi sieťou – zvoľte miestnosť – pridajte zariadenie po 
kliknutí na „Ukončiť”.

Pre udržanie maximálnej kapacity robotického vysávača pravidelne robte nasledujúcu údržbu. Ak 
spozorujete, že robotický vysávač zbiera z podlahy menej nečistôt, vyprázdnite nádobu, vyčistite filter a 
rotačnú kefu. Odporúčaná frekvencia čistenia/výmeny:

Diel robotického vysávača Čistenie Frekvencia výmeny

Nádoba na nečistoty Po každom použití -

Filtre Jedenkrát týždenne Každé 2 mesiace

Centrálna kefa Jedenkrát týždenne Každých 6 -12 mesiacov

Bočné kefy Jedenkrát mesačne
Každých 3-6 mesiacov 
(a kedykoľvek v prípade 
viditeľného opotrebenia)

Kryt kefy Jedenkrát mesačne
Každých 3-6 mesiacov (a ak bude 
pruh zo silikónovej gumy na kryte 
kefy viditeľne opotrebovaný)

Senzory Jedenkrát mesačne -

Nabíjacie kontakty Jedenkrát mesačne -

Otočné koliesko Jedenkrát mesačne -
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VYPRÁZDŇOVANIE NÁDOBY ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

1. Stlačte tlačidlo pre otvorenie nádoby a nádobu 
vytiahnite.

2. Otvorte dvierka nádoby a nádobu 
vyprázdnite.

ČISTENIE FILTRA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

1. Stlačte tlačidlo pre otvorenie nádoby a nádobu 
vytiahnite.

2. Zotrite nečistoty dotýkajúce sa filtra nádoby 
na nečistoty.

ČISTENIE ROTAČNEJ KEFY, BOČNEJ KEFY, OTOČNÉHO KOLIESKA A SENZORA 
ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

1. Vytiahnite rotačnú kefu. Handričkou očistite sací otvor.
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REŠENIE PROBLÉMOV

2. Vyčistite rotačnú kefu. Odrežte vlasy omotané 
okolo rotačnej kefy pomocou dodaného noža.

3. Vyberte bočnú kefu. Handričkou z kefy 
odstráňte prach.

4. Vytiahnite otočné koliesko a vyčistite ho 
pomocou čistiaceho nástroja.

5. Vyčistite senzory, zaistíte tak ich správne 
fungovanie.

Kontrolka: Robotický vysávač pomocou kontrolky a zvukového signálu nahlási každú zistenú chybu – pozri 
ďalej uvedené pokyny:

Zvukové signály a blikajúca červená kontrolka:

Zvukové signály Chyba Riešenie

1 Chyba gyroskopu Zariadenie umiestnite na stabilnú plochu 
a nehýbte s ním.

2 Chyba nárazníka Skontrolujte nárazník a odstráňte všetky 
predmety, ktoré by ho mohli blokovať.

3 Chyba senzora proti pádu Skontrolujte, či senzor nie je zašpinený.

4 Chyba slabého výkonu 
alebo nabíjania

Napätie zariadenia je príliš nízke a vyžaduje 
ručné dobitie.

Zvukové signály a červená kontrolka vždy zapnuté:

Zvukové signály Chyba Riešenie

1 Chyba hnacieho kolieska Skontrolujte, či hnacie koliesko nie je 
zablokované.

2 Chyba bočných kief Skontrolujte, či bočné kefy nie sú 
zablokované a vyčistite ich.

3 Chyba ventilátora Odstráňte nečistoty a vyčistite vedenie 
vzduchu.

4 Chyba rotačnej kefy Skontrolujte, či rotačná kefa nie je zamotaná 
a vyčistite ju.

Rady: Ak vyššie uvedené riešenie problém neodstráni, postupujte nasledovne:
1. Prepnite prepínač napájania na spodnej strane zariadenia a robotický vysávač opäť uveďte do činnosti.
2. Ak problém nemožno vyriešiť opakovaným uvedením zariadenia do činnosti, obráťte sa na  servisné 
stredisko.
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Problémy Riešenie

Zariadenie nemožno 
aktivovať.

• Ubezpečte sa, že hlavné 
tlačidlo napájania sa nachádza 
v polohe ON.
• Ubezpečte sa, že batéria je 
plne nabitá.

• Ak problém ďalej pretrváva, prepnite 
hlavný vypínač napájania a potom ho 
opäť zapnite.

Zariadenie neočakávane 
prestáva fungovať

• Skontrolujte, či zariadenie nie 
je zachytené alebo sa nezaseklo 
o prekážku.
• Skontrolujte, či úroveň nabitia 
batérie nie je príliš nízka.

• Ak problém pretrváva, vypnite hlavný 
vypínač napájania. Počkajte 2 sekundy, 
potom ho opäť zapnite.

Čistenie nejde naplánovať.

• Ubezpečte sa, že hlavný 
vypínač napájania na spodnej 
strane zariadenia je zapnutý.
• Ubezpečte sa, že hodina, 
denná doba (ráno/odpoludnie) 
a naplánovaný čas čistenia

• Skontrolujte, či sa filtre nenamočili 
do vody alebo inej kvapaliny rozliatej 
na podlahe. Filtre pred použitím úplne 
vysušte.

Slabý sací výkon

• Skontrolujte, či nejaké 
prekážky neblokujú sací otvor.
• Vyprázdnite nádobu na 
nečistoty.
• Vyčistite filtre pomocou 
robotického vysávača alebo 
čistiacej kefy.

• Skontrolujte, či počuť zvukové 
signály, keď sa zariadenie vracia do 
nabíjacej stanice. Ak nie, obráťte sa 
na servisné stredisko a požiadajte 
o opravu alebo výmenu nabíjacej 
stanice.

Zariadenie nejde nabiť

• Zkontrolujte, zda svítí indikátor 
na nabíjecí stanici.
Pokud ne, obraťte se na servisní 
středisko a požádejte o opravu 
nebo výměnu nabíjecí stanice.
• Vyčistěte nabíjecí kontakty 
suchým hadříkem.

• Zkontrolujte, zda jsou slyšet zvukové 
signály, když se zařízení vrací do 
nabíjecí stanice. Pokud ne, obraťte 
se na servisní středisko a požádejte o 
opravu nebo výměnu nabíjecí stanice.

Zariadenie sa nemôže 
vrátiť do nabíjacej stanice.

• Odstráňte predmety, ktoré 
sa nachádzajú vo vzdialenosti 
do 1 metra z ľavej a pravej 
strany nabíjacej stanice a do 
vzdialenosti 2 metrov pred ňou.

• Ak sa zariadenie nachádza blízko  
nabíjacej stanice, rýchlo sa do nej vráti. 
Ak je stanica umiestnená príliš ďaleko, 
robotický vysávač bude na návrat 
potrebovať viac času – buďte trpezliví.
•Vyčistite nabíjacie kontakty.

