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Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE DUORO ULTIMATE robotporszívót. 
Használat előtt tanulmányozza át részletesen a "biztonságos használat szabályai" fejezetet, 
hogy a robotporszívó használata valóban biztonságos legyen.
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Kérem, a robotporszívó használata előtt alaposan olvassa el a biztonságos 
használat szabályait, és tartsa be az általános biztonsági szabályokat a robot-
porszívó károsodásának csökkentése, vagy az Ön sérülése elkerülésének érde-
kében. Tartsa meg a felhasználói kézikönyvet.

Figyelmeztetés

Ajánlás

A robotporszívót kizárólag beltéri használatra tervezték, és ipari felhasználásra és terhelésre nem 
alkalmas. Soha ne használja kültérben. Ez a robotporszívó nem szolgál folyadékok felszívására!
A robotporszívót és annak kellékeit (töltőbázis, adapter, stb.) sem ne mossa vízzel, ezzel veszély-
eztetné az elektronikus alkatrészek  rövidzárlatát.

Ha a porszívót téli hónapokban vásárolta, vagy hideg időben szállította át, indítás előtt ajánljuk  
a robotot előbb hagyni akklimatizálódni szobahőmérsékleten. Megakadályozza a hideg levegő pá-
ralecsapódását és megelőzi az elektronika károsodását.

A robotporszívó használatát ne engedélyezze gyermekeknek még felnőtt felügyelete mellett sem.
Minden lakótársát tájékoztassa a robotporszívó használatáról, hogy elkerülje az esetleges sérülést. 
A robotporszívót ne használja magas páratartalmú helyiségben, vagy olyan helyen, ahol a műszer-
fal közvetlenül érintkezik a vízzel. A porszívót ne mossa vízzel! 
Használat előtt távolítson el a robotporszívó teréből minden tárgyat, amelyet megsérthetne (üveg, 
textil, papír, stb.), feltekerődhetne az oldalkefére, vagy általa eldugulna a szívó nyílás. Az első 
használat alkalmával ajánljuk a porszívót figyelni és a lakásban feltárni az esetleges buktatókat (a 
bútor nem megfelelő magassága, vagy fűtés rendszer, amely alatt a porszívó felakadhatna, pro-
blémás küszöbök, átjáró lapok, vagy átmeneti sávok, nem megfelelően elhelyezett szőnyeg, stb.). 
A felfedezett helyeket a további takarítás érdekében biztosítsa be úgy, hogy a takarítás folyamán  
a porszívónak már ne legyen velük gondja, és tökéletesen ki tudja tisztítani a padlót. 
A töltéshez csak a robotporszívó gyártója által kézbesített kiegészítőket használja. A nem eredeti 
kiegészítők használata a robotporszívó sérülését, áramütést, vagy akár tüzet eredményezhet. 
A robotporszívó szétszedését, vagy javítását csak a képzett szakember végezheti az erre felha-
talmazott szervizben. A robotporszívóba való behatolás esetén az engedélyezett szervizen kívül 
automatikusan elveszíti az árura a jótállást.
Legyen óvatos az akkumulátor cseréjekor. Az akkumulátorból folyadék szivároghat és ennek 
következtében ez a háztartási eszközök károsodását is okozhatja, tűz keletkezet, vagy sérülés 
veszélye állhat fenn.
A szívónyílásba soha ne tegyen semmi éles tárgyat, vagy csavarhúzót.
Ha a porszívót rendszeresen használja, ne fedje le semmi borítóval, sem textil takaróval.
Ha a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszabb ideig nem fogja használni, kapcsolja ki  
a főkapcsolóval. 
A  robotporszívót ne szállítsa egy csomagban más apró tárgyakkal, mint pl. lánc, haj csatt, stb., 
hogy elkerülje a porszívó testébe való esését, ami annak károsodását okozhatja.
Ne használjon feszültség átalakítóval ellátott adaptert, fennáll a túlmelegedés veszélye, meghibá-
sodás, vagy akár tüzet eredményezhet. Mindig csak  eredeti kiegészítőket használjon.
Ha nedves a keze ne érintkezzen azon részekkel, amelyek az elektromos hálózatba vannak csatla-
koztatva. Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel. 
Ne használja a robotporszívót gyúlékony anyagok közelében. 
Ne indítsa el a takarítási programot, amíg a robotporszívó az adapter segítségével tölt. 

A biztonságos használat szabályai

1

!

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15



Top tulajdonságok és funkciók
•	 Gyorsan	porszívóz	és	feltöröl	
•	 Elektronikusan	irányított	törlés	a	padló	áztatás	intenzitásának		
 kiválasztásával
•	 Tökéletesen	pontos	lézeres	navigáció
•	 MyFLOOR	rendszeres	intelligens	takarítás
•	 Silent	speciális	program	halk	takarításhoz
•	 Mobil	alkalmazás	bővített	vezérléssel
•	 Intelligens	térképezés	és	zonás	takarítás	
•	 Extra	erős	szívó	teljesítmény	turbó	szívó	funkcióval
•	 Automatikus	Boost	Effect	a szőnyegen
•	 Két	cserélhető	szívófej
•	 Ultrahangos	lökhárító
•	 Nagy	kapacitású	lítium	akkumulátor	

2Top tulajdonságok és funkciók

Ne erőltesse se semmilyen módon ne terhelje a hálózati adapter kábelét. 
Ne üljön a robotporszívóra, és ne helyezzen rá más tárgyakat. 
A robotporszívót ne használja kiemelt helyen, ahonnan le eshet ( asztal, szék, polc, stb.). Ne használja 
ágyak, vagy matracok takarítására sem.
Ne használja a robotporszívót, ha a gyűjtőkosár tele van, rendszeresen ürítse ki a kosarat. 
A robotporszívót 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze el a robotporszívót magas 
hőmérsékletű helyekre. 
A robotporszívó megsemmisítése, vagy újrahasznosítása előtt vegye ki belőle az akkumulátort. Az 
akkumulátor kiszerelése előtt a robotporszívót válassza le az hálózatról. Az elhasznált akkumulátort az 
arra kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze.
Ha a robotporszívó be van kapcsolva, ne érintkezzen a forgókefékkel, kerekekkel, hogy megelőzze  
a balesetet.
A kézikönyvnek és hozzá hasonló, vagy kapcsolódó anyagoknak kiadása, felvétele, másolása,  vagy 
fordítása  más nyelvere a robzone Limited gyártójának és viszonteladójának írásbeli beleegyezésével 
lehetséges. Szerzői jogi védelem alatt áll.
Maximális erőfeszítést fejtettünk ki annak érdekében, hogy ez a kézikönyv pontos és jó útmutatója 
legyen az Ön porszívója használatában. Az esetleges eltérések  miatt elnézést kérünk és örömmel 
fogadjuk visszajelzését.
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Nem javasoljuk a robotporszívó vezérlését 8 évesnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzék- 
szervi, vagy mentális képességű, vagy tapasztalatan személyeknek, felügyelet nélkül és megfelelő 
útmutatás nélkül a készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében. A gyermekek nem játsz- 
hatnak a készülékkel, és felügyelet nélkül ne végezzék annak tisztítását, vagy karbantartását.
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A DUORO ULTIMATE alapcsomag tartalma

A csomagolás tartalma

A csomagolás tartalma az egyes modellek esetében némileg eltérő lehet. Minden csomagolás része 
minden esetben a használati utasítás. A vonatkozó nyilatkozat a konkrét modellekhez a www.robzone.cz 
(www.robzone.hu)-n található.

