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Požadavky a kompatibilita:
• Operačním systémem Android 6.0 a vyšší a IOS 9.0 a vyšší
• WiFi síť 2,4 GHz
• Zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

Požadavky pro spárování vysavače:
• Aktivní domácí Wifi síť s dostatečně silným signálem
• Nainstalovaná aplikace TUYA Smart
• Dostatečně nabitý akumulátor ve vysavači (minimálně na 35 %)
• Postupovat dle instrukcí v aplikaci nebo postupovat dle návodu

Pokud nelze vysavač spárovat, zaměřte se na následující:
• Ověřte, zda je vysavač v dosahu WiFi signálu
• V názvu WiFi sítě (SSID) musí být použity POUZE znaky a-z a 0-9 (diakritiku a speciální 

znaky jako „_, -, *, @, +, – či „mezera““ nepoužívejte!). Stejná pravidla platí i pro heslo
• V případě, že váš router podporuje duální provoz na dvou frekvencích (2,4 a 5 GHz), 

doporučujeme síť při párování 5 GHz vypnout (poté ji můžete znovu aktivovat). Vysavač 
podporuje pouze 2,4 GHz WiFi síť

• Ujistěte se, že je při párování váš telefon připojen na stejné WiFi síti, na kterou chcete 
spárovat samotný vysavač (stejné SSID)
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1.0 Vytvoření účtu

• Spusťte aplikaci TUYA Smart.
• Klikněte na „Registrovat“.

1.1 Vytvoření účtu

• Vyplňte email, na který chcete 
Váš uživatelský účet založit.

• Následně klikněte na „Načtěte 
ověřovací kód“.

1.2 Vytvoření účtu

• Na Váš email bude poté zaslán 
ověřovací kód.

• Zadejte ověřovací kód.

1.3 Vytvoření účtu

• Nastavte heslo a dokončete 
vytvoření Vašeho účtu.

1.4 Vytvoření účtu

• Přihlaste se do aplikace pod 
tímto účtem.

Instalace aplikace

Vážený zákazníku,
Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky CleanMate. Tato 

příručka je určena všem majitelům vysavače CleanMate LDS800.
Další informace k Vašemu vysavači naleznete na webových 

stránkách www.cleanmate.cz

 Aplikaci TUYA Smart naleznete v databázi aplikací Apple Store či 
Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:
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2.3 Párování zařízení

• Stiskněte a podržte obě tlačítka 
na ovládacím panelu vysavače 
po dobu cca 3 sekund. Tím se 
aktivuje režim párování.

• Poté klikněte na „Next“.

2.4 Párování zařízení

• Zkontrolujte a potvrďte, že 
světelná signalizace na vysavači 
pomalu bliká.

• Poté klikněte na „Režim AP“.

2.2 Párování zařízení

• Zadejte název a heslo Vaší Wifi 
sítě. Aplikace je určena pouze 
pro síť 2,4 GHz.

2.0 Párování zařízení

• Připojte mobilní telefon k Vaší 
Wifi síti.

• Zapněte aplikaci TUYA Smart a 
přihlaste se pod Vašim účtem.

• Poté klikněte na „Přidat 
zařízení“ (případně na „+“ v 
pravém horním rohu).

2.1 Párování zařízení

• Z nabídky vyberte 
„Small Home Appliances“.

• Poté klikněte na  
„Vysavač (Wi-Fi)“.

2.5 Párování zařízení

• Klikněte na „Připojit“ a 
poté budete automaticky 
přesměrováni do seznamu 
Wifi sítí dostupných ve vašem 
telefonu



str. 4CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz

2.9 Párování zařízení

• Aplikace Vás nakonec bude 
informovat o úspěšném 
párování.

• Poté klikněte na „Dokončeno“.

2.8 Párování zařízení

• Vyčkejte, než správně 
proběhnou všechny tři kroky 
procesu párování.

• Po dokončení kontrolky na 
vysavači přestanou blikat, 
budou konstantně svítit.

2.6 Párování zařízení

• V seznamu vyberte Wifi síť 
vysavače s názvem „SmartLife-
xxxx“ a vyčkejte na připojení s 
vysavačem. 

2.7 Párování zařízení

• Následně se může zobrazit 
„Internet nemusí být 
dostupný“, což je v pořádku. 

• Vyberte „Zachovat přip. Wi-Fi“ 
• Mobilní telefon je připojen k 

vysavači a v dalším kroku dojde 
k procesu párování. Nyní se 
vraťte zpět do aplikace TUYA 
Smart.