Rotačná kefa sa neotáča. • Vyčistite rotačnú kefu. • Skontrolujte, či rotačná kefa a kryt 
kefy boli nainštalované správne.

Pohyb zariadenia alebo 
dráha pohybu nie sú 
pravidelné.

• Senzory opatrne vyčistite 
suchou handričkou

• Zariadenie opäť uveďte čo činnosti – 
vypnite a zapnite napájanie.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických 
a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom 
je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi 
a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa 
miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv 
na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom 
servise alebo na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Týmto LENOVO (BEIJING) LIMITED vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Lenovo Vacuum Cleaner E1-L je 
v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: https:// short.wittytrade.com/LenovoM2Vyhlasenie alebo po naskenovaní uvedeného 
QR kódu.

ZÁRUČNÝ LIST
Vážení užívatelia, tento záručný list je vaším certifikátom pre možnosť využitia záruky – spolu s predajcom 
ho riadne vyplňte a potom odložte.

Informácie
Adresa PSČ

Kontaktné číslo

Informácie  
o výrobku

Názov výrobku Čiarový kód výrobku/
sériové číslo/číslo šaržeModel výrobku

Informácie
týkajúce 
sa predajcu

Názov

Adresa

Kontaktné číslo PSČ

Dátum predaja Číslo faktúry

Poznámky

Ak potrebujete pomoc s výrobkom, spojte sa s obchodníkom, u ktorého ste výrobok kúpili.
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SL I UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Slika je samo za ponazoritev. Pred uporabo izdelka preberite navodila (vključno z garancijsko kartico).

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
Za zmanjšanje tveganj telesnih poškodb ali škode si med konfiguracijo, uporabo in vzdrževanjem 
robotskega sesalnika zapomnite naslednje varnostne ukrepe:
• Pred uporabo robotskega sesalnika preberite vse varnostne napotke in navodila za upravljanje.
• Varnostne napotke in navodila za upravljanje shranite za morebitno poznejšo uporabo.
• Upoštevajte vsa opozorila, navedena na robotskem sesalniku, polnilni postaji, bateriji in v uporabniškem 

priročniku.
• Upoštevajte vsa navodila za upravljanje in uporabo.
• Ne zamenjajte zunanjega elastičnega kabla ali napajalnega kabla – če sta napeljava ali kabel 

poškodovana, morate napajalnik zavreči.
• Ta izdelek je namenjen priključitvi izključno na standardno vtičnico. Izdelka ni mogoče uporabljati z 

nobenim pretvornikom moči. Uporaba pretvornikov bo takoj razveljavila garancijo.
• POZOR: V napravi lahko polnite eno izmed naslednjih baterij: 14,4 V, maks. 2600 mAh (Ni-MH) ali 

maks. 2600 mAh (litij-ionska). Druge vrste baterij lahko eksplodirajo in povzročijo poškodbe. Če je 
treba baterijo zamenjati, se vedno obrnite na servisno službo.

• Pred dolgotrajno hrambo ali prevozom vedno napolnite in odstranite baterijo in dodatno opremo.
• Preden izdelek zavržete, morate baterijo nujno odstraniti iz naprave. Če želite odstraniti baterijo iz 

naprave, najprej odvijte spodnje vijake, nato odstranite PCB in z izvijačem odvijte pokrov baterije. 
Odstranite baterijo, odklopite hitro spojko.

• OPOZORILO: Kemična izpostavljenost: Če baterija pušča, preprečite stik tekočine s kožo ali očmi. 
V primeru stika prizadeto območje sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč. Baterijo, 
namenjeno za odstranitev, odložite v zaprto plastično posodo in jo varno zavrzite v skladu z lokalnimi 
okoljskimi predpisi.

• OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije: baterij ne stiskajte ali razstavljajte. Baterije ne 
segrevajte in je ne postavljajte v bližino virov toplote ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni 
svetlobi. Baterije ne sežigajte ali izpostavljajte kratkemu stiku. Baterije ne izpostavljajte mehanskim 
udarcem.

• Posvetujte se pri lokalnih organih za ravnanje z odpadki in pridobite več informacij o predpisih o 
recikliranju in odstranjevanju baterij na vašem območju.

• Robotski sesalnik ni igrača. Na to napravo ne stopajte in ne sedajte. Otroci in hišni ljubljenčki morajo biti 
med delovanjem robotskega sesalnika pod nadzorom.

• Robotski sesalnik je namenjen izključno za uporabo v sobah.
• Ne uporabljajte baterij za enkratno uporabo. Uporabljajte samo baterije za ponovno polnjenje, ki so 

priložene izdelku.
• Napravo hranite in uporabljajte samo v okoljih s sobno temperaturo.
• Ne pršite in ne razlivajte tekočin na napravo.
• Ne uporabljajte nobenega drugega napajalnega kabla. Če je treba kabel zamenjati, se obrnite na službo 

za stranke, ki bo zagotovila pravilni izbor napajalnega kabla za dano državo.
• Ne uporabljajte naprave za čiščenje ostrih predmetov, stekla ali gorečih predmetov.
• Baterije ne potapljajte v tekočino.
• Ne uporabljajte naprave za čiščenje razlite vode, ki vsebuje belilo, barv in drugih kemičnih snovi (ali česar 

koli mokrega).
• Pred uporabo naprave s tal poberite predmete, kot so oblačila, listi papirja, vrvi za senčila in zavese, 

napajalne kable in lomljive predmete. Če robotski sesalnik zapelje čez napajalni kabel in ga povleče za 
seboj, lahko z mize ali police zbije predmet.

• Če ima prostor, ki ga boste čistili, balkon, uporabite fizično pregrado, ki bo napravi preprečila dostop do 
balkona.

• Na napravo ne postavljajte ničesar.
• Ne pozabite, da se robotski sesalnik premika sam. Če se premikate po prostorih, kjer naprava deluje, 

bodite previdni, da ne stopite na robotski sesalnik.
• Naprave ne uporabljajte v prostorih z nezaščitenimi električnimi vtičnicami na tleh.
• Naprave ne uporabljajte na nedokončanih, nezatesnjenih, povoščenih ali grobih tleh. V nasprotnem 

primeru se lahko tla ali naprava poškodujejo. Robotski sesalnik uporabljajte samo na trdnih talnih 
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oblogah ali preprogah s kratkimi resicami.
• Ta naprava je zasnovana za uporabo na tleh, ne da bi jih poškodovala. Pred čiščenjem celotnega prostora 

priporočamo, da napravo preizkusite na območju, ki ga je treba očistiti, in preverite, ali ne opraska 
površine. 

