
Használati Útmutató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy termékünket választotta! 

Kérjük használat előtt, alaposan olvassa el az útmutatót  



 
Instrukciók Gyors indításhoz 

 

 
Fontos instrukciók használat előtt 

 

 
Fontos információk működtetéshez 

 

 

Kérjük használat előtt 
távolítsa el az EVA 
védőt. 

 

Tisztítsa meg a 
takarítandó felületet. 
Távolítson el minden 
kábelt, és a szőnyeget is 
igazítsa meg. Emelje fel 
a lelógó függönyöket, 
terítőket. 

 

 

 

Kapcsolja a főkapcsolót 
„I” -re a 
bekapcsoláshoz, és „0”-
ra a kikapcsoláshoz. 

 

 

Ne használja a felmosó 
funkciót szőnyegen. 

 

Ne töltse a porszívót 
felmosó módban. A 
porszívó nem fog 
hallgatni az 
„Automatikus újra 
töltés” -re, ha 
megnyomja ezt a 
gombot a távirányítón.  

 

Fedje el alaposan a víz 
beöntő nyílást, 
különben a víz túl 
gyorsan fog kiáramlani. 

 

Felmosás alatt, kérjük, 
figyeljen a robotra. 
Külön tisztítsa meg a 
készüléket. 

 

 

  



 
 

Két töltési lehetőség 
 

 
Amennyiben bármilyen probléma 

jelentkezik, a probléma megoldása 
után indítsa újra a porszívót. 

 

 

 
 
 
 
Közvetlen töltés 
adapter segítségével, 
a töltő porton 
keresztül. 
 
 
 
 
 
 

 

Helyezze a robotot a 
töltő állomásba, 
győződjön meg róla, 
hogy az érintkezők 
megfelelően 
érintkeznek. Dugja be 
az adaptert a 
töltőállomásba majd 
helyezze áram alá. 

  

 
 
 
 
Megjegyzés: A porszívó 
kizárólag a „Tisztítás” 
és a „Start” /” Stop” 
gombokra fog reagálni 
miközben töltődik. 
Más gombokra nem 
fog reagálni, és a 
„Wrong Instruction” 
(Rossz instrukció) 
hangjelzést fogja 
hallatni. 
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Fontos információk: 
Használat: 

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék be van 

kapcsolva, és távolítson el minden akadályt a közvetlen 

környezetből. 

A robot a padló azonos felületén többször végig fog haladni 

a biztos megtisztításhoz. 

A forgó kefék esetenként arrébb lökhetnek kisebb 

részecskéket, (kutya táplálék, macska ürülék) de a tisztítás 

során, idővel ezek eltávolításra kerülnek. 

Ürítse ki a pordobozt minden használat előtt a maximális 

teljesítmény érdekében. 

Az eszköz esetenként koszt és port lökhet ki magából amennyiben a pordoboz tele van. (Hiába nem figyelmeztet) 

 

 

Maximális teljesítmény: 

• Ürítse ki a pordobozt és tisztítsa ki a szűrőt minden használat előtt 

• Ne használjon vizet a HEPA szűrő tisztításához 

• Cserélje ki a HEPA szűrőt amennyiben a készülék szívó ereje csökken és a kevesebb koszt szív fel, mint 

korábban. 

 

 

Akkumulátor élettartam: 

Hogy megnövelje az akkumulátor élettartamát és hogy szinten tartsa a maximális szívó teljesítményt: 

A. Töltse egy éjszakán keresztül az eszközt az első használat előtt. 

B. Kapcsolja ki az áramforrást, ha az eszköz hosszú időtartamra használaton kívülre kerül. 

C. Töltse olyan gyakran a robotot amilyen gyakran csak lehet. Napokig a töltőállomáson hagyva sérülhet az 

akkumulátor. 

D. Használja a készüléket gyakran. 

  

Figyelmeztetés: A termék számos elektromos alkatrészt tartalmaz. NE merítse víz alá, és ne spricceljen rá vizet. 

Kizárólag száraz rongyot használjon a tisztításához 



Biztonsági instrukciók: 
 

Az eszköz üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el a következő biztonsági utasításokat, és tartsa be az 

összeset. 

• A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz be van-e kapcsolva.  

• Kapcsolja ki a készüléket a jobb oldali kapcsolóval, ha az hosszabb ideig használaton kívül marad. 

 

FIGYELEM 

1. A készüléket csak felhatalmazott szakemberek szerelhetik szét. A felhasználónak soha nem szabad szétszerelnie 

vagy javítania az eszközt.  

2. Csak a gyártó által szállított adaptert használja. Nem megfelelő adapter használata áramütést és tüzet okozhat, 

vagy az eszköz károsodását okozhatja.  