Poznámky

• Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum 
je alespoň 30% kapacity akumulátoru).

• U aplikace dochází k aktualizacím. Uvedené obrázky jsou 
ilustrativní a mohou se lišit. Postupujte dle informací na 
obrazovce telefonu. 
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Nastavení osobních údajů

Nastavení zabezpečení účtu

Nastavení zvuku

Nastavení notifikací

Skenování zařízení

Nastavení jednotek teploty

Tmavý režim

Informace o aplikaci

Nastavení ochrany os. údajů

Diagnostika Wifi sítě

Vymazání mezipaměti
Odhlášení z účtu

Přehled různých notifikací

Zpětná vazba,
otázky a odpovědi
k aplikaci TUYA Smart

Hlasoví asistenti
Amazon Alexa
Google Assistant

Ikona sekce „Můj domov“ Nastavení

Ikona „+“ pro přidání zařízení

Další nastavení

Přidané (spárované) zařízení
(kliknutím přejdete do ovládací
sekce aplikace)

Popis hlavního ovládacího menu v aplikaci TUYA Smart

Ikona sekce „Já“

3.0
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Aktuální kapacita
akumulátoru (%)Uklizená plocha (m2)

Stav vysavače

Název vysavače

Úklid vybraných místnostíZónový úklid

Automatický úklid

Start / Stop
(Pauza)

Podrobnější informace o zařízení

Nastavení automatizace

Recenze zařízení 

Přidání aplikace
na domovskou obrazovku

Ed
ita

ce
 d

an
éh

o 
vy

sa
va

če

Kontrola kvality Wifi signálu
Zpětná vazba, otázky a odpovědi

Nastavení plánovaného úklidu

Manuální ovládání vysavače

Automatické zvýšení výkonu
při najetí na koberec

Popis ovládání aplikace vysavače CleanMate LDS8004.0

Ovládání UVC lampy

Nastavení zakázaných zón

Úpravy a editace mapy

Aktuální mapa

Nastavení množství vody

Pouze vytítrání 

Bodové čištění

Doba úklidu (min)

Nastavení
sacího motoru

Odeslání do nabíjecí
stanice (nabíjení)

Název vysavače, editace

M
ož

no
sti

 ..
.

Zapnutí/vypnutí upozornění,
že je vysavač offline

Nastavení sdílení
s dalšími uživateli

Vytváření skupin (nevyužito)

Aktualizace a verze firmware

Odebrání vysavače z účtu

Funkce najít robota

Správa map (uložení, vymazání)

Speciální režim vytírání Y-mopping

Režim úklidu dle nastavení
pro místnost

Podrobná historie úklidů

Nastavení jazyků a hlasitosti povelů Vypnutí hlasových povelů v určitý čas

Životnosti příslušenství a údržba
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5.0 Vytvoření mapy

• Dle návodu k obsluze vysavač 
umístěte na nabíjecí stanici a 
nechte ho plně nabít.

• Zpřístupněte všechny místnosti, 
ve kterých chcete pravidelně 
provádět úklid (pootvírejte 
dveře a odstraňte veškeré 
překážky, které by mohly 
vysavači bránit v pohybu).

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na možnost „Auto“ a poté na 
„Start“ a tím zapnete vysavač 
do režimu automatického 
úklidu a nechejte ho uklidit celý 
přístupný prostor.

5.1 Vytvoření mapy

• Jakmile vysavač zmapuje a 
uklidí celý přístupný prostor, 
tak se vrátí zpět do nabíjecí 
stanice.

5.2 Vytvoření mapy

• Poté lze mapu uložit a dále s ní 
pracovat.

5.4 Vytvoření mapy

• Poté ve správě map kliknutím 
na „Uložit“ mapu uložíte.

Vytvoření mapy

POZNÁMKA:

• Lze vytvořit a uložit celkem 5 map, což je možno využít u 
vícepatrových domácností.

• Každou mapu, kterou chcete dlouhodobě používat, tak si ji uložte.
• Pokud budete vytvářet další novou mapu, vždy smažte aktuální 

mapu, aby vysavač začínal na čisté obrazovce.

5.3 Vytvoření mapy

• Chcete-li mapu uložit, tak 
klikněte na hlavní obrazovce na 
„Možnosti“ (v pravém dolním 
rohu).

• Z nabídky vyberte možnost 
„Správa map“.

• Poté kliknutím na „Uložit“ 
mapu uložíte.
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6.0 Úprava mapy

• Pokud proběhne správně první 
automatický úklid, tak aplikace 
automaticky rozdělí vytvořenou 
mapu na jednotlivé místnosti 
(Room1, Room2, Room3 atd...).