Podatki o bateriji in polnjenju
Litij-ionska baterija
Pomembno opozorilo: Za litij-ionske baterije in izdelke z litij-ionsko sestavo veljajo strogi predpisi glede 
njihovega prevoza. Če morate ta izdelek (vključno z baterijo) poslati na servis, npr., da ga vrnete, STE 
DOLŽNI upoštevati spodnja navodila za pošiljanje:
• Odstranite litij-ionsko baterijo iz izdelka.
• Kovinske polnilne kontakte baterije prelepite s kosom traku. * Baterijo (s trakom) namestite nazaj v 

napravo in pritrdite pokrov baterije.
• Izdelek zapakirajte v originalno embalažo ali v lastno embalažo, ki bo napravo med prevozom zaščitila 

pred premiki.
• Napravo pošiljajte izključno s kopenskim prevozom (uporaba zračnega prevoza je prepovedana).

Shranjevanje baterije
Če napravo shranite zunaj polnilne postaje, najprej odstranite baterijo. Nato napravo in baterijo shranite 
na hladno in suho mesto.

Simbol na izdelku ali na embalaži pomeni: Električnih naprav ne odvrzite med nerazvrščene gospodinjske 
odpadke – uporabite posebna zbirna mesta. Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja se obrnite na 
lokalne organe. Nevarne snovi iz električnih naprav, odvrženih na odlagališčih, lahko prodrejo v podtalnico 
in pridejo v prehranjevalno verigo, kar škodi vašemu zdravju in dobremu počutju. Za več informacij o 
zbiranju, ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na lokalni ali regionalni organ za ravnanje z odpadki.

Senzor za steno

Odbijač

Tipka za samodejno čiščenje / Tipka Start/Stop
Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop 
robotskega sesalnika.
Pritisnite za začetek čiščenja.

LED lučka

Tipka za polnjenje. Če želite napravo poslati 
nazaj na polnilno postajo, pritisnite tipko na 
robotskem sesalniku.

VSEBINA PAKIRANJA IN UVOD
ROBOTSKI SESALNIK
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Senzor proti padcu

Kolesca

Stikalo za vklop

Polnilni kontakti
Vrtljivo kolesce
Stranske krtače
Baterija

OPREMA

Srednja krtača Posoda za umazanijo

Ščetka Baterija

Gobasti filter in visoko zmogljivi 
filter

Posoda za vodo

Krtača

Posoda za umazanijo

4 x stranske krtače Orodje za 
čiščenje 2x

Polnilna postaja
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Indikator polnjenja
Območje širjenja 
signala

Polnilni 
kontakti

Stanje robotskega sesalnika Svetlobna indikacija

Polnjenje Utripajoča oranžna lučka

Polnjenje zaključeno Sveti zelena lučka

Stanje pripravljenosti Sveti zelena lučka

Napaka Sveti rdeča lučka / utripanje

Nizka raven napolnjenosti baterije Sveti oranžna lučka 

Čiščenje Sveti zelena lučka

Način mirovanja  Lučka ne sveti

POLNILNA POSTAJA

SVETLOBNI INDIKATOR
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Postavite polnilno postajo tako, da ima robotski sesalnik do nje enostaven dostop. Priporočamo, 
da polnilno postajo postavite ob steno in na trdna tla, ne na preproge. Polnilno postajo vedno 
priključite v vtičnico – v nasprotnem primeru se robotski sesalnik ne bo mogel samodejno vrniti 
vanjo.

HITER ZAGON

1. Priključite polnilno postajo in preostali del kabla položite v tirnico 
na spodnjem delu polnilne postaje. Pozor: Če preostalega kabla ne namestite 
v tirnico, se lahko naprava med polnjenjem ali čiščenjem zatakne.

2. Postavitev polnilne postaje
• Postavite polnilno postajo na trdo, ravno 

površino ob steno.
• Postavite polnilno postajo ob steno in se 

prepričajte, da je prosto dostopna in da v njeni 
bližini ni nepotrebnih predmetov. Okoli postaje 
pustite prosti prostor velikosti:

2 metra pred polnilno postajo;
1 meter na straneh polnilne postaje

• Okrogle konektorje baterije priključite v polnilno 
vtičnico polnilne postaje, drugi konec 
pa v vtičnico.

3. Namestitev stranskih krtač
Stranske krtače pritrdite na spodnjo stran 
robotskega sesalnika tako, da jih potisnete v režo.

4. Pritisnite stikalo za vklop na dnu robotskega 
sesalnika
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5. Aktivacija robotskega sesalnika
Robotski sesalnik postavite v polnilno postajo tako, 
da se kovinski kontakti na polnilni postaji dotikajo 
tistih, ki se nahajajo pod napravo.
Če se operacija uspešno zaključi, boste zaslišali 
vrsto zvokov. Takoj, ko stikalo za vklop       zasveti, 
je robotski sesalnik pripravljen za uporabo.

Zaženite cikel čiščenja
• Za vklop robotskega sesalnika pritisnite tipko za 

vklop     .
• Za zagon cikla čiščenja ponovno pritisnite tipko 

za vklop     .
Če se baterija pred koncem cikla čiščenja izprazni, 
se naprava samodejno vrne na polnilno postajo in 
se napolni.
Če polnilna postaja ni dostopna, se naprava ne 
bo mogla polniti. Vrne se na izhodiščno mesto in 
cikel čiščenja se konča. Robotski sesalnik ročno 
postavite v polnilno postajo, da se napolni (glejte 
Aktivacija robotskega sesalnika).
Pozor: Za več informacij o Načinu čiščenja glejte 
poglavje 2.2

7. Pavza
Stranske krtače pritrdite na spodnjo stran 
robotskega sesalnika tako, da jih potisnete v režo.
Za zaustavitev naprave med ciklom čiščenja 
pritisnite tipko     na sesalniku.
Za obnovitev cikla čiščenja znova pritisnite tipko  
      . Če želite napravo poslati nazaj na polnilno 
postajo, pritisnite tipko      .

8. Izklop naprave
Če želite končati cikel čiščenja in napravo preklopiti 
v stanje pripravljenosti, pritisnite in pridržite tipko 
     , dokler indikatorji na robotskem sesalniku ne 
ugasnejo.

KAKO ROBOTSKI SESALNIK ČISTI VAŠ DOM?
1. Samodejno čiščenje
• Na začetku cikla čiščenja robotski sesalnik izdela zemljevid vašega gospodinjstva in začne s čiščenjem.
• Med čiščenjem naprava pride v stik z robovi prostora ter z nogami stolov in drugim pohištvom.
• Naprava nadaljuje s čiščenjem, dokler ne očisti celotnega nadstropja. Če se baterija pred koncem cikla 

čiščenja izprazni, se naprava samodejno vrne na polnilno postajo in se napolni.
• Po koncu cikla čiščenja se naprava vrne na polnilno postajo in se napolni.
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2. Čiščenje tal
Naprava je opremljena s posodo za vodo. Naprava lahko očisti 
mokra tla.
• Nasadite krpo za mokro čiščenje in napolnite posodo z vodo.
• Odstranite posodo za umazanijo.
• Ponovno vstavite posodo za vodo in zaženite robotski 

sesalnik.
Pozor: Če izvajate suho čiščenje, preskočite korak, povezan 
s polnjenjem posode z vodo.
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ROBOTSKI SESALNIK LAHKO UPRAVLJATE S POMOČJO 
APLIKACIJE »LENOVO CLEANER«.