3. Ne érintse meg a csatlakozót vagy az adaptert, ha nedves a keze. 

4. Ne engedje, hogy ruházat beakadjon a készülék kerekeibe.  

5. Tartsa távol a készüléket a cigarettától, öngyújtóktól, gyufáktól és más gyúlékony anyagoktól.  

6. A készülék tisztítása előtt várjon, amíg az akkumulátor teljesen feltöltődik.  

7. Ne erőltesse a hálózati kábelt, és ne tegye ki nehéz vagy éles tárgyak által okozott nyomásnak.  

8. A készüléket csak zárt helyiségekben használják. Ne használja házon kívül. 

9. Ne üljön a készüléken, és ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.  

10. Ne használja a készüléket vizes vagy nedves környezetben (bármilyen környezetben, ahol folyadék található).  

11. A készülék használata előtt tisztítsa meg a padlót (távolítsa el az összes törékeny tárgyat és kábeleket, ruhákat, 

papírokat, függönyt stb., Mert azok beragadhatnak az eszközbe).  

12. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahonnan leeshet (asztalok, székek stb.).  

13. Kapcsolja ki az áramellátást, ha az eszköz hosszabb ideig nem kerül használatra. 

14. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az adapter és a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva.  

15. Tájékoztasson mindenkit otthonában vagy munkahelyén, arról, hogy az eszköz mikor működik, így nem teremt 

balesetveszélyes szituációt. 

16. A készülék nem képes áthaladni a 10 mm-nél nagyobb magassági különbségeken.  

17. A készüléket csak -10 °C és +40 °C (Celsius fok) közötti hőmérsékleti tartományban szabad használni, ne tegye ki 

magasabb hőmérsékletnek.  

18. Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt a készüléket leselejtezi.  

19. Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.  

20. Az akkumulátort ártalmatlanítsa leselejtezésnél. 

  

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy mentális vagy fizikai hátránnyal rendelkező gyermek vagy felnőtt 

felügyelet alatt van az eszköz működése alatt. 



Tartozékok: 
Tartozékok és kiegészítők: 

Sorszám Leírás Darabszám 

1 Fő egység 1 

2 Dokkoló állomás 1 

3 Távirányító (akkumulátorral) 1 

4 Adapter/Töltő csomag 1 

5 Tisztító eszközök 1 

6 Használati utasítások 1 

7 További tisztító kefék 2 

8 HEPA szűrő 1 

9 Mikroszálas anyag 1 

10 Víztartály 1 

 

 

 

  



Robot kialakítása: 
 

 

 

 

 

  



Dokkoló állomás: 

 

Távirányító használata:  

 

 

  



 

1. Nyomja meg a gombot, hogy bekapcsolja az eszközt. 

2. Nyomja meg a gombot, hogy visszaküldje az eszközt a dokkoló állomáshoz. 

3. Nyomja meg a gombot, hogy be vagy kikapcsolja az eszközt. 

4. Nyomja meg a gombot, hogy előre mozgassa a robotot a kiválasztott üzemmódban. 

5. Nyomja meg a gombot, hogy a készüléket jobbra fordítsa. 

6. Nyomja meg a gombot, hogy a készüléket balra fordítsa. 

7. Nyomja meg a gombot, hogy bekapcsolja a Wi-Fi-t és csatlakozzon az eszközhöz. 

8. Nyomja meg a gombot, hogy elindítsa a kis szoba tisztítását. 

9. Nyomja meg a gombot, hogy elindítsa a helyszíni tisztítást. 

10. Nyomja meg a gombot, hogy növelje a teljesítményt. 

11. Nyomja meg a gombot, hogy a robot a fal mentén takarítson. 

12. Nyomja meg a gombot, hogy hangot váltson. 

 

 

Tisztítás státusz jelzőfény: 

Robot státusz Kijelző státusz 
Töltés Pirosan villog 

Feltöltve Zölden villog 

Üzemelés Zölden villog 

Robot hiba Mindig villog 

Alacsony töltöttség Pirosan világít 

 

  

Megjegyzés: 1. Helyezzen 2 db AA típusú elemet a távirányítóba 

2. Távolítsa el az akkumulátorokat, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a távirányítót. 



Távirányító használata: 

 

1) Óra beállítások: Tartsa nyomva a „ ” gombot 3 másodpercig, nyomja a „ ” vagy „ ” gombokat, hogy 

beállítsa az órákat és a perceket, amikor a számjegyek villognak, nyomja meg a „ ” vagy „MAX” gombot, 

majd mentse el a „ ” gomb megnyomásával. 

