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Biztonságos használat szabályai
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Kérjük, hogy a robotporszívó használata előtt figyelmesen olvassa el a szabá-
lyokat. A biztonságos használat csökkenti a robotporszívó károsodásának vagy 
az Ön sérülésének kockázatát. Őrizze meg ezt a kézikönyvet.

Figyelem

Ajánlat

A robotporszívót kizárólag beltéri használatra tervezték, ipari használatra nem alkalmas. Soha ne 
használja a szabadban. Ezt a  robotporszívót nem folyadékok felszívására tervezték! Ne mossa le víz-
zel a robotporszívót és tartozékait (töltőállomás, adapter stb.), mert megkockáztatja az elektronikus 
alkatrészek meghibásodását.

Ha a porszívót a téli hónapokban vásárolta, vagy hideg időben szállították, indításkor azt javasoljuk, 
hogy először hagyja, hogy a robot hozzászokjon a szobahőmérséklethez. Ez megakadályozza  az 
elektronika károsodásának veszélyét a hideg levegő miatt.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a robotporszívót, még felnőtt felügyelete mellett sem.

 Tájékoztassa minden szobatársát a robotporszívó használatáról, hogy elkerülje a lehetséges 
veszélyeket, sérüléseket.

Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a páratartalom van vagy ahol 
a műszerfal közvetlenül érintkezhet vízzel. Ne mossa le vízzel a porszívót.

Használat előtt távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek károsítják a robotporszívót (üveg, textil, 
papír stb.), rátekerődhetnek az oldalkefékre, vagy elzárhatják a szívónyílást.  Első használatkor 
javasoljuk a porszívó felügyeletét és a lakásban lévő buktatók észlelését ( nem megfelelő bútor-
magasság, amelyekben a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átmeneti csíkok, nem 
megfelelően elhelyezett szőnyeg stb.) A további  tisztításhoz  ügyeljen arra, hogy az azonosított  
területeken ne legyenek problémák, hogy tökéletes padlótisztítást végezhessen a porszívó.

A töltéshez csak a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja. Ha nem eredeti 
tartozékokat használ  károsíthatják a robotporszívót, illetve zárlatot okozhatnak a készülékben.

A robotporszívót csak képzett technikus szerelheti szét vagy javíthatja hivatalos szervizközpont-
ban. Ha a felhatalmazott szervizen kívül próbálják meg javítani robotporszívót, automatikus 
elveszíti a garanciát az árura.

Legyen óvatos az akkumulátor cseréjekor. Elemszivárgás következhet be, ami a háztartási  
berendezések károsodását okozhatja. Soha ne használjon sérült vagy deformált akkumulátort. 
Mindig csak az eredeti akkumulátort  használja.

Ne helyezzen éles tárgyakat vagy csavarhúzót a szívónyílásba.

Ha rendszeresen használja a porszívót, ne takarja le semmilyen huzattal vagy ruhával.

Kapcsolja ki a robotporszívót a főkapcsoló segítségével, ha hosszabb ideig nem használja.

Ne szállítsa a robotporszívót egy csomagban kis tárgyakkal, például láncokkal együtt  vagy hajtűk-
kel stb. , hogy ne akadjanak be a porszívó testébe, ami kárt okozhat benne.

Ne használja az adaptert a feszültségátalakítóval mert fennáll a túlmelegedés, meghibásodás vagy  
tűz esélye. Mindig csak az eredeti tartozékokat használja.

Ne érintse meg a hálózatra csatlakoztatott részeket, ha a keze nedves.  

Ne használja a robotporszívót éghető anyagok közelében.  

Ne futtasson tisztítóprogramokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapterrel tölt. 
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Legjobb -TOP – jellemzők és funkciók

• Okosan porszívóz és töröl
• Elektronikusan vezérelt törlés a padló beázási intenzitásának 
 kiválasztásával.  
• Tökéletes pontos lézeres navigáció
• 3 tisztító program
• 2 törlési mód
• 3 fokozatú padló nedvesítési intenzitás
• Speciális Nano Air szűrés
• Fejlett mobilalkalmazás -vezérlés
• Intelligens térképezés és zónatisztítás
• Extra erős szívóerő turbófeltöltő funkcióval
• Automatikus  Boost Effect  a szőnyegeken
• Két cserélhető szívófej
• Ultrahangos  lökhárító
• Nagy kapacitású lítium akkumulátor 
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Ne feszítse meg a váltóáramú adapter kábelét.

Ne  üljön rá a robotporszívóra, és ne helyezzen rá más tárgyakat.

Ne használja a robotporszívót olyan magas helyen, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.) 
Ne használja ágyak vagy matracok tisztítására.

Ne használja a robotporszívót, ha a gyűjtőkosara tele van, rendszeresen ürítse ki.  

A robotporszívót 0 és 40o C közötti hőmérsékleten  használja. Ne helyezze a robotporszívót magas 
hőmérséklettel rendelkező helyre.

A robotporszívó eltávolítása vagy újrahasznosítása előtt vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor 
eltávolítása előtt válassza le a robotporszívót a hálózati adapterről. A használt akkumulátort a kijelölt 
gyűjtőhelyen adja le.

Bekapcsolt  robotporszívó mellett ne érintse meg a forgó keféket és kerekeket . Előzze meg 
a balesetet.

Ezt a kézikönyvet és hasonlókat vagy kapcsolódó anyagokat csak a gyártó és az eladó  Robzone írásos 
hozzájárulásával tehet közzé, töltheti fel, másolhatja le vagy  fordíthatja le más nyelvekre. Szerzői jog 
védi.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a kézikönyv pontos és jó útmutató  legyen 
a robotporszívó üzemeltetéséhez. Elnézést kérünk az esetleges eltérésekért.
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Nem javasoljuk a robotporszívó vezérlését 8 év  alatti gyermekeknek és csökkent fizikai képességű, 
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezőknek. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, 
és nem tisztíthatják/ tarthatják karban felügyelet nélkül.



