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Pusťme se do toho

Děkujeme vám, že jste si vybrali vysavač Salente L7!

Jedná se o špičkový robotický vysavač s chytrým plánováním, který si pomocí navigačních snímačů 
a vlastního algoritmu v reálném čase vyváří mapy místností a plánuje trasu. Jeho klíčovými vlastnostmi jsou 
automatický úklid a automatické nabíjení bez manuálního zásahu. Disponuje mimořádně velkým sacím 
výkonem, velkokapacitní schránkou na prach, omyvatelným HEPA filtrem a odděleným vytíracím modulem. 
Účinný úklidový režim obsahuje vysávání a poté vytírání.

Do chytrého telefonu si můžete stáhnout mobilní aplikaci a jejím prostřednictvím kontrolovat úklidovou mapu 
a provozní stav vysavače v reálném čase, vymezit oblast úklidu a naplánovat, kdy se má provést. Vysavač 
můžete ovládat i dálkově. Věda a technika život usnadňují.

Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni!



Představení produktu
Hlavní funkce

Nabíjení / lokální úklid
• Krátké stisknutí: Nabíjení / Pauza
• Dlouhé stisknutí: lokální úklid

Úklid / Vypnutí a zapnutí

• Dlouhé stisknutí na 15 vteřin: 
nucené vypnutí za mimořádných 
okolností.

• Dlouhé stisknutí na 3 vteřiny: Zapnout/Vypnout

• Krátké stisknutí: Úklid/Pauza

Indikátor

Reset WiFi

• Současně stiskněte obě tlačítka na 3 vteřiny.

• Modrý: Normální provoz nebo nabíjení

• Červený: Mimořádný stav nebo vybitá baterie

• Fialový: Zařízení není připojené k síti



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