2) Takarítás ütemezésének beállítása: Tartsa nyomva a „ ” gombot 3 másodpercig, nyomja a „ ” vagy „ ” 

gombokat, hogy beállítsa az órákat és a perceket, amikor a számjegyek villognak, nyomja meg a „ ” vagy 

„MAX” a beállítások pontosításához (minden 30 percben, alapértelmezetten a percek részénél), nyomja meg 

a „ ” gombot jóváhagyáshoz. 

 

 

[Távirányító leírás] 

1) „ ” gomb: Készenlét/Aktiválás, Állítsa meg a robotot takarítás alatt. 

2) „ ” gomb: Automata tisztítás vagy szüneteltetés. 

3) „ ”, „ ”, „ ” gomb: Iránygombok, 1 lépés a gomb megnyomásával, folyamatos haladás nyomva tartással. 

4) „MAX” gomb: Maximális szívóerős tisztítási mód. 

5) „ ” gomb: Helyszíni tisztítás. 

6) „ ” gomb: Kisszoba tisztítási mód. 

7) „ ” gomb: Falmenti tisztítási mód. 

8) „ ” gomb: Automata újra töltés (Töltő állomás) 

9) „ ” gomb: Hangjelzés küldése BE-KI 

  



Használat: 

Takarítás elkezdése: 

 

 

  

 

Szerelje össze a töltőállomást és kapcsolja be az 

adaptert. A jelzőláma az állomáson el kell 

kezdjen villogni. 

Megjegyzés: Helyezze a töltőállomást fel 

mellett, és távolítson el minden akadályt a 

mellőle legalább 1 méter távolságban és 2 

méterig előtte. 

 

Kapcsolja be a töltőt. A képernyőnek ekkor 

villognia kell. 

A robot porszívó aló módba lép, ha nem kap 

utasítást 15 másodpercen belül. 

Megjegyzés:  

A. Győződjön meg róla, hogy az áramforrás 

mindig be van kapcsolva. E nélkül a robot nem 

tud működni. 

B. A kiválasztott mód megáll, ha a tápegységet 

kikapcsolják. 

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy az 

áramforrás mindig be van kapcsolva, különben a 

robot nem tud tölteni. 

 

A következőképpen töltse a robotot: 

A. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba. 

B. Nyomja meg a HAZA gombot, hogy visszaküldje 

a robotot tölteni.  

 

Akkumulátor élettartamának megnövelése: 

A. Töltse egy éjszakán keresztül az eszközt az 

első használat előtt. A töltést jelző mező 

eltűnik, ha a készülék feltöltött. 

B. Normális használat mellett, mindig helyezze 

vissza a robotot a töltőbázisra, ami 

csatlakoztatva legyen az áramhoz. 

C. Töltse fel teljesen a robotot, majd helyezze 

egy száraz helyre amennyiben nem használja 

huzamosabb ideig. 

 

 

 

 

Automata újra töltés. 

A robot automatikusan visszatér a töltőállomásra, 

ha alacsony a töltöttségi szint. 

 



Start/Szünet/Alvás: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Üzembe helyezés 

A. Győződjön meg róla, hogy az főkapcsoló be van kapcsolva. 

B. Nyomja meg a „CLEAN” / „TISZTÍTÁS” gombot a porszívón vagy a távirányítón a tisztítás elindításához. 

 

2. Szüneteltetés 

Nyomja meg a „CLEAN” / „TISZTÍTÁS” gombot a porszívón vagy a távirányítón a kiválasztott módba léptetéshez. 

Megjegyzés: Amennyiben megállította a robotot, nyomja meg a „CLEAN” / „TISZTÍTÁS” gombot a tisztítás 

újrakezdéséhez. 

 

3. Alvás 

Váltsa át a robotot kiválasztott módból, alvó módba. 

A. Tartsa nyomva a „CLEAN” / „TISZTÍTÁS” gombot 3 másodpercig. 
B. A robot porszívó aló módba lép, ha nem kap utasítást 15 másodpercen belül. 

 

 

  

Alvó mód: 

A robot porszívó nincs üzemben. A LED 

lámpa a „Tisztítás” gomb alatt kialszik és a 

kapcsoló be van kapcsolva 

Kiválasztott mód: 

A robot porszívó nincs üzemben. A LED 

lámpa a „Tisztítás” gomb alatt villog. 

Tisztítás mód: 

A robot porszívó nincs üzemben. A LED lámpa a „Tisztítás” gomb alatt világít. 

 



Tisztítás mód: 

 

Automatikus tisztítás mód (alapértelmezett mód)  
Ez a leggyakrabban használt üzemmód. Automatikus tisztítás módban a robot 
cikcakk mintát ír le a tisztítás során, és az irányt megváltoztatja, amikor 
akadályba ütközik. 

