WiFi Robotický čistič okien
TLL331271 Užívateľský manuál
Manuály v ďalších jazykoch nájdete
na www.tellur.com

Ďakujeme Vám za výber výrobku Tellur!
Pre zaistenie optimálneho výkonu a
bezpečnosti zariadenia si pred prvým použití
starostlivo prečítajte tento manuál. Manuál si
uschovajte pre budúce použitie.
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1. Dôležité bezpečnostné opatrenia
• Pred použitím pripevnite bezpečnostné lano a
zafixujte ho k vnútornému zariadeniu.
• Skontrolujte, či bezpečnostné lano nie je pretrhnuté a
či v ňom nie je uzol
• Na prízemí označte bezpečnostný priestor pre
vonkajšie okná a dvere bez balkóna.
• Pred použitím musí byť batéria plne nabitá (svieti
modrá kontrolka).
• Prístroj nepoužívajte za dažďa a vlhka.
• Pred priložením prístroja na okno ho zapnite.
• Skontrolujte, či je prístroj správne prisatý k oknu.
• Pred vypnutím prístroj podržte.
• Prístroj nepoužívajte na oknách bez rámu.
• Dbajte na správne umiestnenie čistiaceho kruhu
na čistiace koliesko, aby ste zabránili úniku
kvapaliny.
• Z okna všetko odstráňte. Reflexné a okná
potiahnuté fóliou sa môžu pri čistení poškriabať.

• K pohyblivým častiam prístroja sa nepribližujte s
voľnými vlasmi, voľným oblečením ani do týchto miest
nevkladajte prsty alebo iné časti tela.
• Prístroj nepoužívajte v miestach, kde sa vyskytujú
pary horľavých kvapalín alebo plynov.
• Neodporúčame, aby prístroj používali deti mladšie
ako 8 rokov. Deti vo veku 8 rokov a staršie môžu
prístroj používať iba za dohľadu dospelých.
• Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými
fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s
chýbajúcimi skúsenosťami iba pod dohľadom alebo
podľa pokynov bezpečného používania tohto
produktu, a keď rozumejú rizikám spojeným s jeho
používaním.
• Toto zariadenie a napájací kábel udržujte mimo
dosahu detí.
• Čistenie a údržba prístroja nesmie byť vykonávaná
deťmi.
2. Popis výrobku
ČISTIČ OKIEN je robot určený na čistenie okien
vybavený čerpadlom, pomocou ktorého sa prisaje na
povrch skla.
Zabudovaný systém UPS (neprerušiteľný napájací
systém) zamedzuje pádu prístroja z okna pri výpadku
dodávky elektrickej energie.
ČISTIČ OKIEN obsahuje dve čistiace kolieska, ktoré
sa môžu voľne pohybovať po povrchu skla.
Ľahko vymeniteľná tkanina z mikrovlákien je použitá
na oboch čistiacich kolieskach.
Utierky z mikrovlákien poskytujú pri čistení skla
excelentné výsledky a pri čistení kopírujú pohyby rúk.

Pri čistení ČISTIČ OKIEN vypočítava dráhu pohybu,
detekuje rámy a vyčistí celé okno. Tiež je vybavený
diaľkovým manuálnym ovládaním.
UPOZORNENIE: pre Vašu bezpečnosť musí byť robot
pri prevádzke vždy pripojený k napájaniu. V prípade,
že dôjde k výpadku dodávky elektrickej energie, robot
vďaka zabudovanej batérii zostane prisatý k oknu. V
takom prípade, zložte robota z okna čo najskôr. Robot
nemôže pracovať pokiaľ nie je pripojený k napájaniu.
Vlastnosti: Vysoký sací výkon drží robota na skle. Pre
maximálnu čistiacu účinnosť vypočítava a
naprogramuje optimálnu trajektóriu pohybu robota na
okne.
Dva režimy ovládania: diaľkové ovládanie a pomocou
aplikácie Tellur Smart.
Vodný sprej pre rozpúšťanie nečistôt + tkanina z
mikrovlákna s vysokou hustotou, ktorá nezanecháva
šmuhy.
Po dokončení čistenia sa automaticky vypne.
Rýchly sprievodca
Ako zariadenie položiť na okno
- Zapnite zariadenie a skontrolujte, či ventilátor pracuje.
- Prístroj položte na okno, asi 10 cm od rámu.
- Pred uvoľnením skontrolujte, či je zariadenie pevne
prisaté k oknu.
Ako zariadenie zložiť z okna
- Pomocou diaľkového ovládania alebo pomocou
aplikácie Tellur Smart zariadenie zastavte.