Mikroszálás púder 
+ felmosótörlő
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A  DUORO X-MAX  alapcsomag tartalma:

 Alapcsomag tartalma takarító állomás Homevac

Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató. 
A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu

Robotporszívó Töltőbázis + adapter

Hulladéktartály 
(a porszívóba szerelve)  

Active Brush szívófej 
Airmax forgókefével

(a porszívóba szerelve) 
2 oldalkefe

Kombinált felmosó modul

Távirányító 
(az elemek nem tartoznak 

a csomaghoz)

EASY Pet szívófej

Nano Air szűrő 
(a Profi tok része)

Takarító állomás 
Homevac

Fő finomszűrő + 
másodlagos szűrő

Porzsák 1+1
tartalék

Aquamax spray 
(a Profi tok része)

Homevac 
hulladéktartály

Hálózati adapter

Hálózati adapter

Finom por kefe Mágneses szálag
Hepa 14 szűrő 

(a porszívóba szerelve)
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A porszívó leírása

Szívófej Easy Pet

Forgó kefe 
takaró rács

Airmax forgókefe

Alsó fedél

Bal kerék

Bal oldali kefe

Akkumulátor fedél

Első kerék

Érintkezők az 
automatikus töltéshez

 Jobb kerék

Jobb 
oldali kefe

Porszívó test

ACTIVE Brush forgó 
szívófej kefével

Porszívó alja

Lézeres
lidar

Fő vezérlőgomb
Hulladéktároló

Főkapcsoló
Mágneses 
szalag

Wifi lámpa, gomb

Lökhárító

Hulladék-
tartály és 
víztartály



Szűrés

Szennyeződés
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Hulladéktároló Homevac

Hulladéktároló

Töltőfelületek

Szívónyílás
Töltőhelyek

Fő vezérlőgomb

Ellenőrzés

Borító

Vezető 
érzékelők

Ellenőrzés

Porkosár

Víztartály

Távirányító

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Kijelző
Ütemezett tisztítási beállítások
Töltés közben a robot a 
töltőbázison parkol
Iránygombok a robot 
mozgatásához
Indítás, takarítási szünet 
Tisztítási mód kiválasztása
Keresd meg a robotot
Az nedvesítés intenzitás 
beállítás
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Wi-fi gombA LED fehéren villog 
= Aktiválom a rendszert

A lámpa pirosan villog 
= probléma van

Kéken világít 
= Wi-FI csatlakozik

A LED pirosan villog 
= csatlakozási hiba

Kombinált felmosó modul Aquamax

Homevac tisztító állomás

Elszívó nyílás



Fő vezérlőgomb

Kapcsolja be a robotot   
Lassan villogó FEHÉR a rendszer aktiválódik  
Lassan villogó FEHÉR adatokat tölt be 
FEHÉREN  világit a robot készen áll, jelzi a kész állapotot 
                                             Ezután beírhatja a kívánt parancsot.

Töltés 
Lassan villogó FEHÉR a robot tölt  
Világít fehéren Töltés befejeződött 
Lassan villog PIROS az  akkumulátor lemerült

Hiba üzenet 
Gyorsan villog PIROS Probléma van a párosítással 
 WiFi kapcsolati hiba a töltőbázisban 
 = kapcsolja be a főkapcsolót

Ha a robot ki van kapcsolva, aktiválja a robotot a fő vezérlőgomb megnyomásával.

FÉNY

LIGHT Wi-Fi JELZŐFÉNY

ÁLLAPOTÁTTEKINTÉS

ÁLLAPOTÁTTEKINTÉS
A gyorsan villogó KÉK aktiválja a rendszert 
 Lassan villogó  KÉK kapcsolat folyamatban 
KÉKEN világít Csatlakoztatva 
Gyorsan villogó PIROS hiba a csatlakozásban

Modern intuitív kezelőfelület

Hogyan takarít a Duoro X-Max

Egy  gombbal

A közvetlenül a  robot testén található fő vezérlőgombbal egyszerűen aktiválhatja a robotot és elindíthatja az 
okos tisztítást, a piros gomb háttérvilágítása jelzi a  robot állapotait.

Mobil alkalmazás

A mobilalkalmazás maximálisan kényelmes vezérlést kínál  bárhonnan WiFi-n keresztül. Követheti a valós idejű 
takarítási térképet, parancsokat adhat meg, és időben ütemezheti a tisztítást. A mobil alkalmazás elérhető a iOS 
és Adroid rendszereknél.

Távirányítón

Ha nem rajong az új technológiákért és  alkalmazásokért a Duoro X-Max robotporszívót klasszikus porszívóval 
is vezérelheti. Kiválasztott tisztítóprogramokat vagy a robotot irányító gombokkal navigálhatja a helyiségben.

A Duoro X-Max-ot úgy tervezték, hogy okosan mozogjon otthonában. Egyetlen tisztítási ciklus alatt kitakarítja 
az egész padlót. Létrehoz egy térképet a szobákról, amit azután módszeresen megtisztít a módszeres négy-
zetekben. Az elsőben a tisztítási fázis megtisztítja a falak és a bútorok menti területet, majd beveti magát a 
résterületekre. Ő választja ki a legjobb tisztítási eljárást, valós időben rögzíti az alkalmazáshoz vezető mozgási 
útvonalat. 

Jegyzet: Lehetséges, hogy a Duoro X-Max egy másik helyiségbe költözik, mielőtt először befejezné a tisztítást. 
Ez a szobák elrendezésének köszönhető. 

Ne aggódjon, amíg be nem fejezi a feladatot, visszatér, hogy kitakarítsa azokat a területeket, amelyeket ki-
hagyott. A takarítási ciklus során a robot megérintheti a szobák sarkait, a székek lábait és egyéb bútorokat, hogy 
a lehető leggondosabban tisztítsa meg. A Duoro X-Max addig takarít, amíg az egész padlót meg nem tisztítja. Ha 
az akkumulátor kapacitása a vége előtt csökken, takarítás közben a robot megkeresi a töltőbázist a feltöltéshez.

Amikor az  akkumulátor teljesen feltöltődött, automatikusan visszatér dolgozni, befejezi a takarítást.