REDNO VZDRŽEVANJE ROBOTSKEGA

1. Prenesite aplikacijo
Poiščite aplikacijo »Lenovo Cleaner« v trgovini App Store ali Google Play, 
jo prenesite in namestite.

2. Registrirajte se
Odprite »Lenovo Cleaner« in se registrirajte ali prijavite v svoj račun. Za več informacij o delovanju in 
nakupu se prijavite v aplikacijo »Lenovo Cleaner«.

3. Vnesite omrežje
Vklopite napravo – prepričajte se, da lučka Wi-Fi utripa. Če ne utripa, pritisnite in za 3 sekunde hkrati 
pridržite tipko za samodejno čiščenje/Start-Stop in tipko za polnjenje, dokler lučka Wi-Fi ne začne utripati 
in zaslišite zvočni signal.

4. Konfiguracija omrežja Wi-Fi
Prepričajte se, da je vaš mobilni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi (podpira le pas omrežja Wi-Fi 2,4 GHz).

V aplikaciji »Lenovo Cleaner« v razdelku »Dodaj napravo« izberite »Lenovo Cleaner E1«. Prepričajte se, da 
lučka Wi-Fi omrežja utripa, in za premik na naslednji zaslon kliknite »Naslednji korak«.

5. Dodajte napravo
Vnesite geslo za omrežje Wi-Fi v aplikaciji »Lenovo Cleaner« – kliknite »Naslednji korak« (nato sledite 
navodilom).

Po uspešni povezavi aplikacije Lenovo Cleaner z omrežjem Wi-Fi – izberite sobo – dodajte napravo s klikom 
na »Zaključi«.

Za doseganje največje zmogljivosti robotskega sesalnika redno izvajajte naslednje vzdrževanje. Če opazite, 
da robotski sesalnik zbira manj umazanije s tal, izpraznite posodo, očistite filter in rotacijsko krtačo. 
Priporočljiva pogostost čiščenja/zamenjave:

Deli robotskega sesalnika Čiščenje Pogostost zamenjave

Posoda za umazanijo Po vsaki uporabi -

Filtri Enkrat tedensko Vsaka dva meseca

Srednja krtača Enkrat tedensko Vsakih 6–12 mesecev

Stranske krtače Enkrat mesečno Vsake 3–6 mesecev (ali kadar koli 
v primeru vidne obrabe)

Pokrov krtače Enkrat mesečno
Vsake 3–6 mesecev (ali ko je 
trak silikonske gume na pokrovu 
krtače vidno obrabljen)

Senzorji Enkrat mesečno -

Polnilni kontakti Enkrat mesečno -

Vrtljivo kolesce Enkrat mesečno -
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PRAZNJENJE POSODE ROBOTSKEGA SESALNIKA

1. Pritisnite tipko za odprtje posode in jo izvlecite. 2. Odprite vrata posode in jo izpraznite.

ČIŠČENJE FILTRA ROBOTSKEGA SESALNIKA

1. Pritisnite tipko za odprtje posode in jo izvlecite. 2. Stresite umazanijo, ki se dotika filtra posode 
za umazanijo.

ČIŠČENJE ROTACIJSKE KRTAČE, STRANSKE KRTAČE, VRTLJIVEGA KOLESCA 
IN SENZORJA ROBOTSKEGA SESALNIKA.

1. Izvlecite rotacijsko krtačo. S krpo očistite sesalno odprtino.
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ODPRAVLJANE TEŽAV

2. Očistite rotacijsko krtačo. S priloženim nožem 
odrežite lase, ovite okoli rotacijske krtače.

3. Odstranite stransko krtačo. S krpo iz krtače 
odstranite prah.

4. Izvlecite vrtljivo kolesce in ga očistite s čistilnim 
orodjem.

5. Očistite senzorje in tako zagotovite njihovo 
pravilno delovanje.

Kontrolna lučka- Robotski sesalnik s pomočjo kontrolne lučke in zvočnega signala opozori na vsako zaznano 
napako – glejte spodnja navodila:

Zvočni signali in utripajoča rdeča kontrolna lučka:

Zvočni signali Napaka Rešitev

1 Napaka giroskopa Postavite napravo na stabilno površino in je 
ne premikajte.

2 Napaka odbijača Preverite odbijač in odstranite vse predmete, 
ki bi ga lahko blokirali.

3 Napaka senzorja proti 
padcu Preverite, ali senzor ni umazan.

4 Nizka poraba energije ali 
napaka pri polnjenju.

Napetost naprave je prenizka in zahteva 
ročno polnjenje.

Zvočni signali in rdeča kontrolna lučka so vedno vklopljeni:

Zvočni signali Napaka Rešitev

1 Napaka pogonskega 
kolesca

Preverite, ali je pogonsko kolesce 
zablokirano.

2 Napaka stranskih krtač Preverite, ali stranske ščetke niso 
zablokirane, in jih očistite.

3 Napaka ventilatorja Odstranite umazanijo in očistite zračni kanal.

4 Napaka rotacijske krtače Preverite, ali rotacijska krtača ni zapletena, 
in jo očistite.

Priporočilo: Če zgoraj navedene rešitve težave ne rešijo, ravnajte sledeče:
1. Pritisnite stikalo za vklop na spodnji strani naprave in robotski sesalnik ponovno zaženite.
2. Če težave ni mogoče rešiti z vnovičnim zagonom naprave, se obrnite na servisni center.
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Težave Rešitve

Naprave ni mogoče 
aktivirati.

• Prepričajte se, da je glavno 
stikalo za vklop v položaju ON.
• Prepričajte se, da je baterija 
povsem napolnjena.

• Če težava še zmeraj ni odpravljena, 
izklopite glavno stikalo za vklop in ga 
znova vklopite.

Naprava nepričakovano 
preneha delovati.

• Preverite, ali naprava ni ujeta 
ali da ni naletela na oviro.
• Prepričajte se, da raven 
napolnjenosti baterije ni 
prenizka.

• Če težava še zmeraj ni odpravljena, 
izklopite glavno stikalo za vklop. 
Počakajte 2 sekundi, nato jo ponovno 
vklopite.

Čiščenja ni mogoče 
načrtovati.

• Prepričajte se, da filtri niso 
namočeni v vodi ali drugi 
tekočini, razliti po tleh.

• Preverite, ali zmogljivost naprave ni 
prenizka, začnite čiščenje

Slaba sesalna moč

• Preverite, da na sesalni 
odprtini ni ovir.
• Izpraznite posodo za 
umazanijo.
• Očistite filtre s pomočjo 
robotskega sesalnika ali čistilne 
krtače

• Prepričajte se, da filtri niso namočeni 
v vodi ali drugi tekočini, razliti po 
tleh. Pred uporabo filtre popolnoma 
posušite.