Robotporszívó Töltőbázis

AQUAMAX mop 
(intenzív feltörlés)

DUO mop 
(száraz és nedves mopolás)

Mágneses szalag 
100 cm

Cserélhető tisztító 
kefék

Tisztító kefék 
(a szeméttartály része)

Két oldalkefe

Mop modul

HEPA szűrő 
(a porszívóba telepítve)

Távirányító 
(az akkumulátor nem része 

a csomagolásnak)

Hálózati adapter



Szeméttartály
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A porszívó leírása

A porszívó leírása

A porszívó fedele

Lézerradar Víztartály

Fő vezérlő gomb

Fő kapcsoló

Ütközésgátló szalag

Lökhárító

EASY PET szívófej

A forgókefe fedő 
rács

A forgókefe fedő 
rács

Alsó fedél

Bal oldali kerék
Bal oldalkefe
Akkumulátor fedél
Első kerék
Kontaktusok az  
automatikus  
töltéshez

Jobb oldali kerék

Jobb oldalkefe

A porszívó teste

ACTIVE BRUSH szívófej 
rotációs kefével

A porszívó alja
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Kijelző
A tervezett takarítás beállítása 
Töltés, a robot leparkol a töltő 
bázison
Iránygombok a robot 
mozgásához
Start/Szünet a takarításban
A takarítási mód kiválasztása
Az aktuális idő beállítása  
a távirányítón 
EN / CZ / HU / A nyelv beállítása  
a robot kommunikálásához

Víztartály

Távirányítás

Szeméttartály

Töltőbázis

Fő vezérlő gomb

Felső fedél

Fogantyú

Alsó fedél

A HEPA 
szűrő kerete

HEPA
szűrő

Gomb a tartály eltávolításához

Vízfeltöltő 
nyílás

Kontaktus 
a töltéshez

Irányító 
érzékelők 
a robot parko-
lásához

A robot bekapcsolása   
Lassan KÉKEN villog Aktiválja a rendszert, a robot bejelenti  
 a rendszer aktiválását. Az adatokat rögzíti. 
KÉKEN világít A robot készen áll, a robot bejelenti a készenléti 
 állapotot. Ezután megadhatja az igényelt utasítást.

Töltés 
KÉK dióda lassan villog A robot töltődik 
KÉKEN világít A töltés befejezve 
PIROS dióda lassan villog Az akkumulátor lemerült

WiFi kapcsolódás 
KÉK dióda lassan villog  A robot párosítása az alkalmazással folyamatban van 
KÉKEN világít A párosítás sikeresen lezajlott

Hiba jelentés 
PIROS dióda gyorsan villog Probléma adódott 
 Párosításkor = WiFi csatlakozási hiba a töltési  
 bázisban = kapcsolja be a főkapcsolót

Ha a robot ki volt kapcsolva, aktiválja a robotot a fő vezérlő gomb megnyomásával. 
A robot elkezdi a rendszer beállítását.

5 A fő vezérlő gomb
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Modern intuitív irányítás

Hogyan takarít a Duoro Ultimate

Egy gombbal
A robot testén található fő vezérlő gomb segítségével könnyen aktiválhatja a robotot, és elindítja a gyors takarí-
tást. Kék, vagy piros háttérvilágítású gomb jelzi a robot állapotát.
Mobil alkalmazás
A mobil alkalmazás maximálisan kényelmes vezérlést kínál bárhonnan a WiFi által. Az alkalmazás segítségé-
vel követheti a valós időben a takarítási térképet, utasításokat adhat és pontos időre betervezheti a takarítást.  
A mobil alkalmazás elérhető az iOS és Adroid rendszer számára.
Távirányítóval
Ha Ön nem rajongója az új technológiának és alkalmazásoknak, a Duoro Ultimate robotporszívót vezérelheti  
a klasszikus távirányítóval is. Elindíthatja a kiválasztott takarítási programot, programozhatja a tervezett takarí-
tést, vagy a helyiségben navigálhatja a robotot az iránygombokkal.

A Duoro Ultimate úgy van kifejlesztve, hogy gyorsan mozogjon az Ön háztartásában, és egy takarítási ciklus alatt 
kitisztítja az egész szintet. A MyFloor intelligens programunknak köszönhetően kialakítja a helyiségek térképét, 
amelyek ezután szisztematikusan, módszertani négyzetként kitisztít. A takarítás első fázisában a fal és bútor-
menti területet tisztítja, ezután megy a részterületekre. Megválasztja a legjobb takarítási eljárást, valós időben 
rögzíti az alkalmazáshoz való mozgás útvonalát, és követi, hogy már hol volt és még hol nem volt. 
Megjegyzés: 
Megtörténhet, hogy a Duoro  Ultimate még azelőtt át helyezkedik a másik helyiségbe, mielőtt be fejezné  az elő-
ző takarítását. Ez  a helyiségek elhelyezésével adott. Ne féljen, mielőtt befejezi a feladatot visszatér, hogy kitakarítsa  
a területet, amelyet kihagyott. 
A tisztítási ciklus alatt a robot megérintheti a helyiség sarkait, szék lábát és más bútort, hogy a leggondosabban 
kitakarítson.
A Duoro Ultimate addig takarít, amíg ki nem tisztítja az egész szintet. Ha a takarítás befejezte előtt csökken az 
akkumulátor kapacitása, a robot felkeresi a töltő bázist, hogy feltöltődjön.Azután, hogy az akkumlátor  teljesen 
feltöltődött, automatikusan visszatér a munkához, és befejezi a takarítást. 
A takarítás befejezése után visszatér a töltő bázisra, hogy feltöltődjön, és készen álljon a további utasításokra.  
A takarításhoz kiválasztható az egész szint, vagy csak a kiválasztott helyiségek takarítása.

A robot teljes ki / be kapcsolása elvégezhető a robot testén található fő vezérlő gombbal. 
Bekapcsolás után a robot testén található fő vezérlő gomb fényjelzője lassan kéken villog, és a robot bejelenti 
"Aktiválom a rendszert, kérem várjon". Mihelyt a robot aktiválódik, a fényjelző abbahagyja a villogást, tovább 
világít kéken, és a robot bejelenti " Várom a további utasítást". Ezután készen áll az Ön takarítási utasításaira.

Minden lakás és terület más, ezért nem ajánljuk a robotporszívót az első használat alkalmával felügyelet nélkül 
hagyni, ellenkezőleg, figyelni, hogyan viselkedik az Ön lakásában. Egyszerűen így kifigyelheti az esetleges pro-
blematikus helyeket, és megelőzheti a komplikációkat.. 
A robot az egész szintet addig fogja takarítani, amíg le nem fedi az egész területet. Abban az esetben, ha a taka-
rítás alatt az akkumulátor lemerül,a robot magától megy feltöltődni, és ezután fogja folytatni a takarítást, amíg 
azt teljesen be nem fejezi.
Az első térkép letöltéséhez ajánljuk úgy kialakítani a helyiséget, hogy a robotnak maximális lehetősége legyen a 
terület lefedésére. Eltávolítani a lehetséges akadályokat. Az előkészített helytől függ a berajzolt térkép minősége 
az alkalmazásban. A háztartás első térképének  letöltésénél ne szakítsa meg a takarítást.