Tisztítás után visszatér a töltőbázisra, hogy feltöltődjön, és készen álljon a további utasításokra. A takarításhoz 
választhat a teljes padló vagy csak a kiválasztott helységek takarítása közül.
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1. Távolítsa el a  biztonsági hevedereket, amelyek szállítás közben blokkolják a lökhárítót. 1. kép
2. Szerelje fel az oldalkeféket „ L „ és  „R „ jelzések szerint  2. kép
3. Szerelje be a Nano Air szűrést / ha jobb szűrést szeretne a porszívózás során . A robot e speciális szűrés   
     nélkül is használható egy előre beállított készlettel.
4.  Szerelje fel a Homevac töltőbázist vagy  tisztítóállomást.
5. Aktiválja a robotot.
6. Töltse le a Robzone alkalmazást  okostelefonjára, és párosítsa a robotot az alkalmazással.
7. Helyezze a robotot a töltőállomásra, és hagyja töltődni ( az első töltésnél legalább 5 órát )

A robot felkészítése a használatra

Kép 1 Kép 2

A Nano Air szűrést kizárólag porszívózásra. Nem alkalmas kombinált  felmosómodullal történő törlésre 
és  porszívózásra a Homevac tisztítóállomással kombinálva. Nyissa ki a  hulladéktartályt, és vegye ki a 
szűrőkészletet.  Ossza fel a készletet egyes szűrőkre:  Hepa szűrő, másodlagos szűrő és fő  finomszűrő (a 
rács része). Helyezze be először a másodlagos szűrőt a tartályban lévő lyukba, és helyezze a két nano szűrőt  
egymás mellé.  Helyezze vissza a hepa szűrőt a fő finomszűrő rácsra, és zárja vissza a szűrőt. 
A rács visszahelyezéséhez  a hulladéktartályba  kissé el kell forgatni a rögzítő  reteszt.

Nano légszűrő beszerelés

1

4 5

2 3
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A robot teljes  be-és  kikapcsolásához használja a robot oldalán található főkapcsolót.  Bekapcsoláskor a robot 
testén lévő fő vezérlőgomb fénye lassan fehéren villog, és a robot jelzi  „ A rendszer  aktiválása, kérem várjon.“ 
Amint a robot aktiválódik a lámpa abbahagyja a villogást, fehér marad és a robot jelzi  „ További parancsokra 
várok „. Ezután készen áll a tisztítási utasításokra. Az első csengésnél  a robot angolul fog beszélni. A nyelvet az 
alkalmazásban történő párosítás után módosíthatja.

Minden lakás és hely más és más, ezért azt javasoljuk, hogy az első használat során ne hagyja felügyelet nélkül 
a robotporszívót, hanem éppen ellenkezőleg figyelje hogyan viselkedik a lakásában. Így könnyedén nyomon 
követheti a problémás területeket, és elkerülheti a szövődményeket.

A robot az egész padlót addig takarítja, amíg le nem fedi a teljes területet.  Abban az esetben , ha tisztítás  közben 
az akkumulátor kapacitása lemerült a robot feltölti magát, majd folytatja a tisztítást amíg teljesen be nem feje-
ződik .

Az első térkép betöltéséhez javasoljuk, hogy módosítsa a helységet, hogy  a robot maximális lefedettséggel 
rendelkezzen. Távolítsa el az esetleges akadályokat. Az alkalmazásban a térkép megjelenítés minősége az elő-
készített térben tükröződik. Ne szakítsa meg a takarítást az első háztartási térkép betöltésekor.

Be / Ki / Üzemkész mód / Alvó mód

Tippek az első tisztítás előtt
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Üzemkész mód A fő vezérlőgombja fehéren  világít, és a robot készen áll az utasításaira.

Alvó üzemmód A robot alvó üzemmódba lép, miután hosszú ideig  nem működik, hogy kímélje 
 az akkumulátort. A robot alvó üzemmódja a robot testén található fő  
 vezérlőgombbal aktiválható.

A térkép megfelő betöltéséhez 
nyissa ki az összes ajtót.

Távolítsa el a kisebb 
tárgyakat a padlóról

A robotporszívó nem tökéletes, először „ meg kell ismerkednie“ az új környezettel, hogy sokáig bírja és megbí-
zhatóan szolgáljon. Ne tévessze meg a logikátlannak tűnő mozdulat, de a robot máshogy takarít, mint az ember 
és higgye el, elégedett lesz az eredménnyel.

Ez a robotporszívó precíz lézeres navigációval van felszerelve az akadályok pontos észleléséhez és betöltéséhez.

Ezért ha fekete bútor  van a lakásban, annak azonosítása  akár 70%-kal megnő a  hagyományos robotporszivók-
hoz képest, így sokkal precízebben dolgozik. 

A robotporszívó az átmeneti emelkedőkön  kb. 1-1,5cm magasságon, a normál halmazsűrűségű szőnyegeken 
pedig kb. 1-2 cm magasságon át tud haladni. Ha a robot fel van szerelve felmosómodullal, az első tisztítás során 
ellenőrizze, hogy áthalad-e az emelkedőn. Mérje meg a bútor alatti helyet, hogy a robot ne  szoruljon be a bútor 
alá. A robot nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal. Nem folyadékok felszívására szolgál, 
kizárólag nedves törlésre, ezért csak távol a robotporszívó testétől töltse fel vízzel a víztartályt. Semmi esetre se 
tisztítsa meg a robotot nedves ruhával, csak szárazzal.



Háromféleképpen kezdheti el a takarítást 
• Nyomja meg a fő vezérlőgombot a robotporszívón 
• Nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón
• Nyomja meg a  -Start – gombot az alkalmazásban

A takarítás megkezdése

Takarítás vége

Teljes kikapcsolás

Az alapértelmezett tisztítási mód a QUICK, a gyors intelligens tisztítás érdekében. Ha másik tisztítási módot 
szeretné használni, módosítsa a beállításokat az alkalmazásban, vagy állítsa  be a távirányító POWER gombjával.

A tisztítás leállításához nyomja meg ismét a robotporszívó vezérlőgombját vagy   BE/KI  gombot a távirányítón 
vagy a mobilalkalmazásban .

