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Instalace aplikace

1.1

Vytvoření účtu

1.2

Vytvoření účtu

Vážený zákazníku,
Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky CleanMate. Tato
příručka je určena všem majitelům vysavače CleanMate RV600.
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:

1.3

Vytvoření účtu

• Na Váš email bude poté zaslán
ověřovací kód.
• Zadejte ověřovací kód.
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• Vyplňte email, na který chcete
Váš uživatelský účet založit.
• Následně klikněte na „Načtěte
ověřovací kód“.

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

1.4

Vytvoření účtu

• Nastavte heslo a dokončete
vytvoření Vašeho účtu.

1.5

Vytvoření účtu

• Přihlaste se do aplikace pod
tímto účtem.
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Párování zařízení

2.1

Párování zařízení

2.2

Párování zařízení

Stiskněte a podržte obě tlačítka na ovládacím panelu vysavače po
dobu cca 3 sekund. Tím se aktivuje režim párování. Zkontrolujte,
že světelná signalizace na vysavači rychle bliká.
• 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).

2.3

Párování zařízení

• Zadejte název a heslo Vaší Wifi
sítě. Aplikace je určena pouze
pro síť 2,4 GHz.
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2.4

Párování zařízení

• Zkontrolujte a potvrďte, že
světelná signalizace na vysavači
rychle bliká.
• Poté klikněte na „Next“.

• Z nabídky vyberte
„Small Home Appliances“.
• Poté klikněte na
„Vysavač (Wi-Fi)“.

2.5

Párování zařízení

• Vyčkejte, než správně
proběhnou všechny tři kroky
procesu párování.
• Po dokončení kontrolky na
vysavači přestanou blikat,
budou konstantně svítit.
• Aplikace Vás nakonec bude
informovat o úspěšném
párování.
• Poté klikněte na „Dokončeno“.
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3.0

Popis hlavního ovládacího menu v aplikaci TUYA Smart

Ikona sekce „Můj domov“

Ikona sekce „Já“

Nastavení

Nastavení osobních údajů

Ikona „+“ pro přidání zařízení

Nastavení zabezpečení účtu

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

Nastavení zvuku
Hlasový asistenti
Amazon Alexa
Google Assistant

Nastavení notifikací
Skenování zařízení
Nastavení jednotek teploty

Přehled různých notifikací

Tmavý režim

Zpětná vazba,
otázky a odpovědi
k aplikaci TUYA Smart

Informace o aplikaci
Nastavení ochrany os. údajů
Diagnostika Wifi sítě
Odhlášení z účtu
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Vymazání mezipaměti
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4.0

Popis ovládání aplikace vysavače CleanMate RV600

Náhled aktuální mapy

Editace daného vysavače
Název vysavače, editace
Název vysavače
Stav vysavače

Uklizená plocha (m2)
Aktuální mapa

Doba úklidu (min)
Aktuální kapacita
akumulátoru (%)

Více
Podrobná historie úklidů
Funkce najít vysavač
Intenzivní úklid (2x)
Nastavení sacího výkonu
Vypnutí hlasových
upozornění v určitý čas

Podrobnější informace o zařízení
Nastavení automatizace
Recenze zařízení
Hlasový asistenti
Amazon Alexa
Google Assistant
Notifikace

Odeslání do nabíjecí
stanice (nabíjení)

Nastavení sdílení
s dalšími uživateli

Start / Stop (Pauza)

Zpětná vazba, otázky a odpovědi

Automatický úklid
Úklid podél stěn
Náhodný úklid
Úklid Spot
Nastavení
plánovaného úklidu

Přidání aplikace
na domovskou obrazovku
Kontrola kvality Wifi signálu
Informace o aktualizaci firmware
Odebrání vysavače z účtu

Vypínač
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5.1

Plánování úklidu

5.2

• V nabídce klikněte na
„Plánovač úklidu“.

6.1

Historie úklidů

• Na hlavní obrazovce klikněte na
možnost „Více“.
• Poté z nabídky vyberte
„Historie úklidu“.
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Plánování úklidu

5.3

• V horní části nastavte čas.
• V nabídce „Opakovat“ nastavíte
dny, kdy chcete úklid opakovat.
• Nastavení uložíte kliknutím na
„Uložit“ v pravém horním rohu.

• Klikněte na „Přidat“.

6.2

Historie úklidů

• Nyní získáte snadný přehled o
provedených úklidech.

Plánování úklidu

6.3

Historie úklidů

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