Bekapcsolás / Kikapcsolás / Készenléti mód / Alvási mód

Tippek az első takarítás előtt

6Hogy takarít

Kész üzemmód a robot fő vezérlő kapcsolója kéken világít, és a robot készen áll az Ön utasításaira.

Alvási mód a robot hosszú inaktivitás után alvó üzemmódba lép, hogy kímélje az akkumulátort.  
 A robotot alvó üzemmódjából a robot testén található fő vezérlő gombbal aktiválhatja.



A takarítást három féle képpen lehet elindítani:
• A  robotporszívón nyomja meg a fő vezérlő gombot 
• A  távirányítón nyomja meg az ON/OFF gombot 
• Az alkalmazásban nyomja meg a "Start"-ot 

A takarítás elindítása

A takarítás befejezése

Az előre kiválasztott takarítási módhoz a MyFloor program szolgál. Ha más takarítási módot szeretne, az alkal-
mazásban változtassa meg a beállítást, vagy állítsa be a MODE gombot a távirányítón.
A takarítást a robotporszívón található vezérlő gomb ismételt megnyomásával, vagy az ON/OFF gombbal tudja 
megállítani a távirányítón, vagy a mobil alkalmazásban. Ha nem szükséges, a takarítást ne szakítsa meg. 
Ha a takarítást megszakítja, a robot az ismételt injdítás után folytatni fogja a takarítást ahol abbahagyta, amíg 
azt be nem fejezi.
Az első takarítás alkalmával a robot betölti a terület térképét, majd a további takarítások során használni fogja 
azt. Az első takarítás után a térképet mentse el, a helyiségeket, ha szükséges szerkessze és nevezze meg. Ha 
több térkép lesz elmentve, a következő takarítások előtt mindig ellenőrizze, hogy az adott terület térképe 
alapértelmezettként van e beállítva.
Ha csak a kiválasztott helyiségeket akarja takarítani, az alkalmazásban jelölje meg azokat a takarítás előtt. 
A robotporszívó mindig a töltő bázison legyen elhelyezve, a fő kapcsoló bekapcsolva az ON helyzetben, készen 
a takarításra.

A robotporszívó nem tökéletes, és szüksége van előbb "megismerkedni" az új környezettel, hogy azután sokáig 
és megbízhatóan tudjon Önnek szolgálni. Ne hagyja magát megtéveszteni a látszatra esetleg logikátlan moz-
-gással, de a robot másképp dolgozik, mint az ember. És higgye el, az eredménnyel meg lesz elégedve. 
Ez a robotporszívó pontos lézeres navigációval van ellátva az akadályok pontos felismeréséhez, és hely betöl-
téséhez. 
Ha a lakásban van fekete bútor, az azonosítása 70 %-al növekedik, és a robot a többi átlagos robotporszívóhoz 
viszonyítva szinte nem ütközik a bútorral. 
A  robotporszívó leküzdi az átmeneti sávokat cca 1-1,5 cm magasságig és a normál hajsűrűségü szőnyegeket 1-2 cm-
-ig. Ha a mop modul be van telepítve a robotba, az első takarításnál győződjön meg, hogy az átmeneti sávval gond 
nélkül meg e bírkózik. A  bútor alatt mérje le a területet, bizonyosodjon meg, hogy a robot nem akad el a bútor alatt.
A robot nem kerülhet közvetlen kontaktusba sem vízzel, sem más folyadékkal. Nem folyadék elszívására szol-
gál, kizárólag nedves feltörlésre, ezért a víztartályt töltse meg vízzel, úgy, hogy ne érje víz a robotporszívó testét.  
A robotot semmi esetben ne tisztítsa nedves törlővel, kizárólag csak szárazzal.

Ha a takarítás területén van elhelyezve a töltőbázis, a robot a takarítás befejeztével automatikusan felkeresi, le 
parkol és elkezdi az akkumlátort tölteni. Ha az akkumulátor kapacitása nem volt elegendő az egész terület takarí-
tásához, a robot feltöltés után automatikusan folytatni fogja a takarítást ott, ahol abbahagyta, amíg el nem készül.
Ha a takarítás területén nincs elérhető töltőbázis, a robot a bázis sikertelen keresése után hibát jelez, és belép az 
alvó állapot módba. Azon a helyen marad, ahol a takarítást elkezdte, és manuálisan kell kikapcsolni, majd áthe-
lyezni a töltőbázisra.
A takarítást a robot testén található fő vezérlő gombbal, a távirányítón az ON/OFF gombbal, vagy az alkalmazá-
sban található "SZÜNET" gombbal tudja megszakítani,vagy befejezni. - ÁBRA

Teljes kikapcsolás / A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja  a porszívó testének oldalán lévő főkapcsolót "OFF" 
helyzetbe.

FŐ GOMB TÁVIRÁNYÍTÓ ALKALMAZÁS

7 Hogy takarít

FŐ GOMB TÁVIRÁNYÍTÓ ALKALMAZÁS
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KéSZENLéT A vezérlő gomb fényjelzője kéken világít. A robot be van kapcsolva, és várja az utasításokat  
 a takarításra. Az alkalmazásban fel van tüntetve a "Készenlét" állapot.
TAKARÍTOK A robot dolgozik, a takarítás folyamatban van. Az alkalmazásban követheti a takarítási térképet.
TöLTéS A robot le van parkolva a töltő bázison, és tölti az akkumulátort. A fő kapcsoló fényjelzője kéken villog.
A BÁZISRA  A robot keresi a bázist az akkumulátor feltöltése céljából. A főkapcsoló fényjelzője pirosan villog.
OFFLINE A takarítás alatt valószínű hiba történt, a robot megszakította a munkát, és belép az alvó   
 állapot módba, amely kíméli az akkumulátort. A robot felélesztéséhez nyomja meg a robot  
 testén található fő vezérlő gombot, általában pirosan villog.

Állapot áttekintése

MyFloor – gyors takarítás 

4 takarítási mód a nagyon tiszta háztartásért

Takarítási mód

Minden takarítási módot használni lehet úgy a porszívózás, mint a törlésnél  is. A takarítási mód beállításához 
előbb indítsa el a takarítást, majd válassza ki a takarítási módot.

A robot először a lézeres szenzorokkal feltérképezi a lakás területét, és megválasztja a takarítás legmegfelelőbb 
útvonalát. Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, mialatt folyamatosan értékeli a körülötte 
levő területet. A takarítás befejezése előtt a robot alaposan áthaladja a falmenti egész területet. Mihelyt lefedi az 
egész területet, befejezi a takarítást. Ha a takarítandó terület olyan nagy, hogy a robot egy takarítási mód alatt 
nem győzné kitakarítani, elmegy a töltőbázisra feltölteni magát, és feltöltés után ott folytatja, ahol a takarítást 
abbahagyta.
Ez a mód megfelel a rendszeres porszívózáshoz és törléshez. A  takarítási mód hossza: A takarítási terület 

nagyságától függ. A robot maga felismeri mi-
kor van a terület komplett bejárva. Ha a terület 
nagyobb és a takarítás tovább tart, mint az 
akkumulátor kapacitása, a robot a takarítást 
megszakítja a feltöltődés céljából, és az ener-
gia feltöltése után tovább folytatja a takarítást. 
Az alkalmazásban a takarítási üzemmód kivá-
lasztása során kiválasztható a takarítási ciklusok 
ismétlésének száma a takarítás minőségének 
fokozása érdekében.