Ne szakítsa meg a tisztítást, hacsak nem szükséges.

Ha megszakítja a tisztítást, a robotporszivó ott folytatja a tisztítást ahol abbahagyta.

Az első tisztítás során a robot betölti a térképet, majd a további tisztításhoz használja.Az első takarítás után 
mentse el a térképet, szükség esetén szerkessze a helyiséget  és nevezze el. Ha egynél több térképet mentett el, 
a következő tisztítások előtt mindig ellenőrizze, hogy a terület térképe van-e alapértelmezettként beállítva. 
Ha csak kiválasztott helyiségeket szeretne takarítani, jelölje meg azokat,  mielőtt elkezdi a takarítást 
az alkalmazásban.    

Tartsa a robotporszívót mindig a töltőállomáson, a főkapcsolót ON állásban és használatra készen.

Ha a tisztítási területén tisztítóállomást talál, a robot tisztítás után automatikusan megkeresi a Homevac-ot 
és kiüríti a szemetet majd elkezdi tölteni az akkumulátort a töltőbázison. Ha az akkumulátor kapacitása nem 
elegendő a teljes tisztításhoz, a robot az újratöltés után automatikusan ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta, 
amíg be nem fejezi. Ha a Homevac tisztítóállomás nem elérhető a tisztítási területen a robot hibát jelez, és alvó 
üzemmódba kapcsol egy sikertelen báziskeresés után. Ha ott marad, ahol elkezdett takarítani, szükséges manu-
álisan kikapcsolni és áthelyezni a töltőállomásra.

A tisztítást a robottesten levő fő vezérlőgombbal, a távirányító  BE/KI gombjával  szakítja meg vagy fejezi be 
vagy a „Szünet” gombbal az alkalmazásban.

A robotporszívó teljes  kikapcsolásához kapcsolja a porszívó oldalán található főkapcsolót  „ OFF „ állapotba. 
Mindig győződjön meg arról , hogy az akkumulátor kapacitása teljesen fel van töltve, mielőtt teljesen kikapcsolja 
a robotporszívót.

FŐ GOMB

FŐ GOMB

TÁVIRÁNYÍTÓ

TÁVIRÁNYÍTÓ

ALKALMAZÁS

ALKALMAZÁS
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Quick Gyors, intelligens tisztítás ideális mindennapi 
 porszívózáshoz és törléshez

Eco Eco-takarítás  gazdaságos üzemmódban

Turbo Turbó -tisztítás turbó szívással

Boost Effect Boost Effect automatikusan növeli a teljesítményt 
 egy szennyezettebb szőnyegen
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Quick  Gyors  tisztítás 

4 tisztítási mód a tökéletesen tiszta háztartásért 

Tisztítási módok

Minden tisztítási mód  használható porszívózáshoz és törléshez is.  A tisztítási mód  beállításához először indítsa 
el a tisztítást, majd válassza ki a tisztítási módot.

A robot először lézeres érzékelővel térképezi fel a lakás területét, és kiválasztja a legmegfelelőbb tisztítási útvo-
nalat. A program során a robot szisztematikusan tisztít a környezet folyamatos felmérése alapján. Nem fog ki-
hagyni területet. Tisztítás előtt a robot alaposan bejárja a falak  körüli teljes területet. Amint a teljes területet 
befejezi, a tisztítás befejeződik. Ha  a megtisztított tér akkora, hogy a robot egy tisztítási mód alatt nem tudja 
kitakarítani, visszamegy a töltőállomásra és feltölti magát majd ott folytatja ahol abbahagyta.

Ez az üzemmód rendszeres porszívózásra és törlésre alkalmas.

Mód hossza: A terület méretétől függ. 
A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen 
kitakarítva. Ha nagyobb a hely és a tisztítás 
tovább tart, mint a robot akkumulátorkapacitá-
sa a tisztítás megszakad az újratöltésig 
és az újratöltés után a takarítás folytatódik.

Az alkalmazásban a tisztítás kiválasztásakor 
lehetőség van kiválasztani a tisztítási ciklusok 
ismétlésének számát.

A robot testén Nyomja meg a fő vezérlőgombot

Távirányító Nyomja meg a BE/KI gombot

Távirányító Nyomja meg 2 X a POWER  gombot

Mobil alkalmazás Tisztítási módok – Quick

AQUAMAX intenzív törlés nagyon szennyezett  padlóhoz 
PLUS 

AQUAMAX intenzív nedves törlés

Térkép > Tisztítási módok

Tisztítási módok

Törlési módok

MÓD aktiválása

1x
2x
3x

1x
2x
3x

ECO 
Quick 
Turbo

1x Alacsony

1x közepes

1x magas

Padló Nedvesítési 
intenzitása

Tisztítási 
módok
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TURBÓ tisztítás turbószívással

ECO – Takarítás gazdaságos üzemmódban

Célzott tisztítási hely – SPOT

Boost Effect funkció

Aquamax törlés

A tisztítás során a robot automatikusan aktiválja a turbószívást, növeli a forgókefe sebességét  és lelassítja 
a mozgást, hogy a szívás a lehető leghatékonyabb legyen.

Ez az üzemmód ideális rendszeres karbantartáshoz minimális energiafogyasztás mellett.

A tisztítás során a robot pontosan kitakarítja a 2x2 m2-es területet. Ez a program alkalmas például ömlesztett 
szemét vagy szőnyegdarabok tisztítására. Tisztítás után a robot visszatér a töltőbázisra.

Piszkos tisztításkor a robotporszívó a szőnyeg egyes részeinél automatikusan növeli a szívóerőt.

Nedves padlótörlés, ahol a robot egyszerre porszívózik és töröl. Ennél a fajta tisztításnál lehetőség van 
bármilyen porszívózási mód kiválasztására és a padló  beázási  intenzitásának igény szerinti beállítására.

Mód hossza: A terület méretétől függ. A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen kitakaritva. 
Takarítás után megfogja keresni a töltőbázist.

Mód hossza: A terület méretétől függ.  
A robot tudja, hogy mikor van a hely teljesen 
kitakarítva. Takarítás után megfogja keresni 
a töltőbázist.