 

Helyi tisztítási mód / Folttisztítási mód 
Ez az üzemmód sok szennyeződés vagy por eltávolítására van kiválasztva egy 
helyen. Amikor folttisztítás módban, a robot egy spirálmintát ír le egy adott 
terület körül. 

 

Cikcakkos intelligens tisztítási mód 
Ezt az üzemmódot akkor válasszák, ha egy kis területen nagy mennyiségű 
szennyeződés vagy por található. A robot alapos tisztítás biztosítása érdekében 
1 méter szélességű cikk-cakkmintát ír le. 

 

Széltisztító mód 
Ez az üzemmód a szoba széleinek és sarkainak tisztítására szolgál. Mikor 
széltisztító módban, a robot egy szél mentén (pl. Egy fal) tisztít. A robot 
automatikusan visszatér alapértelmezett üzemmódba, miután minden területet 
megtisztított. 

 

Tisztítási mód ütemezése 
Ez az üzemmód az automatikus tisztítási ütemterv meghatározására szolgál. Ez 
az okostelefon alkalmazás használatával határozható meg (megjegyzés: az 
ütemezett tisztítás alapértelmezett tisztítási módja az automatikus tisztítási 
mód). 

 

[Víz kieresztés beállítása felmosáshoz] 

• Kizárólag elektromos vezérlésű víztartállyal rendelkező eszközökhöz! 

Nyomja meg a „ ” gombot, hogy belépjen a víz kieresztés beállítása módba amikor a víztartály a helyén van. 

Nyomja meg a „ ” gombot egyszer, hogy feljebb állítsa egy szinttel, Nyomja meg a „ ” gombot egyszer, hogy 

lejjebb állítsa egy szinttel. Összesen 3 szint elérhető: Alacsony – Közepes – Sok  

Az igazítás/beállítás végeztével nyomja meg a „ ” gombot a jóváhagyáshoz, vagy 5 másodperc után a gép 

automatikusan kilép a beállítási menüből. 



Megjegyzés: Kérjük használat előtt távolítsa el az EVA védőt. 

 

Tisztítás és karbantartás: 
 

Tisztítsa meg az oldalkeféket 

 

Tisztítsa meg az oldalkeféket és cserélje le őket, ha sérültek. 

Megjegyzés: Lecserélés előtt győződjön meg arról, hogy a keféken található „R”, illetve „L” jelölések megegyeznek-e 

a robot alján található jelölésekkel. 

 

Fő Kefe megtisztítása 

A) Kapcsolja ki a porszívót. Nyomja meg a két oldalsó panelt a fő kefe fedelén, hogy eltávolítsa a fő kefét. 

Távolítsa el a fő kefét a jobb oldalról. Használja a csomagban található tisztító eszközöket, hogy eltávolítsa a 

hajszálakat és egyéb szennyeződést a keféről. 

B) Öblítse ki a kefét folyóvízben és ne helyezze vissza amíg teljesen ki nem száradt. 

 



Pordoboz és szűrő megtisztítása 

Tartsa a pordobozt vízszintes pozícióban majd nyomja meg a sárga kioldó gombot, hogy kinyissa a fedelet. 

Ürítse ki a dobozt, távolítsa el a szűrőt, öblítse ki a dobozt, a szűrő hálót és a szűrő szivacsot folyóvízben, 

majd szárítsa meg őket teljesen és csak az után helyezze vissza a gépbe. 

Megjegyzés:  

1) Kapcsolja ki a robotot és a töltőállomást tisztítás és 

karbantartás előtt. 

2) Győződjön meg róla, hogy nincs semmilyen objektum a szívó 

berendezésben és csak utána tisztítsa meg a képet. 

3) A szűrő 24 órát tart ki, kérjük tisztítsa meg a szűrőt legalább 

havonta egyszer vagy kétszer.  

4) Győződjön meg róla, hogy mind a doboz, a szűrő és a szivacs 

is teljesen megszáradt és csak az után helyezze vissza 

őket a gépbe. (Megjegyzés: Ne tegye ki a szűrőt 

közvetlen napsugárzásnak huzamosabb időtartamra.) 

 

 

Meredekség érzékelők és töltő érintkezők megtisztítása 

Használjon finom, száraz ruhát, hogy megtisztítsa a szenzor ablakát és a töltő érintkezőket. 

Megjegyzés: Tisztítsa meg a töltő érintkezőket a töltő állomáson is amennyiben piszkosak. 