A robot testén Nyomja meg a fő vezérlőgombot
Távirányító Nyomja meg az ON / OFF
Távirányító 2x nyomja meg a MODE  
 -> MODE2 gombot
Mobilalkalmazás Tisztítási módok -> MyFloor

MyFloor gyors takarítás, ideális a min- 
 dennapi porszívózásra és   
 törlésre

Silent Takarítás halk üzemmódban

Turbo Takarítás turbó szívással

Boost Effect Automatikusan növeli a telje- 
 sítményt egy szennyezettebb  
 szőnyegen

Takarítási módok

A rendszer aktiválása

MODE 1
MODE 2
MODE 3

1x
2x
3x

Silent
My Floor
Turbo

Térkép > Takarítási mód
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TURBO – Takarítás turbó szívással

SILENT – Takarítás Halk üzemmódban

Célzott SPOT takarítás

Boost Effect

Ez alatt a takarítás alatt a robot automatikusan aktiválja a turbó szívást, növeli a forgókefék fordulatát és úgy 
lassítja a mozgást, hogy a porszívózás minél hatékonyabb legyen. 

Ez a mód ideális a porszívózáshoz, amikor nem szeretné, hogy zavarják. Pl. az esti órákban történő porszívózás, 
vagy, ha a takarítás alatt éppen a lakásban tartózkodik. A robot a takarítás alatt automatikusan csökkenti a zajt.

Ez alatt a takarítás alatt a robot precízen kitakarítja az adott 2 x 2 m2 területet. Ez a program megfelel pl. a szét- 
szórt szemét, vagy szőnyegdarabok takarításához. A takarítás befejeztével a robot visszatér a töltő bázisra.

A robot felismeri a szennyezettebb szőnyeget, és az alapos tisztítás  érdekében automatikusan növeli a telje- 
sítményt.

A mód hossza: A takarítandó terület nagyságától függ. A robot maga felismeri, mikor van a terület komplett 
bejárva. A takarítás befejeztével felkeresi a töltőbázist.

A mód hossza: A takarítandó terület 
nagyságától függ. A robot maga 
felismeri, mikor van a terület komplett 
bejárva. A takarítás befejeztével 
felkeresi a töltő bázist. A Boost Effect 
funkció. A szőnyeg szennyezettebb 
részeinek takarításánál automatikusan 
növeli a szívóerőt.

A mobil alkalmazásban minden takarí-
tásnál megválaszthatja a takarítási mód 
ismétlését 1x-2x-3x ,és ezzel növelheti a 
tisztítás minőségét.

Távirányító Nyomja meg háromszor MODE -> MODE3
Mobilalkalmazás Válassza ki a takarítási módokat-> TURBO

Távirányító Nyomja meg háromszor MODE -> MODE1
Mobilalkalmazás Válassza ki a takarítási módokat -> SILENT

Mobilalkalmazás zónák -> SPOT zóna

Mobilalkalmazás Info > a Boost Effect funkció aktiválása

A rendszer aktiválása

A rendszer aktiválása

A rendszer aktiválása

A rendszer aktiválása

Extra	takarítási	programok

TIPP
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• sima padlók, fa és laminált padlók 
• törlés
• egyedül a TURBO programban használja

• szennyezettebb sima padlók, pl. a beszáradt szennyeződésre 
• szőnyegek
• porszívózás és törlés

EASY PET szívófej

ACTIVE BRUSH

EASY PET

ACTIVE BRUSH rotációs kefével ellátott szívófej

Gomb megnyomásával oldja ki  
a  biztonsági biztosítékot a fej 
testének irányába 
> Távolítsa el a meglazult rácsot 
> Cseréljen kefét

Gomb megnyomásával oldja ki  
a biztonsági biztosítékot a fej 
testének irányába 
> Cseréljen  szívófejet

Az Ön padló típusától függően szükség szerint kiválaszthatja és változtathatja a szívófej típusát. Ha a robotot tör-
lésre használja, a takarítás maximális efektusának elérésére használja az EASY PET különálló szívófejet. Ha a robot 
porszívózni fog, vagy szüksége van kiporszívózni a szőnyeget is, használja az ACTIVE BRUSH  rotációs kefével ellátott 
fejet.

A DUORO ULTIMATE robotporszívó a törléshez két különböző mopal van felszerelve (száraz és nedves törlés), fel-
mosó modullal van feszerelve a mop rögzítésére kialakított, és elektronikusan vezérelt víztartállyal. A forradalmi 
megoldásnak köszönhetően a nedves takarítás esetén a mobil alkalmazásban egyszerűen tudja beállítani a mop 
nedvesítése bármilyen intenzitását a padló típusa, vagy a padló szennyezettsége szerint. 

Porszívózás

Törlés

A tisztító kefék cseréje
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A mop telepítése

A víztartály telepítése

Nedves törlés

A törlés előtt ellenőrizze, hogy a takarított területen nincs sehol szőnyeg, magas küszöb, vagy átmeneti sáv, amiben 
a felmosó robot elakadna. 

Az szerint válasszon mopot, hogy a robot szárazon, vagy nedvesen fog-e törölni. A nedves törléshez a mopot áztassa 
be, és enyhén facsarja ki. Csatlakoztassa a felmosót a felmosó modul aljára speciális tépőzárral, győződjön meg róla, 
hogy szilárdan van rögzítve.
A mop szálak a padló felé irányulnak. A modult hellyeze a robotporszívó testére úgy, hogy a modul kiemelkedéseit 
a robotporszívó testén található csatlakozási pontba hellyezte. Különleges figyelmet szenteljen a keskeny tövisnek a 
mop modulon. Miután a robotot a padlóra hellyezte a felmosó modult enyhén nyomja a padlóhoz, amivel biztosítja 
a mop tapadását a padlóhoz.

Gomb megynyomásával vegye ki a tartályt a robotból. Oldja ki a gumi dugót, és a nyíláson töltse fel a tartályt tiszta, 
meleg vízzel egészen a széleig. A tartályt ismét zárja le a dugóval, és helyezze vissza a robotba. Közvetlenül a tar- 
tályba soha ne öntsön tisztítószert. A tartályt csak a nedves törlés esetén töltse fel vízzel.

Telepítse az EASY PET szívófejet (forgókefe nélkül), amely megfelel a törlés helyes funkciójának.
A tartályt töltse meg tiszta vízzel ->nedvesítse a mopot, esetleg fujjasson a mopra tisztítószert -> a mopot helyezze 
a felmosó  modulra -> a felmosó  modult rögzítse a robot alvázához -> indítsa el a (MyFloor vagy Turbo, vagy Silent) 
takarítást > az alkalmazásban állítsa be az áztatás intenzitását a padlója szükséglete szerint.
A takarítás befejeztével az esetleges víz maradékot öntse ki a tartályból. Mossa ki a mopot, és hagyja kiszáradni a 
következő használathoz.
A nedves törléshez válassza az AQUAMAX mopot. 

A szőnyeget a törlés előtt jelölje meg az alkalmazásban mint tiltott ( NO-GO ) zóna, vagy a padlón határolja 
el mágneses szalaggal.

TIPP

mopp

felmosó 
modull



12A tér behatárolása

Soha ne töltse meg a tartályt, se ne áztassa a mopot, ha a porszívóhoz van rögzítve, megtörténhet, hogy a 
készülék megsérül.
A vizet kizárólag az arra szánt víztartályba engedje, soha ne engedjen vizet a porszívó más részébe, ezzel 
kockáztatja a robot elektronikájának sérülését.
Soha ne öntsön tisztítószert  közvetlenül a tartályba.
A nedves törlésnél soha ne használja az elhalasztott start funkciót, hogy ne következzen be a padló túlságos 
áztatása a töltőbázis környékén.
Soha ne szivasson vizet, a robot csak a nedves törlésre van szánva, de semmiképpen sem nedves szívásra.