Funkció Boost Effect: Piszkos tisztításkor 
a robotporszivó a szőnyeg egyes részeinél 
automatikusan növeli a szívóerőt.

A mobilalkalmazásban  kiválaszthatja, hogy 
minden tisztításnál 1x - 2x - 3x megismételje 
a tisztítási módot, ezzel javítva a tisztítás 
minőségét.

Távirányító Nyomja meg 3x a  Power gombot 
Mobil alkalmazás Turbó tisztítási módok kiválasztásához

Távinyátító Nyomja meg 1x a  Power gombot 
Mobil alkalmazás Tisztítási módok -> ECO

Mobil alkalmazás AQUAMAX felmosás  -> 
 Aquamax felmosás intenzitása ->  
 alacsony/ közepes/ magas

Mobil alkalmazás Zónák -> SPOT zóna

Mobil alkalmazás  Info -> Boost Effect hatás aktiválása

Üzemmőd aktiválása

Aktiválási mód

Üzemmód aktiválása

Aktiválási mód

Mód aktiválása

Extra tisztító programok

TIP
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• Sima padló, fa és laminált padló
• törlés
• csak a TURBO programban használja

• szennyezettebb sima padlók, pl. Beszáradt szennyeződések
• szőnyegek
• porszívózás és törlés

Szívófej EASY PET 

ACTIVE BRUSH EASY PET

Aktív szívófej  ACTIVE BRUSH forgó kefével

Oldja ki a biztonsági  reteszt 
a fejtest felé tolva 
> távolítsa el a laza rácsot 
> távolítsa el az ecsetet

Oldja ki a biztonsági reteszt  
a fejtest felé tolva, távolítsa 
el a szívófejet

A padló típusától függően kiválaszthatja és szükség szerint  módosíthatja a szívófej típusát. Használjon 
törléshez EASY PET szívófejet a maximális tisztítási hatás érdekében. Ha a robot porszívózni fog vagy szőnyeget kell 
porszívózni, használja az ACTIVE BRUSH forgókefefejet.

Porszívózás

Tisztítófejek cseréje

Aquamax Plus törlése

Extra intenzív nedves padlótörlés, ahol a robot egyszerre porszívózik és töröl. A robot először áthalad a falak és 
a bútorok mentén, majd meghatározott oda-vissza mozgással kitölti a területet. Ez biztosítja a padló intenzív  
felmosását és a nagyobb szennyeződések eltávolítását.

AQUAMAX felmosás  -> 
Aquamax felmosás intenzitása ->  
alacsony / közepes / magas

Mobil
alkalmazás

AIRMAX kefe
Finom por kefe

Porszívózás/törlés
Porszívózás

Sima padlók
Sima padlók

Üzemmód alkalmazása

Forgőkefe segítségével
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A kombinált felmosómodul

Nedves törlés

Törlés előtt győződjön meg arról hogy a tisztított területen nincs szőnyeg, magas küszöb vagy átmeneti csík, ame-
lyen egy felmosós robot megakadhat. 

Válaszon egy  felmosót attól függően, hogy a robot szárazon  /pormosó/ vagy nedves  /Aquamax felmosó/ tör-
li.  Nedves törléshez törölje fel a felmosót, és enyhén nyomja meg. Töltéshez válasszon kombinált felmosó modult 
a hulladéktartály helyett, amely egy hulladéktartályt tartalmaz.

Rögzítse a felmosót a felmosómodul alsó oldalához speciális tépőzárral, és ellenőrizze, hogy szilárdan rátapadt-e. 

Szerelje be az EASY PET szívófejet / forgó kefe nélkül/, amely alkalmas a megfelelő törlési funkcióra.

Töltse  fel  a tartályt  tiszta vízzel – nedvesítse meg a felmosót, vagy  permetezzen tisztítószert a felmosórongyra  - 
helyezze rá a felmosót , felmosó modul – rögzítse a felmosó modult a robot alvázához – kezdje / My Floor vagy Turbo 
vagy Silent,csendes, - alkalmazásban állítsa be az áztatási intenzitást padlója igényei szerint.

Tisztítás után engedje le a maradék vizet a tartályból. Mossa ki a felmosót , és hagyja megszáradni a további 
használathoz. Nedves törléshez válassza az AQUAMAX felmosót.

Törlés előtt jelölje meg a szőnyeget 
tiltott /No-GO/ zónaként az alkalma-
zásban, vagy határolja el a padlót 
mágnesszalaggal.

TIP

A DUORO X-MAX  robotporszívó két különböző felmosóval van felszerelve a törléshez / száraz és nedves törléshez 
/ valamint egy kombinált felmosómodul a felmosó  felszereléséhez, beleértve az elektronikusan vezérelt víztartályt.

A forradalmian új nedves tisztítási megoldásnak köszönhetően könnyedén beállíthat bármilyen intenzitást a mobi-
lalkalmazásban a felmosó nedvesítése a padló típusától vagy szennyezettségétől függően

Törlés
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Soha ne töltse fel a tartályt és ne áztassa be a felmosót, ha az a porszívóra van rögzítve, mert ez károsítja 
a gépet.

A vizet kizárólag az erre a célra szolgáló víztartályba töltse,  soha ne öntse a vizet más részekre a porszívó 
esetén a robot elektronikájának marandó károsodását kockáztatja.

Soha ne öntsön mosószert közvetlenül a tartályba

Nedves törléskor soha ne használja a késleltetett indítás funkciót, hogy elkerülje a túlzott mértéktelen 
nedvességet a töltőbázis körül.

Soha ne szívjon fel folyadékot, a robotot nedves törlésre tervezték, de semmi  esetre sem nedves 
porszívózásra!

Figyelem !

1 2 3

Nedves törléskor  távolítsa el a szívófejet 
EASY PET vagy ACTIVE Brush AIRMAX 
forgókefét. 
Soha ne használjon finom por kefét.