- Ak je zariadenie v chode, jednou rukou pevne
uchopte bezpečnostné lano a druhou rukou
zariadenie zložte z okna.
- V bezpečnej oblasti zariadení vypnite.
Bezpečnostné lano
- Pred použitím skontrolujte, či bezpečnostné lano nie
je pretrhnuté alebo či nie je uvoľnený uzol.
- Pred použitím priviažte bezpečnostné lano k
pevnému bodu vo vnútri miestnosti.
- Funkciu UPS nemožno automaticky povoliť, ak
zariadenie nie je pripojené k napájaniu. Kapacita
záložnej batérie poskytuje dostatok energie, aby sa
zariadenie udržalo na okne po 20 minút.
- Pokiaľ dôjde k výpadku dodávky elektrickej energie,
zariadenie sa automaticky zastaví, vydá zvukovú
výstrahu a začne červeno blikať. Zariadenie je
potrebné čo najskôr zložiť z okna.
- Prevádzku zariadenia možno obnoviť potiahnutím za
bezpečnostné lano. Ľahko potiahnite za bezpečnostné
lano pod uhlom čo najbližšie k oknu; zamedzíte tým
pádu zariadenia.
Pred použitím skontrolujte, či je batéria plne
nabitá (zelená kontrolka svieti).
- Na zariadení vypnite napájanie a zariadenie pripojte k
rozvodu elektrickej energie. Rozsvieti sa oranžová
kontrolka.
- Po plnom nabití batérie sa rozsvieti zelená kontrolka.

LED KONTROLKA
Vákuový čistiaci robot je vybavený 3 kontrolkami
s rôznymi funkciami:

Prvá kontrolka (1), vľavo, ukazuje stav batérie. Ak
je batéria vybitá, nenabitá alebo pri nabíjaní, svieti
na červeno. Pokiaľ je robot plne nabitý, kontrolka
svieti na modro.
Druhá kontrolka (2), v strede, zobrazuje
prevádzkový stav.
Pri spustení bliká modro čo znamená, že prístroj sa
inicializuje.
V pohotovostnom režime kontrolka svieti na modro.
Pri prevádzke kontrolka bliká namodro.
Ak sa vyskytne chybový stav, kontrolka
prerušovane bliká modro a súčasne sa ozýva tón
bzučiaka.
Tretia kontrolka (3), vpravo (červená), zobrazuje
stav WiFi.
Ak robot nie je pripojený k WiFi, kontrolka nesvieti.
Ak robot čaká na WiFi pripojenie, kontrolka bliká.
Po pripojení k WiFi, kontrolka trvalo svieti.

Prevádzka
- Krok I: Pomocou odmerky pridajte 15 ml vody alebo
špeciálneho čistiaceho prostriedku do zásobníka na
vodu robota
- Krok II: Robota pripojte k napájaniu a pevne utiahnite
bezpečnostné lano. Skontrolujte, či je batéria plne
nabitá.
- Krok III: Utierku z mikrovlákna umiestnite na čistiace
kolieska.
- Krok IV: Mierne namočte spodnú tkaninu alebo
nastriekajte trochu vody na sklo.
- Krok V: Robota zapnite a priložte k oknu.
- Krok VI: Pomocou diaľkového ovládania alebo
pomocou aplikácie Tellur Smart vyberte režim čistenia.
- Krok VI: Ak robot prestane čistiť okno, uchopte ho za
držadlo, vypnite ho a zložte ho z okna.

3. Diaľkové ovládanie
Funkcie a schéma:

Hore

WiFI

Stop

Dole
Doľava

Auto hore a potom dole
Auto vľavo a potom dole

Doprava

Auto vpravo a dole

WiFi

TWICE

Dva krát vyčistiť okno

Diaľkovým ovládaním možno zariadenie ovládať ako
spredu, tak aj zozadu.

Auto hore a potom dole
Auto vľavo a potom dole
Auto vpravo a potom dole

*Pred použitím odstráňte izoláciu zo spodnej časti
diaľkového ovládania. Ak potrebujete vymeniť batériu,
posuňte kryt batérie dole.

4. Bezpečnostné informácie
Napájací adaptér a batérie
Pre napájanie používajte iba napájací adaptér, ktorý
bol dodaný so zariadením.
Pri použití iných napájacích adaptérov môže dôjsť k
chybnej funkcii alebo k poškodeniu zariadenia.
• Pre napájanie používajte elektrický rozvod so
správnym napätím a zaistite, aby tak na napájacom
kábli alebo na napájacom adaptéri neboli položené
žiadne ťažké predmety.
• Počas prevádzky zaistite dostatočnú ventiláciu
okolo napájacieho adaptéra. Napájací adaptér
nezakrývajte predmetmi, ktoré by mohli znížiť
chladenia adaptéra.
• Napájací adaptér nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
Nikdy s napájacím adaptérom nemanipulujte s
mokrými rukami.
• Napájací adaptér pripojte k vhodnej elektrickej
zásuvke. Napätie napájača sa nachádza na štítku
adaptéra.