• Kliknutím na „Úprava mapy“ 
na hlavní obrazovce lze 
provádět úpravy mapy.

6.1 Úprava mapy

Menu „Úprava mapy“

• „Spojit místnosti“ (pomocí 
této funkce lze sloučit 2 
sousedící místnosti)

• „Rozdělit místnosti“ (pomocí 
této funkce lze jednu místnost 
rozdělit na 2 místnosti)

• „Názvy místností“ (pomocí 
této funkce lze místnosti 
libovolně pojmenovat)

• „Vlastní nastavení“ (lze 
specifikovat, s jakým 
nastavením má vysavač v dané 
místnosti uklízet)

• „Vlastní řazení“ (nastavení 
pořadí místností, ve kterém 
budou pak uklízeny)

6.2 Úprava mapy

Spojit místnosti

• V menu „Úprava mapy“ 
klikněte na „Spojit místnosti“ 
a poté kliknutím zvolte 2 
sousedící místnosti, které 
chcete sloučit.

• Následně výběr potvrďte 
kliknutím na „OK“ a tím 
sloučíte vybrané místnosti.

6.3 Úprava mapy

Rozdělit místnosti

• V menu „Úprava mapy“ 
klikněte na „Rozdělit 
místnosti“ a poté kliknutím 
vyberte místnost, kterou 
chcete rozdělit.

• Jakmile vyberete některou 
místnost, objeví se v mapě 
nástroj (úsečka), kterým 
lze místnost rozdělit na 2 
části. Posunutím krajních 
bodů úsečky zvolte místo k 
rozdělení.

• Následně úpravu potvrďte 
kliknutím na „OK“ a tím 
místnost rozdělíte.

6.4 Úprava mapy

Názvy místností

• V menu „Úprava mapy“ 
klikněte na „Názvy místností“ 
a poté kliknutím vyberte 
místnost, u které chcete 
upravit název.

• Vyplňte nový název místnosti.
• Následně úpravu potvrďte 

kliknutím na „OK“ a tím 
změníte název místnosti.

6.5 Úprava mapy

Vlastní nastavení

• V menu „Úprava mapy“ 
klikněte na „Vlastní 
nastavení“ a poté vyberte 
místnost, u které chcete 
provádět nastavení.

• Poté můžete nastavit „Sací 
motor“ a „Množství vody“.

• Následně nastavení potvrďte 
kliknutím na „OK“ a tím dojde 
k uložení.
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6.6 Úprava mapy

Vlastní řazení

• V menu „Úprava mapy“ 
klikněte na „Vlastní řazení“.

• Poté můžete postupným 
klikáním na jednotlivé 
místnosti nastavit pořadí, 
ve kterém budou místnosti 
uklízeny. Opětovným kliknutím 
na stejnou místnost zvolené 
pořadí vymažete.

• Následně nastavení potvrďte 
kliknutím na „OK“ a tím dojde 
k uložení.

6.7 Úprava mapy

Aktivace vlastního nastavení

• Vraťte se na hlavní obrazovku 
a klikněte na „Možnosti“ (v 
pravém dolním rohu).

• Poté v nabídce zapněte „Vlastní 
nastavení“.

Toto nastavení pak bude aktivní 
pouze v režimu „Úklid místnosti“.

7.0 Zakázané zóny

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na možnost „Zakázaná zóna“.

• V této nabídce lze nastavovat 
zakázané zóny a virtuální zdi.

7.1 Zakázané zóny

Zakázané zóny

Je možno nastavit 2 druhy 
zakázaných zón:
• „Neuklízet“ - úplných zákaz 

pohybu vysavače v dané zóně.
• „Nemopovat“ - v dané 

zóně nelze používat funkci 
mopování.

• V nabídce klikněte na příslušný 
typ zakázané zóny. Zakázanou 
zónu lze v mapě prstem 
přemísťovat nebo modifikovat její 
velikost. Pokud chcete zakázanou 
zónu odstranit, klikněte prstem 
přímo na ni a poté klikněte na 
„Křížek“. Klikněte na „Uložit“ a 
tím uložíte provedené změny.

7.2 Zakázané zóny

Virtuální zeď

• Přepněte v nastavení zákazané 
zóny na „Virtuální zeď“.

• Poté klikněte na „Přidat zeď“
• Vloženou virtuální zeď lze v 

mapě prstem přesouvat a 
různě modifikovat.