Nedves törlés

Vegye ki a hulladéktartályból  úgy, hogy a fogantyút függőleges helyzetbe állítja és húzza ki. Ezután nyissa ki 
a víztartály fedelét, és öntsön forró vizet rá. Soha ne öntse közvetlenül a tartályba mosószert. A tartályt csak 
nedves törléshez töltse fel vízzel. Használja az Aquamax felmosót.  Nedvesítse meg felmosót, nyomja össze és 
puffogtassa Aquamax mosószerrel. A felmosó tisztítószer nélkül is használható. Válassza a nedves törléshez 
a AQUAMAX felmosót.

Törlés után a robot leparkol a töltőbázison.  Közvetlenül ezután öntse ki a maradék vizet a tartályból, és mossa 
ki a felmosót vagy öblítse le. Tisztítás után ne hagyja a felmosómodult a robotporszívóban, fennáll a veszély a 
padló túlzott beázására a nedves felmosórongytóĺ. Ha szükséges, öntse ki a maradék vizet a tartályból. Mossa ki a 
felmosót és hagyja megszáradni a további felhasználáshoz..

A kombinált felmosómodul nem automatikus szennyeződés – elszívásra készült, ezért ha van Homevac tisztító 
állomása, az állomás más típusú tartozékként azonosítja, és a robot csak tisztítás után parkol le tölteni. 
A szennyeződést kézzel kell üríteni.

fogantyú

hulladék-
tároló

víztartály
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A Robzone mobilalkalmazásban 
kényelmesen beállíthatja az áztatás 
intenzitását a szennyeződés szerint.

Válassza ki a  törlési módot a padló állapotá-
nak  megfelelően 
AQUAMAX - nedves törlés 
AQUAMAX PLUS - intenzív nedves törlés

Áztatási intenzitás beállítása Törlési mód beállítása

Jelölje be  azokat a helyeket, ahol nem szeretné, hogy a robot 
takarítson. 

Mágneses szalag 
Helyezze a szalagot a földre, ahol nem szeretné, hogy a robot 
átmenjen. Érzékelők alálhatók a robot alváz szalagos részén 
és az elhatárolódik tőle.

Száraz törléshez válassza az EASY PET  szívófejet 
az  ACTIV BRUSH finom porkefével.

Amikor a robotporszívót használja, hagyja üresen 
a tartályt, ne öntsön vizet bele . Rögzítse a porvédő 
sapkát a kombinált felmosómodulhoz.

Tér határolása

Száraz törlés



Zónák jelölése az alkalmazásban
A mobilalkalmazásban megjelölheti a térképen a 
tiltott zónákat (NO-GO), amelyeket a robot mindig 
garantáltan elkerül. A következő módon állíthatja 
be ezeket: 

A mobilalkalmazás megkönnyíti és kellemesebbé teszi a robot irányítását és a teljes 
tisztítást bárhonnan, bármikor. Állandó térképekkel működik, amiket az első takarítás 
alkalmával beolvas és a beolvasott adatokat közvetlenül az alkalmazás térképére 
menti. Az új háztartástérkép mentése és elnevezése után a robot maga fogja me-
gtervezni a szobákra való felosztást, majd ezeket szerkesztheti és átnevezheti ahol 
ezek szerint dolgozik. Nagyon praktikus, ha közvetlenül szeretne beállítani virtuális 
akadályokat a szobatérképen.
Az alkalmazás segítségével nyomon követheti a takarítórobot valós idejű térképét, 
a takarítást bármikor elindíthatja, előre  ütemezheti a takarítást, vagy irányíthatja a 
robotot iránygombokkal.
A mobilalkalmazás forradalmi megoldást hoz, aminek köszönhetően Ön könnyedén 
beállíthat bármilyen felmosó nedvesítési intenzitást a típusnak megfelelően.
A mobilalkamazás használatához először telepítse az alkalmazást a mobileszközre 
(telefon, táblagép), és párosítsa az alkalmazást a robottal.

1. Töltse le a  „ROBZONE“ alkalmazást a Google Play vagy az AppStore 
 áruházból.
2. Regisztráljon az alkalmazásban.
3. Takarításkor adja meg az otthoni WiFi adatait, amelyre a robot csatlakozik. 
 (A párosításhoz szükséges, hogy a telefon,vagy táblagép éppen 
 csatlakoztatva legyen ugyanarra az otthoni WiFi-re)
4. Nyomja meg a fő vezérlőgombot a robot testén, és tartsa  lenyomva körülbelül 3 másodpercig, 
 amíg nem kezd kéken villogni.
5. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait  és párosítsa a robotot a mobilalkalmazással.

A virtuális fal megjelölésével az alkalmazásban   
A mobilalkalmazásban  virtuális falakat-vonalakat (NO-
-GO) jelölhet ki a térképen, amelyeken keresztül a robot 
nem mozdul tovább tisztítás közben. A falak a térképre 
menthetők további tisztítás céljából.

Mobil alkalmazás
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NO-GO zóna1 
robot kihagyja a helyet porszívózáskor

NO-GO zóna2 
a robot kihagyja a helyet törléskor. A törlési zóna automatikusan aktiválódik, amint a robot fel van szerelve egy 
kombinált felmosómodullal a törléshez. Ha a robotnak van porszívózásra szánt hulladéktartálya, akkor ez a zóna 
automatikusan el van rejtve az  alkalmazásban, de az alkalmazás hátterében tárolva marad, és a kombinált fel-
mosómodul törlésre való használata után ismét megjelenik.

NO-GO 
zóna1

NO-GO 
zóna2
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Az első takarítás során a robotporszívó a teljes teret átvizsgálja, majd szobákra osztja. Előfordulhat, hogy a 
felosztás nem 100%-ig megfelelő, így lehetőség van a térképen szereplő helyiségek részletes beállítására is. 
A szobák feloszthatók vagy összevonhatóak, nevek és tiltott zónák helyezhetők el a térképen. A végén mentse 
el és nevezze el a térképet, így mindig megtalálja a térkép áttekintésében, és a robot egy ilyen térképpel fog 
dolgozni automatikusan a további tisztításoknál. Az alkalmazásban legfeljebb 5 térképet tárolhat. 
A takaritáshoz csak a tisztítást lehet választani, kiválasztott szobákat  vagy teljes emeleteket, és pontosan 
időben tervezze meg a takarítást.