Figyelmeztetés !

A jobb működés érdekében a törlés előtt a mopot beáztathatja vízbe, enyhén kifacsarja, és csak ezután 
rögzíti a mop modulra.

TIPP

A Robzone mobil alkalmazás- 
ban kényelmesen beállíthatja 
a padló áztatásának inten-
zitását, annak típusa, vagy a 
szennyezés mértéke szerint.

Jelölje ki a helyet, ahol nem szeretné, hogy a robot takarítson. 
Mágneses szalaggal. 
A szalagot ott helyezze le a földre, ahova nem szeretné, hogy a 
robot eljusson. A robot alvázán elhelyezett érzékelő a szalagot 
regisztrálja, és a robot ezen át soha nem folytatja az útját.

A tartályt hagyja üresen, víz nélkül – a száraz mopot helyezze a mop modulra – a mop modult rögzítse a robot 
alvázhoz – indítsa el a takarítást (MyFloor, vagy Turbo, vagy Silent). A száraz törléshez válassza a DUO mopot. 

Az áztatás intenzitásának beállítása

A tér elhatárolása

Száraz törlés
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A  zónák kijelölése az alkalmazásban
A mobil alkalmazásban a térképbe kijelölheti a tiltott 
zónákat (NO-GO), amelyeket a robot a takarítás alatt 
mindig garantáltan kikerül. A térképben a zónákat a 
következő takarításhoz is el lehet menteni.

A  mobil alkalmazás megkönnyíti és kellemessé teszi a robot és az egész takarítás vezérlését bárhonnan és  
bármikor. Állandó térképekkel dolgozik, amelyeket az első takarítás során letölt, és az adatokat közvetlenül 
a térképre menti az alkalmazásban. A  háztartás új térképének mentése és megnevezése után a robot maga 
tervezi a helyiségek elosztását, majd ezeket szerkesztheti, megnevezheti és dolgozhat velük. Nagyon praktikus 
a virtuális akadályok beállításának lehetősége közvetlenül a helyiség térképén. Az alkalmazás segítségével valós 
időben követheti a robot takarítási térképét, bármikor elindíthatja a takarítást, a takarítást előre tervezheti, vagy 
irányíthatja a robotot az irányító gombok segítségével.
A forradalmi megoldásnak köszönhetően a nedves takarítás esetén a mobil alkalma- 
zásban könnyen beállíthatja a mop nedvesítésének  intenzitását a padló típusa, vagy 
a padló szennyezettsége szerint. A mobil alkalmazás használatához előbb telepítse az 
alkalmazást mobilra (telefon, táblagép), és párosítsa az alkalmazást a robottal.
A forradalmi megoldásnak köszönhetően a nedves takrítás esetén a mobil alkalma-
zásban egyszerűen tudja beállítani a mop nedvesítése bármilyen intenzitását a padló 
típusa, vagy a padló szennyezettsége szerint.

1. A ROBZONE alkalmazást töltse le a Google Play, vagy az App Store -ból.
2. Regisztráljon az alkalmazásba. 
3. Adja meg az otthoni Wifi adatait, amelyhez a robot takarításkor csatlakozik. 
 (Párosításkor szükséges, hogy a telefon, vagy a tablet jelenleg ugyanahhoz 
 az otthoni Wifi hálózatokhoz legyen csatlakoztatva).
4. Nyomja be a fő vezérlő gombot a robot testén, és tartsa k.b. 3 másodpercig, 
 amíg nem kezd kéken villogni.
5. Haladjon az alkalmazásban található utasítás szerint, és párosítsa a robotot  
 a mobil alkalmazással.

A  virtuális fal kijelölése az alkalmazásban
A mobil alkalmazásban a térképbe kijelölheti a virtuá-
lis falat – (NO-GO) vonalat, amin keresztül a robot 
nem halad tovább a takarítás során A térképen a 
falakat a következő takarításokhoz el lehet menteni.

Mobil alkalmazások

Részletes utasítás a mobil alkalmazás párosításához és használatához megtalálha-
tó www.robzone.hu oldalon. Az alkalmazásban bekövetkeznek frissítések, és az 
eljárás eltérő lehet. Kövesse a telefon képernyőjén megjelenő információkat, vagy 
a www.robzone.hu oldalon található aktuális utasításokat.

Gyors útmutató a robot- 
porszívó mobilalkalmazá- 

sának használatához
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A robotporszívó az első takarításnál beolvasa az egész területet, majd szétosztja a helyiségeket. Az elosztás 
nem kell, hogy 100%-an pontos legyen, ezért lehet az alkalmazásban elvégezni a helységek pontos beállítását 
a valóságnak megfelelően. A  helyiségeket el lehet választani és összevonni, megnevezni és a térképbe elhe-
lyezni a tiltott zónát. A  végleges térképet mentse el, és nevezze meg, ennek köszönhetően mindig meg fogja 
találni a térképek áttekintésében, és a robot ilyen térképpel fog automatikusan dolgozni a további takarításnál. 
Az alkalmazásban 5 térkép lehet mentve. A takarításhoz csak a kiválasztott helyiségek takarítását, vagy az 
egész szintet választhatja, és tervezheti a takarítást pontos időre. 
Ha a robot több szinten fog takarítani, mentse el minden szint térképét külön, és takarítás előtt aktiválja 
alapértelmezettként. 
A szint különböző területeinek takarításához mindig helyezze át a töltőbázist is, és helyezze el ugyanarra a 
kiinduló helyre. Vagy ajánlunk minden területben kialakítani külön töltő bázist. Ha a robotot engedi takarítani 
olyan területen, ahol nincs töltőbázis, a robot a takarítás befejezése után a bázist automatikusan keresni fogja, 
és ha nem találja, át kapcsol alvási állapotba, és hibát jelez. A bázist manuálisan kell áthelyezni. A robotot soha 
ne hagyja túl hosszú időre a bázison kívül, hogy ne következzen be a teljes lemerülés, és ennek következtében 
az akkumulátor károsodása. 
Ha Ön több robot tulajdonosa, az alkalmazás a jobb áttekintés céljából lehetővé teszi szétosztani a robotokat a 
helyekre, ahol el vannak helyezve. Ezek a helyek például a ház különböző szintjeit képviselik, vagy több háztar-
tást, ahol a robotokat használják (lakás, nyaraló, iroda stb.)

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a "CLK" gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén nem kezd villogni 
az első két számjegy a bal oldalon. Az iránygombok segítségével a fel és le mutató nyilakkal állítsa be a kívánt 
idő-óra  értékét. A jobbra mutató nyíl megnyomásával eljut a percek beállításához. A fel és le irányító gombok- 
kal állítsa be a perceket. Tovább folytassa az aktuális nap és hét beállításával. A jobb irányító gombbal lépjen 
be a nap beállításához. A jobb nyíl megnyomásával válassza ki az aktuális napot: SUN-vasárnap, MON-hétfő, 
TUE-kedd, WED-szerda, THU-csütörtök, FRI-péntek, SAT-szombat. A beállított adatok megerősítéséhez nyomja 
meg a "CLK"gombot. 