Naprave ni mogoče 
napolniti

• Preverite, ali indikator 
na polnilni postaji sveti.
• V nasprotnem primeru 
se za popravilo ali zamenjavo 
polnilne postaje obrnite na 
servisni center.

• Preverite, ali slišite zvočne signale, ko 
se naprava vrne na polnilno postajo. V 
nasprotnem primeru se za popravilo ali 
zamenjavo polnilne postaje obrnite na 
servisni center.

Naprava se ne more vrniti 
na polnilno postajo.

• Odstraňte předměty, které 
se nacházejí ve vzdálenosti do 
1 metru z levé a pravé strany 
nabíjecí stanice a do vzdálenosti 
2 metrů před ní.

• Če je naprava blizu polnilne postaje, 
se bo hitro vrnila do nje. Če je 
postaja predaleč, bo robotski sesalnik 
potreboval več časa za vrnitev – bodite 
potrpežljivi.
•Očistite polnilne kontakte.

Rotacijska krtača se ne vrti. • Očistite rotacijsko krtačo. • Preverite, ali sta bila rotacijska krtača 
in pokrov krtače pravilno nameščena.

Gibanje naprave ali pot 
gibanja nista redni.

• Previdno očistite senzorje 
s suho krpo.

• Ponovno vklopite napravo - izklopite 
in vklopite napajanje.

POGOSTO ZASTAVLJENA
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INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU
Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske 
opreme (Direktiva 2012/19/ EU). Njihovo odstranjevanje skupaj z navadnimi komunalnimi odpadki je 
nedopustno. Vse električne in elektronske naprave odstranite v skladu z vsemi lokalnimi in evropskimi 
predpisi na določenih zbirnih mestih z ustreznim dovoljenjem in certifikatom v skladu z lokalnimi in 
zakonodajnimi predpisi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata zmanjšati vpliv na okolje in 
zdravje ljudi. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju se obrnite na prodajalca, pooblaščeni servis ali 
lokalne organe.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI
S tem LENOVO (BEIJING) LIMITED izjavlja, da je ta vrsta radijske naprave Lenovo Vacuum Cleaner E1-L 
v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem 
internetnem naslovu: https:// short.wittytrade.com/LenovoM2Prohlaseni ali po skeniranju QR kode.

GARANCIJSKI LIST
Spoštovani uporabniki, ta garancijski list je vaš certifikat o možnosti uporabe garancije – skupaj s 
prodajalcem ga pravilno izpolnite in nato skrbno shranite.

Informacije
Naslov Poštna številka

Kontaktna telefonska številka

Informacije 
o izdelku

Ime izdelka Črtna koda izdelka/
serijska številka/številka 
serijeModel izdelka

Informacije
o prodajalcu

Ime

Naslov

Kontaktna telefonska številka Poštna številka

Datum prodaje Številka računa

Opombe

Če potrebujete pomoč pri izdelku, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili.
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HU I FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
A kép csak illusztráció. A termék használata előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet
(a garanciakártyával együtt).

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A sérülések vagy károk kockázatának csökkentése érdekében tartsa szem előtt a következő biztonsági 
óvintézkedéseket a robotporszívó konfigurálása, használata és karbantartása során:
• A robotporszívó üzemeltetése előtt olvassa el az összes biztonsági utasításokat és kezelési útmutatót.
• A későbbi felhasználás céljából rejtse el a biztonsági utasításokat és a kezelés útmutatót.
• Tartsa be az összes figyelmeztetéseket, amelyek meg vannak adva a terméken, a töltő állomáson, 

az akkumulátoron és a felhasználói útmutatóban.
• Kezelés és használat közben az összes utasításnak megfelelően járjon el.
• Ha a vezeték vagy a kábel sérült, akkor ne cserélje ki őket, hanem a töltőállomást meg kell semmisíteni.
• Ez a termék kifejezetten a standard elektromos dugaszhoz való csatlakoztatásra van tervezve. A terméket 

semmilyen konverterrel nem lehet használni. Átalakító használata a garancia azonnali megszüntetését 
eredményezi.

• FIGYELEM: A készülékben a következő akkumulátorok egyikét lehet feltölteni: 14,4 V, max. 2 600 
mAh (Ni-MH) vagy max. 2 600 mAh (lítium-ionos). Más típusú akkumulátor felrobbanhat és sérülést 
okozhat. Ha ki kell cserélni az akkumulátort, mindig a hivatalos szervizhez forduljon.

• Hosszú idei tárolás vagy átszállítás előtt az akkumulátort mindig töltse fel és vegye ki az összes tartozékkal 
együtt.

• Megsemmisítés előtt az akkumulátort mindig ki kell venni a készülékből. Az akkumulátor eltávolítása 
céljából először csavarozza ki az alsó csavarokat, majd húzza ki a NyÁK-ot és a csavarhúzó segítségével 
csavarozza ki az akkumulátor fedelét. Húzza ki az akkumulátort, csatlakoztassa le a csatlakozó 
gyorskapcsát.

• FIGYELMEZTETÉS: Vegyi expozíció: Ha az akkumulátor folyik, akkor ügyeljen hogy a folyadék ne 
kerüljön a bőrére vagy a szemébe. Abban az esetben ha a folyadék a bőrére vagy a szemébe kerül, 
akkor nagy mennyiségű vízzel öblítse le (ki) és keressen orvosi segítséget. A megsemmisítendő 
akkumulátort helyezze műanyag csomagolásba és biztonságosan valamint a helyi környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

• FIGYELMEZTETÉS: Tűz vagy robbanás veszély: az akkumulátort ne törje össze vagy ne szerelje szét. 
Ne melegítse vagy ne helyezze hőforrás közelébe vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyre. 
Az akkumulátort ne gyújtsa meg és ne zárja rövidre. Az akkumulátort ne tegye ki mechanikus 
sérülésnek.

• Az akkumulátorok újrafeldolgozásával és az Ön területén történő hulladék kezelési előírásokkal 
kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz.

• A robotporszívó nem játékszer. Ne üljön és ne lépjen rá. A gyerekek és az állatok a robotporszívó 
működése közben felügyelet alatt kell, hogy legyenek.

