
Rychlý průvodce - připojení k Wifi a párování se smart zařízením
Quick guide - connecting to Wifi and devices pairing
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–  Vaše smart zařízení připojte do Wifi sítě, 

na které chcete vysavač používat. 
–  Spusťte aplikaci „ETA RAGGIO“. Dle 

instrukcí v aplikaci si vytvořte účet. Pro 
registraci účtu lze použít email nebo 
telefonní číslo.

–  Přihlaste se do aplikace pod svým 
účtem.

–  Connect your smart device to the Wifi 
network where you want to use the 
vacuum cleaner. 

–  Launch the „ETA RAGGIO“ application. 
Follow the instructions in the app to 
create an account. You can use your 
email or phone number to register your 
account.

–  Sign into app under your account.
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–  Klikněte na „Kliknutím přidat zařízení“  
a proveďte restart Wifi dle instrukcí  
v aplikaci. Klikněte na „Pokračovat“.

–  Click on „Click to Add Device“ and 
restart Wifi as instructed in the app. 
Click „Next“.
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–  V tuto chvíli začne vysavač vysílat 
vlastní signál. Smart zařízení mějte  
v blízkosti vysavače a vyčkejte 
zobrazení nalezeného vysavače na 
displeji. Poté potvrďte stisknutím 
„Pokračovat“.

–  At this moment the vacuum cleaner 
will start sending its own signal. Keep 
the smart device close to the vacuum 
cleaner and wait for the vacuum cleaner 
to appear on the display. Then press 
„Next“ to confirm.
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–  Vyplňte název Wifi sítě a heslo (stejná 
Wifi síť, ke které máte připojené vaše 
smart zařízení).

–  Fill in the Wifi network name and 
password (the same Wifi network to 
which your smart device is connected).



5 –  Nyní se v seznamu viditelných Wifi sítí 
vašeho smart zařízení objeví název sítě, 
kterou vysílá vysavač.

–  Vyberte „Robot...“ a připojte se k němu. 
V tuto chvíli vás může smart zařízení 
upozornit na možnost nedostupnosti 
internetu, toto však ignorujte.

–  Poté klikněte na „ “ (v levém horním 
rohu) pro navrácení do aplikace  
a vyčkejte na připojení.

–  Now the name of the network being 
transmitted by the vacuum cleaner  
will appear in the list visible on your 
smart device‘s WIFI network.

–  Select „Robot...“ and connect to it. At this 
moment, your smart device may alert you 
if there is an unavailability of the Internet 
but ignore this. 

–  Then click „ “ to return to the application 
and wait for the connection.
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–  Jakmile je zařízení připojeno, objeví se 

v mapě svítící bod a v horní části hlavní 
obrazovky se zobrazí stav zařízení.

–  Nyní můžete vysavač ovládat i na dálku 
(např. z práce). Pro tuto funkci však 
musíte mít neustále aktivovanou Wifi síť, 
se kterou je vysavač spárován.

–  As soon as the device is connected, a lit 
point appears on the map and the device 
status is displayed at the top of the main 
screen.

–  You can now operate the vacuum 
cleaner remotely (e.g. from work). For 
this function, however, you must have 
always Wifi network activated with which 
the vacuum cleaner is paired.

Kompatibilita:
Operační systém smart zařízení
 - Android 4.0 a vyšší
 - IOS 7.0 a vyšší

Wifi síť
 - 2,4 GHz
 - zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Compatibility:
Smart device operational system
 - Android 4.0 and higher
 - IOS 7.0 and higher

WIfI network
 - 2,4 Ghz
 - WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)