A robotporszívót csak a készenléti, vagy a töltési módban lehet programozni .Ha a robotporszívó alvó üzem- 
módban van, nyomja meg a robotporszívón a fő vezérlő gombot, és aktiválja a robotot.

A takarítás időzítésének segítségével beállíthatja  a tervezett takarítást. A robotporszívó automatikusan elkezdi 
a takarítást a beprogramozott időben és napon. 
A tervezett takarítást be lehet állítani:
• A mobil alkalmazásban
• A távirányítón
Ha az időzítést a távirányítóval fogja beállítani, előbb szükséges az aktuális idő beállítása a távirányítón.

A térkép első letöltése

Az aktuális idő beállítása a távirányítón

A tervezett takarítás beállítása

Közkedvelt funkciók az alkalmazásban:
• A törlés alatti áztatás intenzitásának beállítása.
• Intelligens térképezés és a kiválasztott helyiségek takarítása.
• A tiltott zónák kijelölése, amely pótolja a mágneses szalagot.
• Kisebb zónák kijelölése a célzott takarítás érdekében.
• A tervezett takarítás beállítása az egész hétre előre.
• Az idő beállítása, amikor nem szeretné, hogy a robot zavarja.
• A takarítási térkép berajzolása a valós időben.
• Feljegyzés a robot munkájáról.
• Vevőszolgálati támogatás.
• A többi...

Tervezett takarítás
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Példa:  
Ha az óráján reggel 9:00 óra van, és 6:30-as késleltetést állít be, a robotporszívó 6 óra 30 perc elteltével megkezdi 
a takarítást, azaz délután 15:30-kor.  Ha bekapcsolva hagyja a főkapcsolót a robotporszívón, ugyanaz a takarítás 
megismétlődik minden következő napon 15:30-kor. 

Az időzítő helyes beállításának ellenőrzésére nyomja meg a távirányítón a "PLAN" gombot, és a távirányító 
kijelzőjén megjelenik a beállított időkésleltetés. 
A mobil alkalmazásban 
A tervezett takarításban megadhatja az időt a hét egyes napjaira, amikor a robotnak takarítani kell. Az alkal-
mazás lehetővé teszi individuálisan beállítani minden napra a tervezett takarítás módjának kiválasztását és a 
takarítás tervezését csak a kiválasztott helyiségre. Részletes leírást az alkalmazás használati utasításban talál.
Az időzítés törlése
A késleltetett indítás törléséhez állítsa a távirányítón az időzítőt  nulla értékre 00:00. A mobil alkalmazásban 
válassza ki a "tervezett takarítás törlése" lehetőséget.

A távirányítón

TIPP

A robotporszívót a robot testében elhelyezett akkumulátor táplája. 
Az első használat előtt a robotporszívó az akkulmulátort  teljesen feltölti. A takarítás befejeztével automati-
kusan felkeresi a töltő bázist, és elkezdi a töltést. Ha a töltőbázis nem elérhető, rövid sikertelen keresés után 
befejezi, és hibát jelent. A fővezérlő gomb pirosan villog. Az akkumulátor  maximális élettartama érdekében 
kövesse a  ajánlásokat  a robot rendszeres használatára, valamint a hosszabb ideig tartó megszakításokra (pl 
nyaralás) vonatkozó ajánlásokat.
Javasoljuk, hogy a töltő állomást mindig hagyja aktív állapotban, csatlakoztatva az elektromos hálózatra, és a 
robotporszívót hagyni kell leparkolva a bázison a rendszeres takarítás ideiglenes szakaszában.Az energiafogy-
asztás minimális. A töltőbázis biztosítja az akkumulátor optimális teljesítményét, és a robotporszívó  mindig 
kész a használatra. 
Ha nem akarja folyamatosan használni a töltő bázist, a robotot az egyes ciklusok között kikapcsolva tarthatja. 
A takarítás után a robotot azonnal töltse fel az akkumulátor teljes kapacitására, ezután kapcsolja ki a robot 
testének oldalán található főkapcsolóval .
Egyedül így tarthatja a robotot a későbbi használatra az akkumulátor károsodásának veszélye nélkül. Az ak- 
kumulátor feltöltése 4-5 óráig tarthat, a kapacitás kimerültsége szerint. A használat alatt fokozatosan csökken 
az akkumulátor kapacitása, és bizonyos idő után szükséges egy új akkumulátor megvásárlása. Ez általános 
jelenség, és soha nem a akkumulátor,vagy a robot meghibásodása.

Az adapterrel csatlakoztassa a töltő bázist az elektromos 
hálózatba. Az adapter ajtaja a fedél alatt van elhelyezve a bázis 
alsó részében. A töltő bázist helyezze a falhoz, és távolítson el 
minden tárgyat 1m távolságból mindkét oldalon és 2m-re a 
bázis előtt, hogy ne legyen zavarva a vezetősugár az automa-
tikus parkolásnál. Ha a vezetősugarakat akadályozzák a bázis 
körül elhelyezett tárgyak a robot nem fogja tudni felkeresni a 
töltő bázist, és helyesen le parkolni. A töltő bázist a kétoldalú 
ragasztószalag segítségével tudja rögzíteni a padlóhoz.

A töltőbázis elhelyezése

Töltés

Töltés előtt bizonyosodjon meg, hogy a főkapcsoló a "Bekapcsolva" pozíció-
ban van. Ha a "Kikapcsolva" pozícióban lesz, a robotporszívó nem fog töltődni.

Figyelmeztetés !

1

 

M
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2

 

M



16Töltés

A)  A porszívó töltése közvetlenül a hálózati adapteren  
 keresztül. 
Helyezze a hálózati adapter csatlakozóját a megfelelő nyílásába a 
töltő bázison a fedél alatt az alsó részben, majd csatlakoztassa a 
hálózati adaptert. A porszívót a főkapcsolóval kapcsolhatja be.
* Ezt a típusú töltést csak a robot teljes lemerülése esetén 
használja, vagy a használat hosszabb szünete után. 

B) Töltés a töltő bázissal
A töltő bázist készítse meg a "Töltőbázis elhelyezése" cikk szerint, 
és a robot porszívót manuálisan helyezze a töltő bázisra, és a 
töltés automatikusan elindul. Vagy adja meg a a távirányítón a 
töltési utasítást a „           “ gombbal,vagy a  mobilalkalmazáson 
keresztül.

Készítse elő a töltő bázist az előző utasításnak megfelelően. 
Írjon be egy töltési utasítást a mobil alkalmazásba, vagy a távirányítóba.  
A robot automatikusan le parkol a töltő bázison, és megkezdi az akkumulátor töltését. 
A robotporszívót  tartósan a töltő bázison kell tartani. Ez biztosítja az akkumluátor átfogó gondozását, és a 
robot bármikor készen áll a használatra. Az energiafogyasztás a parkolás során minimális.
Ha a takarítás során az akkumulátor lemerül, a robot megkeresi a bázist, újratölti, majd a takarítás befejezéséig 
automatikusan folytatja a takarítást ott, ahol abbahagyta.
Ha a töltőbázis hatótávolságon kívül van, egy idő után befejezi a keresést, hibát jelez, és alvó üzemmódra vált. 
A fő vezérlőgomb pirosan villog. A robot manuálisan kerül a töltő bázisra.

A fő vezérlő gomb jelzőfénye informálja Önt az akkumulátor állapotáról, vagy az aktuális állapotot megtalálja 
a mobil alkalmazásban.