• A robotporszívó kifejezetten csak beltéri használatra szolgál.
• Ne használjon egyszer használatos akkumulátorokat. Csak a készülékkel együtt szállított újra tölthető 

akkumulátort használja.
• A készüléket kifejezetten csak szobahőmérsékletű környezetben tárolja és használja.
• Ne szórjon és ne öntsön folyadékot a készülékre.
• Ne használjon semmilyen más töltő kábelt. Ha ki kell cserélni a kábelt, forduljon az ügyfél szervizhez, 

amelyik biztosítja az adott országban megfelelő töltő kábel kiválasztását.
• Ne használja a készüléket éles, üveg vagy égő tárgyak feltakarítására.
• A készüléket semmilyen folyadékba ne merítse.
• Ne használja a készüléket fehérítőt, festéket vagy egyéb vegyszert tartalmazó víz (vagy bármi nedvesség) 

feltakarítására.
• A készülék használata előtt szedje össze az olyan tárgyakat, mint öltözék, papírlap, a rolók vagy 

a függönyök zsinórját, töltő kábelt és az összes törékeny tárgyat. Ha a robotporszívó átmegy a tápkábelen 
és ezután mega után fogja húzni, nagy valószínűsége lesz annak, hogy lehúz valami tárgyat az asztalról 
vagy a polcról.

• Ha a takarítandó helyiség balkonnal rendelkezik, akkor fizikai akadályt kell használni, amelyik 
megakadályozza a készülék kimenetét a balkonra.

• Semmit se helyezzen a készülékre.

manual_Lenov_Robot_Vacuum_Cleaner_E1-L_CZ_SK_SL_PL_HU_2021_A5_148x210_v02.indd   39manual_Lenov_Robot_Vacuum_Cleaner_E1-L_CZ_SK_SL_PL_HU_2021_A5_148x210_v02.indd   39 01.04.2021   15:10:0501.04.2021   15:10:05



40HU

• Ne feledje, hogy a robotporszívó önállóan mozog. Ha Ön is abban a helyiségben mozog amelyikben 
a robotporszívó takarít, ügyeljen arra, hogy ne lépjen rá.

• A készüléket nem szabad olyan helyiségben használni, ahol nyitott padlócsatlakozó dugaszok vannak.
• A készüléket ne használja a befejezetlen, nem lezárt, viasszal bevont vagy érdes padló felületen. Ellenkező 

esetben a padló vagy a készülék sérülése következhet be. A robotporszívót csak kemény padlófelületen 
vagy rövid szőrű szőnyegen használja.

• Ez a készülék padlókra van tervezve és a takarítást azok összekarcolása nélkül végzi. A teljes helyiség 
takarítása előtt javasoljuk a készülék egy kis helyen való kipróbálását, hogy meggyőződjön arról, hogy 
a készülék nem karcolja össze a felületet. podlahových krytinách nebo kobercích s krátkým vlasem.

Az akkumulátorral és a töltéssel kapcsolatos információ
Lítium ion akkumulátor
Fontos figyelmeztetés: A lítium ion akkumulátor és lítium ion összetételű termékek szállítására szigorú 
előírások vonatkoznak. Ha ezt a terméket (az akkumulátorral együtt) a szervizbe kell küldeni, pld. 
Visszaküldés miatt BE KELL tartania a következő szállítási előírásokat:
• A lítium ion akkumulátort szerelje ki a termékből.
• Az akkumulátor fémből készült érintkezőit szigetelőszalaggal fedje le. 

* Szerelje vissza az akkumulátort a készülékbe és szerelje vissza az akkumulátor tároló helyének fedelét is.
• A terméket csomagolja be az eredeti csomagolásba vagy a saját csomagolásába, amely megvédi 

a készüléket a szállítás közbeni mozgástól.
• A készüléket csak közúti szállítóeszközzel lehet sz állíttatni (tilos a repülőgépen való szállítás).
Az akkumulátor tárolása
Ha a készüléket a töltőállomáson kívül tárolja, először is szerelje ki az akkumulátort Majd ezután 
a készüléket és az akkumulátort hűvös és száraz helyen tárolja.
A készüléken vagy a csomagoláson látható szimbólum jelentése: Ne dobja az elektromos készülékeket 
a nem osztályozott háztartási hulladékba - használja az erre speciálizódott gyűjtőhelyet. Lépjen kapcsolatba 
a helyi hivatallal és kérjen információt a gyűjtő rendszerekkel kapcsolatban. A hulladéklerakókba 
lerakott elektromos berendezések veszélyes anyagai bejuthatnak a talajvízbe, majd az élelmiszerláncba, 
ami negatívan befolyásolja az Ön testi és lelki egészségét. Az összegyűjtéssel, újrahasznosítással és 
újrafeldolgozással kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi vagy regionális 
hulladékkezelő hatósággal.

Ütközés érzékelő

Ütköző

Automatikus tisztító gomb/ Start/ Stop gomb
Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék be- 
illetve kikapcsolásához.
Nyomja meg a takarítás elkezdéséhez.

LED világítás

Töltés gomb. Ha a készüléket vissza akarja 
küldeni a töltőállomásra, akkor nyomja meg 
a robotporszívón.

A CSOMAG TARTALMA
ROBOTPORSZÍVÓ
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Leesés elleni védő érzékelő

Kerék

Főkapcsoló gomb

Töltőérintkezők
Forgó kerék
Oldalkefék
Akkumulátor

TARTOZÉKOK

Középső kefeHulladéktartály

KefeAdapter

Szivacsos szűrő és magas 
kapacitású szűrő

Víztartály

Kefe

Hulladéktartály

4X oldalkefe 2X készülék 
tisztító

Töltőállomás
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Töltés jelző

A jel hatóterülete

Töltőérintkezők

A robotporszívó állapota Fényjelzések

Töltés Villogó narancssárga fény

A töltés vége Világít a zöld LED

Készenléti állapot Világít a zöld jelzőfény

Hiba Világít a vörös jelzőfény/ villog

Alacsony akkumulátor töltöttség Világít a narancssárga jelzőfény

Takarítás Világít a zöld jelzőfény

Alvás üzemmód A jelzőfények nem világítanak

TÖLTŐÁLLOMÁS

JELZŐFÉNY
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Úgy helyezze el a töltőállomást, hogy a robotporszívó könnyen megközelíthesse őt. Javasoljuk 
a töltőállomást a falhoz kemény felületre helyezni, és nem a szőnyegre. Mindig csatlakoztassa 
a töltőállomást a az aljzathoz - ellenkező esetben a robotporszívó nem fogja tudni megtalálni.

GYORS INDÍTÁS

1. Csatlakoztassa a töltőállomást és a felesleges kábelt rendezze 
el a töltőállomás alján található tárolóba. Figyelem: Ha a felesleges kábelt 
nem helyezi el a kábel tartóba, akkor a készülék töltés vagy tisztítás közben 
elakadhat benne.

2. A töltöállomás elhelyezése
• A töltőállomást kemény, sima felületere, a falhoz 

közel helyezze.
• Helyezze a falhoz és győződjön meg arról, hogy 

szabadon megközelíthető és hogy körülötte 
semmilyen felesleges tárgy ne legyen. 
A töltőállomás körül 

• 
2 méter szabad helyet hagyjon a töltő előtt;
1 métert a töltőállomás oldalai körül.