• Pokud chcete nějakou virtuální 
zeď odstranit, klikněte prstem 
přímo na ni a poté klikněte na 
„Křížek“.

• Klikněte na „Uložit“ a tím 
uložíte provedené změny.

Úprava mapy

POZNÁMKA:



str. 10CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz

8.0 Načtení uložené mapy

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté z menu vyberte možnost 
„Správa map“.

8.1 Načtení uložené mapy

• Před načtením uložené mapy 
smažte mapu aktuální „Reset 
domovské..“

• Poté ze seznamu uložených 
map vyberte tu, kterou chcete 
načíst.

• Klikněte na „Obnovit mapu“ 
a potvrďte kliknutím na „OK“. 
Tím dojde k načtení uložené 
mapy.

9.0 Automatický úklid

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na možnost „Auto“.

• Poté klikněte na „Start“ a tím 
spustíte úklid.

• Vysavač systematicky projede 
všechny místnosti v mapě, kam 
mu bude umožněn přístup.

9.1 Automatický úklid

• Po provedení úklidu se vysavač
automaticky vrátí do nabíjecí 
stanice.

Automatický úklid

POZNÁMKA:

• Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač 
uklidí celý dostupný prostor.

• Automatický úklid se také využívá pro prvotní vytvoření mapy.
• Automatický úklid lze používat i s funkcí mopovaní. Zde je akorát 

nutné zabránit vysavači v najetí na koberce. Pokud máte v 
domácnosti koberce, tak lze použít funkci zakázaných zón.

8.2 Vymazání uložené mapy

• V seznamu uložených map 
vyberte tu, kterou chcete 
vymazat.

• Klikněte na „Vymazat“. Tím 
dojde k vymazání uložené 
mapy.
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10.0 Úklid místností

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na možnost „Vybrat místnost“.

• Následně klikněte na místnost, 
kterou chcete uklidit. Číslice 
vlevo od názvu místností 
zobrazuje pořadí úklidu.

• Poté klikněte na „Start“ a tím 
spustíte úklid.

10.1 Úklid místností

• Po provedení úklidu se vysavač 
automaticky vrátí do nabíjecí 
stanice.

11.0 Zónový úklid

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na možnost „Zóna“.

• Klikněte na „Vytvořit zónu“ a 
tím vložte zónu do mapy.

• Zónu lze prstem v mapě 
libovolně posouvat a 
modifikovat její velikost.

• Pokud chcete nějakou zónu 
odstranit, klikněte prstem 
přímo na ni a poté klikněte na 
„Křížek“.

• Kliknutím na ikonu tužky 
můžete zadat název zóny.

11.1 Zónový úklid

• Klikněte na „Start“ a tím 
spustíte úklid.

Úklid místností

POZNÁMKA:

• Před použitím režimu úklidu místnosti je nutné nejdříve vytvořit 
mapu.

• Lze uklízet jednu místnost nebo více místností během jednoho 
úklidu.

11.2 Zónový úklid

• Po provedení úklidu se vysavač 
automaticky vrátí do nabíjecí 
stanice.
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12.0 Bodové čištění

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na možnost „Bodové čištění“.

• Klikněte prstem do mapy na 
místo, kde chcete provést 
bodové čištění. V mapě se 
označí bod, kolem kterého 
bude proveden úklid.

• Poté klikněte na „Start“ a tím 
spustíte úklid.

12.1 Bodové čištění

• Po provedení úklidu se vysavač 
automaticky vrátí do nabíjecí 
stanice.

13.0 Nastavení sacího motoru

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na možnost „Sací motor“.

• Kliknutím vyberte požadované 
nastavení. K dispozici jsou 
celkem 4 stupně síly sání.

• Tichý
• Standardní
• Silný
• MAX

14.0 Nastavení UV lampy

• Na hlavní obrazovce lze funkci 
UV lampy nastavovat pomocí 
ikony „UVC“.

• UVC vypnuto
• UVC zapnuto
• Režim dezinfekce

• Chcete-li provést pouze 
samostatnou dezinfekci UVC 
světlem, tak zapněte „Režim 
dezinfekce“. V tomto režimu je 
pak vypnuto vysávání.

Bodové čištění

POZNÁMKA:

• Při bodovém čištění vysavač uklidí čtverec okolo zadaného bodu o 
rozměrech 1,8 x 1,8 m.

• Při bodovém čištění vysavač používá maximální sací výkon a 
danou plochu projede 2x.
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15.1 Mopování

• Chcete-li nastavit množství 
vody, tak klikněte na ikonu 
„množství vody“ a zvolte 
požadovanou úroveň.