A  jelzőfény lassan KéKEN villog a robot töltődik 
A  jelzőfény KéKEN világít a robot feltöltődött 
A jelzőfény lassan PIROSAN villog  az akkumulátor lemerült, a robot a töltődés céljából elkezdi felkeresni  
 a töltő bázist

A töltő bázist mindig hagyja bekapcsolt állapotban, ha nem lesz bekapcsolva, a robotporszívó nem találja, 
és nem fogja tudni automatikusan tölteni. 
Töltés előtt a porszívó oldalán levő főkapcsolónak a Bekapcsolva – pozícióban kell lennie. 
Ha hosszú ideig (több mint egy hétig) nem használja a robotporszívót, töltse fel teljesen a robotot, és fordít-
sa a porszívó oldalán található főkapcsolót a Kikapcsolva -pozícióba. 
Töltés közben ne használja a robotporszívót. 
Ha a robotporszívó takarítás közben lemerül, a robot hangüzenettel közli a lemerült állapotot, és elkezdi 
keresni a töltő bázist az újratöltéshez.
Ha bekövetkezik az akkumulátor teljes lemerülése a töltőbázis felkeresése nélkül, minél előbb tegye a 
robotporszívót töltésre. 

A töltőbázis elhelyezése

Automatikus töltés

Az akkumulátor állapota

Töltési állapotok

Töltési ajánlások 

A

B

Ha a robotot manuálisan helyezi a töltő bázisra, ügyeljen az érintkező képernyős töltő felületek pontos hely-
zetére. Helyes elhelyezés esetén a robot jelzi, hogy "a toltés megkezdődött".

Figyelmeztetés !

• 

•
• 

•
• 

•
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Az esésgátló szenzorok funkciója elvére való tekintettel a sötét, fekete, vagy színes kontrasztú padló takarítása a robot porszí- 
vók számára nem megfelelő. Ha probléma adódik az ilyen padló takarításánál, a robot a padló előtt hátra tolat, kikerüli, stb., 
megoldást jelenthet az esésgátló szenzorok szakszerű kiszerelése, amelyek a robot alvázán vannak elhelyezve. A módosítást csak 
abban az esetben lehet elvégezni, ha a háztartásban nincs sehol lépcső, vagy kiemelt terület, amelyről a robot  ezen szenzorok 
eltávolítása után leeshetne. A módosítás elvégzéséért forduljon a mi hivatalos szervizünkhöz.

A hang cseh nyelvű beállítására használja a távirányítón a SPEAK gombot. A gomb ismételt megnyomásával 
válassza ki a kívánt nyelvet a robotja számára. Az előre beállított nyelv az angol.
1x – angol nyelv 
2x – cseh nyelv 
3x – magyar nyelv 
A választást erősítse meg az ON/OFF gombbal. A beállítás kényelmesen elvégezhető a mobil alkalmazásban. 
Haladjon az online mobil alkalmazás utasításainak megfelelően.

A robotporszívó érzékeny szenzorokkal és pontos lézer navigációval van ellátva, ennek köszönhetően a térben 
tökéletes orientációval rendelkezik, és kitűnő áttekintése van az akadályokról. 
• Esés gátló IR szenzorok 
 Ezeknek köszönhetően a robot soha nem esik le a lépcsőről.
• Mágneses padlóérzékelők
 Ezeknek köszönhetően reagál a mágneses szalagra, és kitér a tiltott helyeken.
• Ultrahangos érzékelők a lökhárítóban 
 Megkülönbözteti az akadályokat, amelyek sötétek, vagy fekete színűek. 

A  robot hangbeállításai

Rendszeres karbantartás

Érzékelők

Figyelmeztetés !

Az oldal kefék tisztítása
• Rendszeresen ellenőrizze az oldal keféket, hogy nincsenek-e megsérülve, nem  
 tapadott-e rá szennyeződés, vagy feltekeredett hajszálak. A feltekeredett  
 szennyeződés okozhatja a motor keféjének végleges károsodását.
• Ha az oldal kefék szálai meghajoltak, vagy kócosak volnának, emelje ki őket, és 5  
 másodpercre áztassa be forró vízbe.
• Ha az oldal kefék elkoptak, cserélje le őket újakra. 
• Vegye ki őket felfelé húzva, vissza helyezze vissza őket lenyomva. Az oldal kefék  
 helyes visszahelyezésénél, kérem figyeljen azok jelölésére R(jobb) és L(bal).

Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát töltse fel teljesen. 
Ha az akkumulátor lemerült a robotporszívót tegye haladéktalanul töltésre. 
Ha a robot porszívót hosszabb ideig nem fogja használni (több mint egy hétig), az akkumulátort töltse fel 
teljesen, a főkapcsolóval kapcsolja ki a robotporszívót, és helyezze hűvös, száraz helyre.
Ha a robot porszívót nem használta több mint 3 hónapon át, töltse fel közvetlenül a hálózati adapter segít-
ségével. Ha a robot porszívót nem használja huzamosabb ideig, az akkumuátort minimálisan 3 hónaponként 
töltse fel 12 órán keresztül.
Az egyes takarítási ciklusok közt hagyja a porszívót a töltő bázison, gondoskodik az akkumulátor optimális 
állapotáról, és bármikor készen áll a következő használatra.
A  robot porszívót soha ne hagyja bekapcsolva lemerült állapotban! Ezzel bekövetkezhet az akkumulátor  
visszafordíthatatlan károsodása. Ezért, ha a robot le van merülve, tegye néki lehetővé az automatikus feltöltést 
a töltő bázis által, vagy halaszthatatlanul töltse fel az adapter segítségével. 
Ha a robotot szervizbe küldi, mindig győződjön meg, hogy a robot oldalán a főkapcsoló ki van kapcsolva.

Tippek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására
•
•
• 

•
 

• 

• 
 

• 



18Rendszeres karbantartás

A kerekek és érzékelők tisztítása

A kerekeket és az érzékelőket enyhén törölje meg 
száraz törlővel, vagy kefével. A kerekeket rendsze-
resen ellenőrizze, hogy nincsen e rá feltekeredve 
hajszál és szennyeződés. Esetleg azonnal távolítsa 
el a szennyeződést.

Az töltő érintkező ktisztítása

A töltő érintkezőket enyhén törölje meg száraz 
törlővel, vagy kefével úgy a robotporszívón, 
mint a töltő bázison.

Figyelmeztetés
A

C D E

E E F

B

A Hepa szűrőt soha ne tisztítsa 
vízzel.
A kiegészítőket a robotba min-
dig szárazon telepítse.
A robot porszívót soha ne mossa 
vízzel, sem nedves törlővel.

!

A szűrőket tisztítsa rendszeresen, és legkésőbb 4 hónap után cserélje ki újakra. A HEPA szűrőt soha ne mossa vízzel. 
A szeméttartályt ürítse ki minden takarítás után, vagy mihelyt megtelik.
SOHA NE HASZNÁLJA A ROBOT PORSZÍVÓT A SZEMéTTARTÁLY éS A HEPA SZŰRŐ NéLKÜL.