• Nepoužívajte poškodené napájacie adaptéry,
zničené napájacie káble alebo zástrčky.
• Napájací adaptér nerozoberajte. Vnútri adaptéra nie
sú žiadne súčiastky, ktoré je možné opraviť. Ak je
napájací adaptér zničený alebo bol vystavený vysokej
vlhkosti, vymeňte ho.
Ak potrebuje pomoc pri údržbe Vášho čističu okien,
obráťte sa na Vášho predajcu.
• Batérie pri nesprávnom používaní predstavuje určité
riziko požiaru alebo chemického popálenia. Batériu
nerozoberajte, neskratujte, nezahrievajte nad 600°C
alebo nehádžte do ohňa.
• Ak potrebujete batériu zlikvidovať, odložte ju do
miestneho zberného dvora.
Všeobecné bezpečnostné informácie
Uschovajte si bezpečnostné a prevádzkové pokyny
pre budúce použitie.
Dodržujte všetky pokyny k prevádzke a používaniu.
Nevystavujte zariadenie dažďu ani extrémnemu vlhku
a chráňte ho pred tekutinami (ako sú nápoje,
vodovodné kohútiky atď.).
Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svetlu
alebo zdroju intenzívneho svetla a chráňte ho pred
zdrojmi tepla (ako sú radiátory, ohrievače, kachle
atď.). Zariadenie neumiestňujte do blízkosti silného
magnetického poľa.
Zabráňte deťom v prístupe k zariadeniu a jeho
príslušenstvu.
Prevádzková teplota: 0°C ~ + 40°C.
Teplota skladovania: -10°C ~ + 50°C.

5. Technické detaily
Príkon: 80W
Vstupné napätie: AC 100-240 V, 50Hz / 60 Hz
Výstupné napätie adaptéra: DC 24 V / 3,75
Dĺžka napájacieho kábla AAC: 1 meter
Dĺžka napájacieho kábla DC: 4 metre
Dĺžka bezpečnostného lana: 4,5 metra
Kapacita batérie pri výpadku napájania: Li-Ion
500 mAh / 14,8 V
Doba prevádzky na batériu: 20 minút
Priľnavosť k oknu: vákuum
Typy čistenia: 3 režimy
Rozstrekovanie vody: Áno
Automatické vypnutie: Áno
Rýchlosť čistenia: ~ 4 minúty/m2
Diaľkové ovládanie: Áno
Maximálna čistiaca plocha: 6 m x 5 m
Rozmery: 295 x 148 x 120 mm
Hmotnosť: 930 g
Štandard WiFi: IEEE 802.11b / g / n
Podporovaná WiFi sieť: 2,4 GHz
farba biela
Balenie obsahuje: 1 x Tellur čistič okien
12 x čistiaca handrička
1 x bezpečnostné lano
1 x diaľkové ovládanie
1 x AC adaptér
1 x predlžovací DC kábel
1 x odmerka

Párovanie s aplikáciou Tellur Smart
1. Aplikáciu Tellur Smart si môžete stiahnuť a
nainštalovať ako na iOS, tak aj na zariadenia
Android.

2. Po stiahnutí a inštalácii Vás
aplikácia požiada o registráciu
Vášho zariadenia.
Zadajte Vašu mailovú adresu,
vyberte krajinu, v ktorej žijete a
vytvorte heslo pre konto na Tellur
Smart.

3. Skontrolujte, či LED kontrolka WiFi (červená
kontrolka na pravej strane zariadenia) bliká
– Kontrolka bliká rýchlo – EZ režim
– Kontrolka bliká pomaly – AP režim
Ako zariadenie resetovať?
- Na 6 sekúnd stlačte tlačidlo reset, až LED
kontrolka začne rýchlo blikať. Zariadenie vstúpi do
režimu EZ.
- Opäť stlačte tlačidlo reset na 6 sekúnd, až LED
kontrolka začne pomaly blikať. Zariadenie vstúpi do
režimu AP.