3. Az adapter kerek csatlakozóit csatlakoztassa 
a töltőállomás csatlakozóaljzatához, a másik végét 
pedig az aljzathoz.

3. Az oldalkefék felszerelése
Rögzítse az oldalkeféket a robotporszívó alsó 
részére, úgy hogy az ott található résbe tolja.

4. Kapcsolja be a robotporszívó alsó részén lévő 
főkapcsolót
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5. A robotporszívó aktiválása
Helyezze a robotporszívót a töltőállomásra úgy, 
hogy a töltőállomás fém érintkezői érintkezzenek 
a készülék alsó részén lévő érintkezőkkel.
Ha a művelet sikeresen van végrehajtva, 
hangjelzések sorozatát fogja hallani. Mihelyst 
a töltés gomb el kezd világtani      , a robotporszívó 
kész a használathoz.

6. Kezdje el a takarítási ciklust
• A robotporszívó bekapcsolásához nyomja meg 
a bekapcsoló gombot      .
• A takarítási ciklus elkezdésére újból nyomja meg 
a bekapcsoló gombot      .
Ha az akkumulátor a takarítási ciklus befejezése 
előtt lemerül, akkor a készülék visszatér 
a töltőállomásra. 
Ha a töltőállomás nem elérhető, akkor a készülék 
nem fog tudni feltöltődni. Visszatér a kiinduló 
helyiségbe és befejezi a takarítási ciklust. 
Helyezze a robotporszívót a töltőállomásra, hogy 
feltöltődjön (lásd A robotporszívó aktiválása).
Figyelem: További információt a takarítási 
üzemmódról a 2.2 szakaszban talál.

7. Szünet
Rögzítse az oldalkeféket a robotporszívó alsó 
részére, úgy hogy az ott található résbe tolja.
A készülék megállításához takarítás közben nyomja 
meg a       gombot.
A takarítási ciklus újrakezdéséhez újból nyomja 
meg a bekapcsoló gombot      . A készülék 
töltőállomásra való visszaküldésére nyomja meg 
a      gombot.

8. A készülék kikapcsolása
A takarítási ciklus végén és a készülék készenléti 
állapotba való átkapcsolásához nyomja meg és 
tartsa lenyomva a       gombot, amíg 
a robotporszívón lévő jelzőfények ki nem alszanak.

HOGYAN TAKARÍTJA AZ OTTHONÁT A ROBOTPORSZÍVÓ?
1. Automatikus takarítás
• A takarítási ciklus kezdetekor a készülék feltérképezi a helyiséget és elkezdi a tisztítást.
• A takarítási ciklus közben a készülék neki ütközik a helyiség falainak és aszék valamint az asztal lábainak, 

valamint a többi bútornak.
• A készülék addig folytatja a takarítást, amíg teljesen fel nem porszívózza a teljes padló felületet. 

Ha az akkumulátor a takarítási ciklus befejezése előtt lemerül, akkor a készülék visszatér a töltőállomásra.
• A takarítási ciklus végén a készülék visszatér a töltőállomásra.
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2. A padló feltörlése
A készülék víztartállyal rendelkezik. A készülék képes 
a padlófelület nedves feltörlésére is.
• Helyezze fel az erre a célra való felmosót és töltse fel 

a tartályt vízzel.
• Távolítsa el a hulladék tartályt.
• Helyezze fel a víztartályt és indítsa el a robotporszívót.
Figyelem: Ha száraz feltörlést végez a víztartály feltöltése 
lépést hagyja ki.
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A ROBOTPORSZÍVÓT A „LENOVO CLEANER” 
ALKALMAZÁSSAL IS LEHET VEZÉRELNI.

RENDSZERES KARBANTARTÁS

1. Töltse le az alkalmazást.
Az App Store-n vagy a Google Play-n keresse meg a „Lenovo Cleaner” 
alkalmazást, töltse le és telepítse.
2.Regisztráljon.
Nyissa meg a „Lenovo Cleaner” alkalmazást, végezze el a regisztrációt vagy lépjen be a fiókjába. 
Az üzemeltetéssel valamint a vásárlással kapcsolatos információkért lépjen be a „Lenovo Cleaner” 
alkalmazásba.
3. Adja meg a hálózatot
Kapcsolja be a készüléket és győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelzőfény villog. Ha nem villog, akkor 
Az Automatikus takarítás és a Start/Stop és a töltés gombokat egyidőben nyomja meg és 3 sec hagyja 
lenyomva, amíg a Wi-Fi hálózat jelzőfénye nem kezd el villogni és nem hallja meg a hangjelzést.
4. A Wi-Fi hálózat konfigurálása
Győződjön meg arról, hogy az intelligens telefonja csatlakoztatva van a Wi-Fi hálózathoz (csak a Wi-Fi 
hálózat 2,4 GHz csatornája van támogatva).
A „Lenovo Cleaner” alkalmazásban a „Készülék hozzáadása” válassza ki a „Lenovo Cleaner E1”-t. Győződjön 
meg arról, hogy a Wi-Fi hálózat jelzőfénye villog a tovább lépéshez kattintson a „Következő lépés” ábrára.
5. Adja hozzá a készüléket
A „Lenovo Cleaner” alkalmazásban adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát - kattintson a „Tovább lépés-re” 
(tovább az utasítások szerint járjon el).
A Lenovo Cleaner alkalmazás a Wi-Fi hálózathoz való sikeres hozzáadása után- válassza ki a helyiséget - adja 
hozzá a készüléket a „Bevégzés-re” kattintás után.
 

A robotporszívó maximális teljesítményének fenntartásához rendszeresen végezze el a következő 
karbantartásokat. Ha azt észleli, hogy a robotporszívó kevesebb szemetet gyűjt össze, ürítse 
ki a hulladéktartályt, tisztítsa ki a szűrőt és a forgó kefét. A tisztítás/ csere javasolt gyakorisága:

A robotporszívó alkatrésze Tisztítás A csere gyakorisága

Hulladéktartály Minden használat után -

Szűrők Hetente egyszer Minden 2 hónapban

Középső kefe Hetente egyszer Minden 6 -12 hónapban

Oldalkefék Havonta egyszer Minden 3-6 hónapban (vagy 
látható kopásuk esetében)

A kefe fedele Havonta egyszer
Minden 3-6 hónapban 
(vagy a kefe fedelének szilikon 
gumija láthatóan kopott lesz)

Érzékelők Havonta egyszer -

Töltőérintkezők Havonta egyszer -

Forgó kerék Havonta egyszer -
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A ROBOTPORSZÍVÓ TARTÁLYÁNAK KIÜRÍTÉSE