A) Nyissa fel a felső fedelet, ahol a szeméttartály el van helyezve. 
B) A fogantyú segítségével húzza ki a szeméttartályt. A fogantyú a fektetett helyzetben  zár ként szolgál,  
 és megakadájoza a szeméttartály spontán megnyitását. A fogantyút emelje vízszintes helyzetbe, majd  
 húzva emelje ki a kosarat. A visszahelyezésnél a fogantyút ismét fel kell emelni.
C) Szórja ki az összegyűlt szemetet.
D) Vegye ki a szűrőkészletet (finom szűrő + HEPA szűrő), és kefével tisztítsa meg őket a portól. Emelje ki az  
 egész fekete keretet, amely mindkét szűrő hordozója. 
E) A finom szűrőt lemoshatja folyóvízzel. A porszívóba történő telepítés előtt alaposan szárítsa ki. A Hepa  
 szűrőt soha ne tisztítsa vízzel. A szemét tartályt tisztítsa ki, és alaposan szárítsa ki.
F) A szűrőket telepítse vissza a szemét tartályba.

A szeméttartály és szűrő tisztítása

•
•
•

•

• 

•

A tiszta szűrők és az üres tartály jelentősen növelik a takarítás minőségét.
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A robotporszívót száraz, vagy enyhén nedves törlővel lehet a portól meg- 
törölni. A robotporszívót soha ne mossa vízzel, sem vizes törlővel. 
A folyadék, vagy a nedvesség áthatolna a készülékbe, és azzal maradandó 
károsodást okozhat a robot elektronikájában.

A mopokat automata mosógépben lehet mosni finom mosási programon maximálisan 30 ˚C vízben. A mosás 
után ajánljuk a mopot kiegyenesíteni, és egyenes felületen hagyni száradni.

A robot oldalán kapcsolja ki a főkapcsolót.
Az akkumulátor borítóját csavarja ki a két csavart. 
Vegye le az akkumulátor borítóját. 
Vegye ki az akkumulátort. 
Válassza le a csatlakozókat, amelyek összekötik az akkumulátort a porszívó 
testével. 
Helyezze be az új akkumulátort. 
Csatlakoztassa a csatlakozókat. 
A borítót helyezze vissza a helyére, és bizonyosodjon meg, hogy nincs benne 
be csípódva az oldalkefe. 
Az akkumulátor borítóján csavarja ki a két csavart.

FIGYELEM: Csak a robotporszívó gyártója által jóváhagyott akkumulátort alkalmazzon.

A robotporszívó ártalmatlanítása ,vagy újrahasznosítása esetén vegye ki az akkumulátort. 
Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a robot oldalán található főkapcsolót. 
A használt akkumulátort az arra kijelölt helyre jutassa el. 
A használt akkumulátort soha ne dobja a kukába, a közönséges hulladékba!

A szívófejet oldja ki a két biztosíték megnyomásával a fej testének irányába, 
majd enyhén húzza ki a reteszeket a biztonsági zárból. 
Törlő, vagy kefe segítségével alaposan tisztítsa meg a szívónyílást a portól.
A fej visszahelyezésekor a porszívóba tegye ugyanezt fordított sorrendben. 
Először helyezze be a biztonsági reteszeket, majd nyomja be a zárat úgy, hogy 
a záró biztosíték enyhe kattanással a helyére kattanjon.

Távolítsa el a szívófej védő rácsát. A rács kioldásához nyomja meg a két re-
teszt a fej test felé, majd egy könnyed mozdulattal húzza ki a reteszeket a 
biztonsági zárakból. Távolítsa el a kefe részt, tisztítsa meg úgy a kefét, mint 
annak borítóját törlővel, vagy ecsett segítségével. Továbbá távolítsa el a port 
a a kefe menetéről és tengelyéről.
A feltekeredett hajszálak eltávolítására használja a borotvával ellátott tisztító 
kefét, vagy ollót. A kefét folyóvízzel lehet lemosni. Abban az esetben, ha a 
kefe sörtéi gyűröttek, forró vízbe mártva kiegyenesíthetőek. A kefét tökéle-
tesen kiszárítva telepítse vissza a porszívóba. 
Amikor vissza helyezi a fejet a porszívóba, haladjon fordított sorrendben. 
Először helyezze be a forgó kefét, majd tolja be a rács biztonsági reteszeit, 
ezután a zár helyén nyomja meg úgy, hogy enyhe kattanással a biztosíték 
bekapcsolódjon.
Először helyezze be a forgókefét, majd helyezze be a rács biztonsági rete- 
szeit, ezután nyomja meg a biztonsági zárszerkezetet úgy, hogy a zár retesze 
könnyedén kattanjon.

A porszívó felületének tisztítása

A mop ellátása

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

Az akkumulátor megfelelő megsemmisítése

Az EASY PET szívófej tisztítása

Az ACTIVE BRUSH szívófej tisztítása

• 
•
• 
•
•
•
•
•
•



Átmérő 360 mm

Magasság 105 mm

Súly 3,5 kg

A töltés módja Automatikus / Manuális

Az akkumulátor típusa Li-Ion /14.4V / 5200 mAh

A víztartály térfogata 0,18 l

A hulladéktartály térfogata 1,2 l szemét

Zajszint 62 – 39 dB

Takarítási idő Akár 150 perc

Töltési idő 4-5 óra

Probléme A valószínű ok Megoldás

A robot nem 
töltődik. 

 
A robot nem 
találja a töltő 
bázist. 

A robot elakadt. 
 

A robot a taka-
rítás befejezése 
előtt kereste fel a 
töltő bázist.

A tervezett 
takarításra nem 
került sor.

A távirányító nem 
működik. 
 

A robot ki van 
kapcsolva, vagy 
le van merülve.

Töltési kapcsolati hiba. A robot 
ki van kapcsolva. Szennyezett 
töltési csatlakozók.

 
A töltőbázis helytelen  
elhelyezése. 
 

A robot ráment a szabadon 
fekvő kábelre. 

Az akkumulátor lemerült, 
a robot felkeresi a töltóbázist az 
automatikus töltéshez. 

A tervezett takarítást törölték. 
Állítsa be a tervezett takarítást. 

A távirányítóban az elemek le 
vannak merülve.  
A távirányító pontatlan irány-
ítása.

Az infravörös sugár a robot  
körül meg van zavarva.  
A távirányító távolsága  
a robottól több mint 5m.

Ellenőrizze a robot elhelyezését a töltő bázison. A robot 
és a töltő bázis töltési érintkezőinek össze kell érniük. 
Kapcsolja be a főkapcsolót a robot oldalán (ON pozíció). 
Tisztítsa meg a robot és a töltőbázis töltési csatlakozóit.

A bázist igyekezzen úgy elhelyezni, hogy a helyiség min-
den oldalról ideálisan látható legyen (folyosó, vagy olyan 
hely, ahol képzeletbeli kereszteződés merül fel).  
A takarítást mindig a töltő bázisról indítsa.

A robot megpróbálja egyedül megoldani a helyzetet, ha 
az túl igényes számára, kérem, segítsen neki, és a kábele-
ket helyezze el biztonságos helyre.

A robot általában emlékszik a helyre, ahol a takarítást 
abbahagyta, és az akkumluátor feltöltése után folytatni 
fogja a takarítást, és azt komplett befejezi. 

A robot oldalán kapcsolja be a főkapcsolót. 
 

Használjon új elemeket. 
A robot oldalán kapcsolja be a főkapcsolót.  
A távirányítót az első lökhárító területére irányítsa. 

Kerülje a robot üzemeltetését más, IR-sugarakat használó 
eszközök közelében. Ne üzemeltesse a robotot a napsu-
garak közelében. Lépjen közelebb a porszívóhoz.

Probléma megoldása

Technikai paraméterek
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