Ha a robot több emeletet is ki fog takarítani, mentse el az egyes emeleteket külön térképen, és aktiválja 
a tisztítás előtt az alapértelmezettet.

Különböző környezetben / padlón történő tisztításhoz mindig helyezze át a töltőállomást, és helyezze ugyana-
bba a kiindulási pontba vagy javasoljuk, hogy minden környezethez külön töltőállomást vásároljon. Ha nincs 
töltőállomás, a robotporszívó a tisztítás után automatikusan leállítja magát, és ha nem találja alvó módba lép 
és hibát jelez. Helyezze be kézzel a töltőállomásra.

Soha ne hagyja a tobotot túl sokáig a töltőállomáson kívül, hogy elkerülje a teljes lemerülést és a következmé-
nyeket akkumulátor sérülés miatt.

Ha több robotporszívója van, az alkalmazás lehetővé teszi a robotok felosztását a nagyobb áttekinthetőség 
érdekében. Ezek például egy ház különböző emeleteit vagy több olyan háztartást jelentenek, ahol több 
robotporszívót használnak (apartman , nyaralóház, hivatal...)

A tisztítási időzítővel beállíthat egy ütemezett tisztítást. A robotporszívó automatikusan megkezdi a takarítást 
a beprogramozott időben és napon. 

Az ütemezett takarítás beállítható
• A mobilalkamazásban

A térkép első betöltése az alkalmazásba   

Kedvenc funkciók az alkalmazásban
• Törlés közben állítsa be a vízkieresztés intenzitását
• A kiválasztott szobák intelligens feltérképezése és takarítása
• A  mágnesszalagot helyettesítő korlátozott zónák jelölése.
• Kisebb zónák kijelölése a célzott tisztításhoz.
• Állítsa be előre az egész hétre tervezett takarítást.

• Állítsa be az időpontot amikor nem akarja, 
 hogy a robot takarítson.
• A takarítás valós idejű feltérképezése.
• Robot munkafeljegyzések
• Vevőszolgálat
• És több

Ütemezett takarítás

Az ütemezett  takarításnál a hét  minden napjára beállíthatja azt az időpontot, amikor a robotnak taka-
rítania kell. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy minden napra egyedileg beállítsa, ütemezett takarítási 
módot, és csak egy kiválasztott helyiséghez  ütemezze be a takarítás ütemezését. A részlete eljárást az 
alkalmazás felhasználói kézikönyvében találja. 

 Törli az időzítést

A mobilalkalmazásban valassza az ütemezett tisztítás törlését. 

A robotporszívót a  porszívó testében elhelyezett akkumulátor táplálja. A töltés töltőbázison lehetséges vagy 
a Homevac tisztítótelepen keresztül. Soha nem lehetnek közös helyiségben. Az első használat előtt töltse fel 
teljesen a robotporszívó akkumulátorát.

Amikor a tisztítás befejeződött a robot automatikusan megkeresi a töltőbázist, és elkezdi a töltést. Ha a töl-
tőállomás hatótávolságon kívül van, egy idő után  sikertelenül befejezi a keresést, és hibát jelez. A fő vezérlő-
gomb pirosan villog.

Töltés

Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló BE módban van. 
Ha kikapcsolt módban van, a robotporszívó nem töltődik.

Figyelem !
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A maximális akkumulátor- élettartam érdekében tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánláso-
kat, még akkor is, ha a használat hosszabb ideig megszakad (pl. szabadságra megy). Javasoljuk, hogy 
a töltőbázist mindig ONLINE állapotban tartsa. 

Ha nem szeretné folyamatosan használni a Homevac töltőbázist/tisztító állomást, lehetőség van a robot 
tárolására  ciklusok között kikapcsolt állapotban. Tisztítás után azonnal töltse fel teljesen a robot akkumu-
látorát, majd kapcsolja ki a főkapcsolót a robot testének oldalán. Csak így tudja használni az akkumulátor 
károsodásának veszélye nélkül.

Az akkumulátor töltése kapacitástól függően 4-5 órát is igénybe vehet.

Az akkumulátor kapacitása használat közben fokozatosan csökken, és idővel új akkumulátort kell vásárolni. 
Ez normális, és nem akkumulátor vagy a robotporszívó hibája.

Az adapter segítségével csatlakoztassa a töltőbázist. 

Helyezze a töltőalapot a falhoz, és távolítson el minden tárgyat 
1 m távolságra mindkét oldalról és 2 m távolságra a bázis elől, 
hogy az automatikus parkoláshoz vezető fények ne zavarják. Ha 
tárgyak akadályozzák, a robot nem fogja tudni megtalálni 
a töltőbázist és nem fog tudni megfelelően leparkolni. 
Ragasztószalaggal rögzítheti a padlóhoz.

A Homevac tisztítóállomás töltőállomásként és szennyeződés 
leszívóként is szolgál.  Helyezze el az állomást az  utasítások 
szerint. Az állomásnak kemény padlón kell lennie, nem egy 
szőnyegen. Javasoljuk, hogy hagyja ott a megfelelő működés 
érdekében. Az állomásnak 1 méter szabad hely kell oldaláról 
és 2 méter elölről, hogy a robot gond nélkül leparkolhasson.

Töltő alap 

Homevac tisztító állomás  

1

 

M

1
 

M

2

 

M

A) Töltse fel a porszívót közvetlenül 
 a hálózati adapteren keresztül

Dugja be a hálózati adapter dugóját a megfelelő nyílásba a 
töltőaljzaton az alsó burkolat alatt, majd dugja be a hálózati 
adaptert. Kapcsolja be a fő porszívó kapcsolót.

*Csak teljesen lemerült állapotban használja ezt a típusú töltést.

B) Töltés töltőállomással   

Készítse elő a töltőállomást a „ Töltőállomás elhelyezkedése „ 
című cikk szerint, és kézzel helyezze a robotporszívót a töltőbe 
és a töltés  automatikusan elindul vagy nyomja meg a Home 
gombot.