• Suché vytírání
• Nízké
• Střední
• Vysoké

15.3 Mopování

Zapnutí/vypnutí speciálního 
režimu vytírání Y-mopping

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté z menu vyberte možnost 
„Režim Y-mopping“.

16.0 Manuální ovládání

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté v nabídce klikněte na 
„Dálkové ovládání“.

• Nyní lze vysavač ovládat 
podobně jako se standardním 
dálkovým ovladačem.

17.0 Funkce najít robota

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté v nabídce klikněte na 
„Najít robota“ a potvrďte 
kliknutím na „OK“.

• Vysavač Vás pak následně 
hlasově upozorní na to, kde se 
nachází.

15.0 Mopování

• Pro používání funkce 
mopování je nutné do 
vysavače nainstalovat duální 
zásobník (na vodu).

• Na hlavní obrazovce lze funkci 
mopovaní nastavovat pomocí 
ikon „množství vody“ a „Pouze 
vytírání“.

15.2 Mopování

• Pomocí ikony „Pouze vytírání“ 
můžete nastavit, že vysavač 
pouze vytírá bez zapnutého 
sání.

• V tomto režimu je 
deaktivováná funkce nastavení 
sacího motoru.
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18.1 Plánování úklidu

• Klikněte na „Přidat“.

18.3 Plánování úklidu

• Pomocí přepínačů lze 
jednotlivé úklidy aktivovat/
deaktivovat.

• Chcete-li provádět úpravy 
některého z plánovaných 
úklidů, tak krátce prstem 
klikněte na daný úklid.

18.4 Plánování úklidu

• Pokud chcete plánovaný úklid 
vymazat, tak na příslušný úklid 
dlouze prstem klikněte

• a poté potvrďte smazání 
kliknutím na „OK“.

18.0 Plánování úklidu

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté v nabídce klikněte na 
„Plán úklidu“.

18.2 Plánování úklidu

• V horní části nastavte čas.
• V nabídce „Opakovat“ 

nastavíte dny, kdy chcete úklid 
opakovat.

• V nabídce „Režim“ nastavíte 
režim úklidu.

• V nabídce „Sání“ nastavíte sílu 
sání.

• V nabídce „Nastavení 
dávkování vody“ množství 
dávkování vody při mopování.

• V nabídce „Místo úklidu“ 
nastavíte místnosti, ve kterých 
chcete úklid provádět.

• Nastavení uložíte kliknutím 
na „Uložit“ v pravém horním 
rohu.

Plánování úklidu

POZNÁMKA:

• Lze nastavit až 10 plánovaných úklidů.
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19.1 Historie úklidů

• Nyní získáte snadný přehled o 
provedených úklidech.

20.0 Jazyk a hlasitost povelů

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté z nabídky vyberte 
možnost „Jazyk a hlasitost“.

• Nyní můžete nastavit hlasitost 
a jazyk hlasových upozornění 
nebo můžete hlasová 
upozornění úplně vypnout.

21.0 Režim nerušit

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté z nabídky vyberte 
možnost „Režim Nerušit“.

• Nyní můžete nastavit časové 
rozmezí, kdy budou hlasová 
upozornění vypnuta.

• Režim aktivujete pomocí 
spínače v pravém horním rohu.

19.0 Historie úklidů

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté z nabídky vyberte 
možnost „Historie úklidu“.

19.2 Historie úklidů

• Po rozkliknutí konkrétního 
úklidu ze seznamu v historii 
získáte podobnější informace o 
daném úklidu.

22.0 Spotřební materiál a údržba

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na „Možnosti“ (v pravém 
dolním rohu).

• Poté z nabídky vyberte 
možnost „Spotřební materiál 
a údržba“.

• Zde potom snadno získáte 
informace o životnosti 
jednotlivých komponentů 
vysavače (HEPA filtr, boční 
kartáče, hlavní kartáč).
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23.1 Aktualizace firmawaru

• Pokud bude nová verze 
dostupná, potvrďte aktualizaci. 
Při aktualizace umístěte 
vysavač do nabíjecí stanice. 
Vysavač musí být připojen 
k Wifi síti s dostupným 
internetovým připojení.

• Pokud požadujete 
automatickou kontrolu nových 
dostupných verzí, můžete si 
zapnout volbu „Automatická 
aktualizace“

23.0 Aktualizace firmaware

• Na hlavní obrazovce klikněte 
na symbol tužky v pravém 
horním rohu.

• S nabídky vyberte možnost 
„Zkontrolovat aktualizaci 
firmware“.
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