1. Nyomja meg a tartály nyitó gombját és húzza ki. 2. Nyissa ki a tartály ajtaját és ürítse ki.

A ROBOTPORSZÍVÓ SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

1. Nyomja meg a tartály nyitó gombját és húzza ki. 2. Rázza ki a szennyeződést a hulladéktartály 
szűrőjéről.

A ROBOTPORSZÍVÓ FORGÓ, OLDALSÓ KEFÉJÉNEK, A FORGÓ KERÉK ÉS AZ 
ÉRZÉKELŐK TISZTÍTÁSA

1. Húzza ki a forgó kefét. Törlőkendővel tisztítsa meg a szívó nyílást.
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ELLENŐRZŐ FÉNY- ÉS HANGJELZÉSEK

2. Tisztítsa meg a forgó kefét. A mellékelt késsel 
vágja le a forgó kefére rátekeredett haj, illetve 
szőrszálakat.

3. Vegye ki az oldalsó kefét. Törlőkendő 
segítségével törölje le port.

4. Húzza ki a forgó kereket és a tisztító eszköz 
segítségével tisztissa meg.

5. Tisztissa meg az érzékelőt és így biztosítsa 
a helyes működését.

A robotporszívó a jelzőfényekkel és a ha jelzésekkel ad értesítést az észlelt hibákról - lásd az alább megadott 
utasításokat:

Hangjelzés és villogó vörös jelzőfény:

Hangjelzések Hiba Megoldás

1 Giroszkóp hiba Helyezze a készüléket stabil felületre és ne 
mozgassa.

2 Ütköző hiba Ellenőrizze az ütközőt és távolítsa el az összes 
tárgyat, amelyek blokkolhatják a működését.

3 A leesés elleni védő 
érzékelő Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés rajta.

4 Gyenge teljesítmény vagy 
feltöltődés

A készülék feszültsége nagyon alacsony és 
kézi töltésre van szükség.

A hangjelzés és a vörös jelzőfény mindig be vannak kapcsolva:

Hangjelzések Hiba Megoldás

1 A meghajtókerék hibája Ellenőrizze, hogy nincs-e a meghajtókerék 
blokkolva.

2 Az oldalkefék hibája Ellenőrizze, hogy nincsenek-e az oldalsókefék 
blokkolva és tisztítsa meg őket.

3 Ventilátor meghibásodása Távolítsa el a szennyeződést és tisztítsa meg 
a légcsatornát.

4 A forgó kefe 
meghibásodása

Ellenőrizze, hogy nincsen-e a forgókerékre 
valami feltekeredve és tisztítsa meg.

Javaslat: Ha a fenti megoldások nem szüntették meg a hibát, a következőképpen járjon el:
1. A készülék alsó részén található főkapcsolót kapcsolja ki és ezután indítsa újra a robotporszívót.
2. Ha a problémát az újra indítással sem lehet megoldani, forduljon az eladó szervizéhez.
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Problémák Megoldások

A készüléket nem lehet 
aktiválni.

• Győződjön meg arról, hogy 
a főkapcsoló ON helyzetben van.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy 
az akkumulátor teljesen fel van 
töltve.

• Ha a probléma tovább is fennáll, 
kapcsolja ki majd újra kapcsolja be 
a robotporszívó főkapcsolóját

A készülék váratlanul leáll.

• Ellenőrizze, hogy a készülék 
nem -e akadt el valamiben vagy 
nem ütközött-e valamilyen 
akadályba. 
• Ellenőrizze, hogy az 
akkumulátor töltöttségi szintje 
nem alacsony-e..

• Ha a probléma továbbra is fennáll, 
kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját. 
Várjon 2 másodpercet és újból 
kapcsolja be.

A takarítást nem lehet 
megtervezni.

• Győződjön meg arról, hogy 
a készülék főkapcsoló gombja be 
van-e kapcsolva.
• Győződjön meg arról, hogy az 
óra, a napszak (reggel/ délután) 
és a megtervezett idő

• Ellenőrizze, hogy nem-e alacsony a 
szívás teljesítmény és kezdje el 
a takarítást.

Gyenge teljesítmény

• Ellenőrizze, hogy a szívó nyílást 
nem-e blokkolja valami. 
• Ürítse ki a hulladéktartályt. 
• A robotporszívó vagy egy 
tisztító kefe segítségével tisztítsa 
ki a szűrőt.

• Ellenőrizze, hogy a szűrő nem-e lett 
nedves a padlón szétöntött víztől vagy 
folyadéktól. Használat előtt szárítsa ki 
a szűrőt.

A készülék nem 
tud visszatérni a 
töltőállomásra.

• Ellenőrizze, hogy világít-e 
a töltőállomás jelzőfénye. 
• Ha nem, akkor forduljon 
a szerviz állomáshoz és kérje 
a töltőállomás javítását vagy 
cseréjét.

• Ellenőrizze, hogy hallani-e 
a hangjelzést, amikor a készülék 
visszatér a töltőállomásra. Ha nem, 
akkor forduljon a szerviz állomáshoz 
és kérje a töltőállomás javítását vagy 
cseréjét.

A készüléket nem lehet 
feltölteni

• Távolítsa el azokat a tárgyakat, 
amelyek 1 métertől közelebb 
vannak a bal illetve a jobb oldalától, 
valamint az előtte 2 métertől 
közelebb álló tárgyakat is.

• Ha a készülék közel van a 
töltőállomáshoz, hirtelen a 
töltőállomás irányába fordul. Ha a 
töltőállomás túl messze van elhelyezve, 
akkor a robotporszívó visszatérésére 
több idő lesz szükség- legyen türelmes. 
•Tisztítsa meg a töltő érintkezőket.

A forgó kefe nem forog • Vyčistěte rotační kartáč
• Ellenőrizze, hogy a forgó kefe 
és a fedele megfelelően vannak -e 
felszerelve.

A készülék mozgása vagy 
az útvonal nem rendszeres.

• Opatrně vyčistěte čidla suchým 
hadříkem

• A készüléket indítsa újra - kapcsolja ki 
és kapcsolja be a főkapcsolót..

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
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MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére 
vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/ EU irányelv). Tilos őket a normál 
háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai 
előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és 
tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás 
segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre 
vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagya helyi hivatalokhoz.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A LENOVO (BEIJING) LIMITED ezúton kijelenti, hogy a Lenovo Vacuum Cleaner E1-L 
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege 
rendelkezésére áll az alábbi internetcímen: https:// short.wittytrade.com/LenovoM2Prohlaseni, 
vagy a megadott QR-kód beolvasása után.

GARANCIALEVÉL
Tisztelt Felhasználó! Ez a garancialevél annak tanúsítványa, hogy jótállásra jogosult – az eladóval együtt 
gondosan töltse ki és őrizze meg.

Információ
Cím Ir.szám

Elérhetőség

A termékre 
vonatkozó 
információk

A termék 
megnevezése A termék vonalkódja/

sorozatszám/tételszám
A termék modellje

Az eladóra vonatkozó 
információk

Megnevezés

Cím

Elérhetőség Ir.szám

Az eladás dátuma A bizonylat száma

Megjegyzések

Ha segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, 
akinél a terméket vásárolta.
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