Ak LED kontrolka nebliká, dvakrát na diaľkovom
ovládaní stlačte tlačidlo WiFi a vstúpte do režimu
párovania. Potom kontrolka začne rýchlo blikať.
Zariadenie vstúpi do režimu EZ. Pre návrat do
režimu AP opäť dvakrát stlačte tlačidlo WiFi.
Upozornenie: Robotický čistič okien bude aktivovaný
až po úspešnej registrácii v aplikácii Tellur Smart.
Inštaláciu spustite v blízkosti routera a smartphonu
(keď zariadenie nie je pripevnené k oknu).
4. Spustite aplikáciu Tellur Smart a kliknite na "+".
Potom zo zoznamu zvoľte Small Home Appliances
a vyberte čistič okien (Window Cleaner) (Wi-Fi).
Zvoľte Vašu WiFi sieť a zadajte heslo do siete.
- Ak kontrolka WiFi rýchlo bliká, vyberte pre
pripojenie režim EZ.

- Ak kontrolka WiFi bliká pomaly, pre pripojenie
zvoľte režim AP. Vyberte WiFi hotspot. Po úspešnom
pripojení k hotspotu sa vráťte do aplikácie Tellur App.

Po inštalácii aplikácie Tellur Smart na Vašom
zariadení a po pridaní Vášho Smart zariadenia do
aplikácie, budete môcť zariadenie ovládať.
5. Nepodarilo sa vám zariadenie pridať?
- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Skontrolujte WiFi pripojenie Vášho telefónu.
- Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania.
Resetujte Smart zariadenie a vstúpte do režimu
párovania. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Ako
zariadenie resetovať".
- Skontrolujte router alebo súvisiace zariadenia: ak
používate dvojpásmový router, vyberte pásmo 2.4
GHz.
Tiež je nutné povoliť funkciu vysielania routera.
Nastavte typ šifrovania na WPA2-PSK a typ
autorizácie na AES, alebo obe hodnoty nastavte na
"auto".
- Skontrolujte silu WiFi signálu. Aby bol signál
dostatočne silný, umiestnite Smart zariadenie čo
najbližšie k routeru.
- Bezdrôtový režim by mal byť 802.11.b/g/n

- Uistite sa, že v aplikácii nie je prekročený
maximálny počet registrovaných zariadení (150).
- Skontrolujte, či je v nastavení routeru povolená
funkcia filtrovania MAC. Ak je povolená, odstráňte
zariadenie zo zoznamu a uistite sa, že router neblokuje
pripojenia zariadenia.
- Uistite sa, že v aplikácii bolo zadané správne heslo.
Režimy pripojenia EZ a AP:
Smart zariadenie možno pripojiť v dvoch režimoch:
- EZ predstavuje ten najjednoduchší spôsob pripojenia
a povolenie Smart zariadenia. Budete potrebovať
zariadenie, aktívnu bezdrôtovú sieť s heslom pre
pripojenie a aplikáciu Tellur Smart nainštalovanú na
smartphone alebo na tablete.
- AP režim môže byť použitý pre konfiguráciu a
povolenie Smart zariadenia najprv na smartphone /
tablete a potom v sieti WiFi.
Ako môžem ovládať zariadenia prostredníctvom 2G /
3G / 4G siete?
Ak pridávate zariadenie prvýkrát, potom aj zariadenie aj
smartphone musí byť pripojený k rovnakej WiFi sieti.
Akonáhle je zariadenie úspešne spárované s aplikáciou
Tellur Smart, môžete ho ovládať aj cez siete 2G / 3G / 4G.
Ako môžem zdieľať moje zariadenie s ostatnými
členmi rodiny?
Spustite program Tellur Smart, otvorte "Profile" → "Device
sharing", kliknite na "Add sharing" (pridať zdieľanie) a
zdieľajte zariadenie s ostatnými pridanými členmi rodiny.
Poznámka: ostatní užívatelia musia mať na svojich
zdieľaných zariadeniach nainštalovanú aplikáciu Tellur
Smart.
Ako môžem spravovať zariadenia zdieľané s
ostatnými?
Spustite program Tellur Smart, otvorte "Profile" → "Device
sharing" → "Sharing Received", potom môžete vyhľadať
zdieľané zariadenie. Pokiaľ chcete zdieľané zariadenie
zmazať, prejdite prstom doľava.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCI
A RECYKLOVANÍ
Preškrtnutý symbol nádoby na odpad na Vašom výrobku,
batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli Vás
upozorňuje, že elektronické zariadenia a batérie musia byť
na konci svojej životnosti likvidované oddelene; nesmú byť
likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Je na
zodpovednosti užívateľa likvidovať zariadenia
prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré sa
zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a
elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s
miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia Vášho
vyslúžilého zariadenia pomáha zaistiť recykláciu EEE
odpadu spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni
zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia,
náhodné rozbitie, poškodenie alebo nesprávna recyklácia
na konci životnosti zariadenia môže byť škodlivá pre
zdravie a životné prostredie.