 

 

 

  



Problémamegoldás: 

Hibakódok listája 

A robot porszívó egy akusztikus hangot fog kiadni, hogy figyelmeztesse önt amikor egy gyakori problémába ütközik. 

• Rövid sípszó: 

Sorszám Sípolás Hiba ok Megoldás 

01  
Kerekek vagy az oldalsó kefék nem 

működnek 

 
 

Ellenőrizze a kerekeket és az oldalsó 
keféket 

 
 

02  
Meredekség érzékelő vagy ütközésgátló 

hiba 

 
 

Óvatosan tisztítsa meg a szenzort, majd 
finoman rázza meg az ütközésgátlókat, 

hogy nem-e szorult be egy tárgy. 
 
 

03  A porszívó elakadt 

 
 

Helyezze arrébb és indítsa újra az eszközt 
 
 

 

Megjegyzés: Tegye a következőket amennyiben a fentiek egyike se segített. 

1. Indítsa újra az eszközt a főkapcsolóval. 

2. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével amennyiben a robot újraindítása nem oldotta meg a 

problémát. 

  



Hibakódok listája 

 
Hibaüzenet 
 

Lehetséges ok Megoldás 

Akusztikus hangjelzés 

 
 
Oldalsó kerék elakadt 
 
 

Távolítsa el a hajat és koszt a robot kerekeiről. Nyomja 
meg és húzza meg a kerekeket majd győződjön meg 
róla, hogy szabadon foroghatnak. Indítsa újra a robotot 
egy új pozícióban. 

Akusztikus hangjelzés 

 
 
Fő kefe elakadt 
 
 

Ellenőrizze a fő szűrőt, majd távolítsa el és tisztítsa 
meg. 

Akusztikus hangjelzés 

 
 
A lökéshárító nem működik 
megfelelően 
 
 

Nyomogassa meg a robot lökéshárítóját 10-20 
alkalommal, hogy minden lerakódott szennyeződés 
kijöjjön a készülékből. 

Akusztikus hangjelzés 

 
 
Gyenge akkumulátor 
kapacitás, nem tölt fel 
teljesen. 
 
 

Cserélje ki az akkumulátort, tölte fel. 

Akusztikus hangjelzés 

 
 
Rossz érintkezés 
 
 

Tisztítsa meg az érintkezőket a porszívón és a 
töltőállomáson majd az akkumulátoron. 

Akusztikus hangjelzés 

 
 
HEPA szűrő piszkos vagy 
nedves 
 
 

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a HEAP szűrőt. 

Akusztikus hangjelzés 

 
 
A Pordoboz megtelt 
 
 

Ürítse ki a pordobozt. 

Akusztikus hangjelzés 

 
 
A tisztítási teljesítmény 
csökkent vagy por szökik ki 
a pordobozból. 
 
 

A pordoboz megtelt, ürítse ki. 

 

  



Specifikációk: 
 

 
Osztályozás 

 
Jellemző Részletek 

Mechanikai specifikációk 

Átmérő 
 

315 mm 
 

Magasság 

 
78 mm Kamerás modell 

17.5 mm nem kamerás modell 
 

Súly 
 

4,5 kg 
 

Elektronikai specifikációk 

Feszültség / teljesítmény 
 

14.8V / 30 W 
 

Akkumulátor specifikációk 
 

Lithium Ion 2600mAh 
 

Takarítási specifikációk 

Pordoboz kapacitás 
 

0,8L 
 

Töltési módok 
 

Automatikus töltés/Manuális töltés 
 

Töltési mód 

 
Auto, Helyi, Falmenti, Napi 

ütemezett 
 

Töltési idő 
 

Kb. 240 perc 
 

Tisztítási idő 
 

Maximum 120 perc 
 

 
Víz tartáj kapacitás 

 
0,35 L 

 

Megjegyzés: Tartsa az eszközt -10°C és +40°C közötti hőmérsékleten. 

  



Kiegészítés: Használati utasítások 

 

1. A töltőcsatorna kémiai tisztításra, a víztartály nedves tisztításra szolgál. 

2. Mielőtt felmosást indítana, ellenőrizze, hogy a felmosórongy fel van-e szerelve. 

3. Öntsön vizet a víztartályba. 

4. Helyezze a víztartályt a robotba. Győződjön meg arról, hogy a víztartály kimeneti nyílása megegyezik a robot 

egység kimeneti nyílásával. 

5. A felmosás elindításához nyomja meg a CLEAN gombot. A vákuum funkció nem használható felmosás 

közben. 

6. A jobb eredmény elérése érdekében a tisztítás előtt ajánlatos porszívást végezni. 

7. Távolítsa el a víztartályt, amikor a robot töltik. 