Töltőbázis elhelyezése 

1m

1m

2m

A

B
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Készítse elő a  Homevac töltőbázist / tisztító állomást az előző utasítások szerint.

Indítsa el a töltést a  mobilalkalmazásban vagy a távirányítóban.

A robot automatikusan leparkol a töltőállomáson, és elkezdi tölteni az akkumulátort .

A robotporszívót állandóan a Homevac töltőbázison /tisztítóállomáson  kell elhelyezni.  Ez biztosítja az akku-
mulátor kezelését, és a robot bármikor használatra kész lesz. Parkolás közben az energiafogyasztás minimális.

Ha az akkumulátor lemerül a tisztítás során a robot megkeresi a Homevac bázist/tisztító állomást, feltölti majd 
automatikusan ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta, amíg be nem fejezi.

Ha a töltőbázis nincs hatótávolságon  belül, egy idő után befejezi a keresést, hibát jelez és átkapcsol alvó 
üzemmódba. Ilyenkor a fő vezérlőgomb pirosan villog.

Helyezze a robotot a töltőállomásra/ tisztítóra.

zölden villog normál állapot 

villogó kék porzsák beépítési vezérlő 

kéken világit a szennyeződés eltávolítása

pirosan világit cserélje ki a porzsákot

Villogó piros  állomás érzékelő probléma-törölje le az érzékelőt porszívóval

A Homevac töltőbázist/tisztítóállomást mindig tartsa bekapcsolva, ha nincs bekapcsolva, 
a robotporszívónem találja, és nem tud automatikusan töltődni.
Töltés előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak  BE módban kell lennie.
Ha hosszabb ideig (több mint egy hétig) nem fogja  használni a robotporszívót, töltse fel teljesen 
és kapcsolja be a robotot a porszívó oldalán lévő főkapcsolót állítsa KI módba.
Ne használja a robotporszívót töltés közben.
Ha a robotporszívó tisztítás közben lemerül, a robot hangüzenettel jelzi a lemerült állapotot és elkezdi 
keresni a töltéshez szükséges töltőbázist.
Ha az akkumulátor teljesen lemerül anélkül, hogy megtalálná a töltőbázist, a lehető leghamarabb tegye be 
a robotporszívót tölteni.

Automatikus töltés

Töltési állapotok

Ajánlott töltés 

Amikor manuálisan helyezi a robotot a töltőbázisba / Homevac  tisztítóállomásba, ügyeljen az érintéses 
töltőfelületek pontos elhelyezésére. Ha helyesen van elhelyezve, a robot jelzi – töltés megkezdve.

Soha ne telepítse a töltőbázist a Homevac állomással együtt egy takarítóhelyiségbe.
Soha ne helyezze a bázist vagy az  állomást lépcsőház  közelébe.

Figyelmeztetés

Figyelem

!

!

• 

•
• 

•
• 

•

A robot minden tisztítás után kiüríti a szennyeződést.

A szennyeződés eltávolításához egy speciális Homevac 
hulladéktartályt kell beépíteni a robotporszivóba. Egyéb 
hulladéktárolók illetve  a felmosómodul nem támogatja ezt 
a funkciót.

Használat előtt győződjön meg, hogy a porzsák megfelelően 
fel van szerelve az állomás burkolata alá, és távolítsa el a  
cserezsákot.

Porzsák

Ellenőrzés



20

A robot hangjának a magyar nyelvre állítása kényelmesen elvégezhető a mobilalkalmazásban. 

Robot hangbeállítások 

Az első  használat előtt töltse fel teljesen a robotporszívó akkumulátorát, töltse legalább 5 órán keresztül.

Ha az akkumulátor lemerül, azonnal töltse fel a  porszívót.

Ha hosszabb ideig ( több mint egy hétig) nem használja a robotporszívót,   töltse fel teljesen az akkumulátort, 
kapcsolja ki a robotporszívót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen.

Ha több mint három hónapja nem használta a robotporszívót , töltse fel közvetlenül a hálózati adapter segítségé-
vel.

Ha hosszabb ideig nem használja a robotporszívót, töltse fel az akkumulátort 3 havonta legalább 12 órán keresztül.

Hagyja a porszívót a töltőállomáson a tisztítási ciklusok között, ez gondoskodik az akkumulátor optimális állapo-
táról és mindig készen áll a további használatra.

Soha ne hagyja a robotporszívót bekapcsolt vagy lemerült állapotban! Ez visszafordíthatatlan  károsodást okozhat 
az akkumulátoron.

Ezért, ha a robot lemerült, hagyja a töltőállomáson vagy azonnal töltse fel az adapterrel.

Amikor szervizbe küldi a robotot, mindig ügyeljen arra, hogy a robot oldalán lévő főkapcsoló ki legyen kapcsolva.

Típusok az akkumulátor élettartalmának meghosszabbításához
•
•
• 

• 

•
• 

• 

• 

A  fő vezérlőgomb fénye tájékoztatja az akkumulátor állapotáról, vagy megtekintheti  az aktuális állapotot a 
mobilalkalmazásban.

A jelzőfény lassan fehéren villog A robot tölt 

A lámpa  fehér  a robot fel van töltve 

A jelzőfény lassan pirosan villog   az akkumulátor lemerült,a robot  elkezdi keresni 

 a töltőbázist az újratöltéshez

Akkumulátor  állapot

Töltési állapotot



A robotporszívó érzékelőkkel és precíz lézeres navigációval van felszerelve, aminek köszönhetően tökéletesen 
tájékozódik térben, és kiváló áttekintése  van az akadályokról.

• Leesésgátló infravörös érzékelők 

Érzékelők

Nekik köszönhetően a robot soha nem fog leesni a lépcsőn.
Mágneses padlóérzékelők
Nekik köszönhetően a robot reagál a mágnesszalagra, és elkerüli a határolt helyeket.

Ultrahangos érzékelők a lökhárítóban
Érzékeli a sötét vagy fekete akadályokat is.

A leeső infravörös érzékelők működési elve miatt a nagyon sötét, fekete vagy  színkontrasztos padló tisztítása nem alkalmas 
robotporszívókhoz. Ha egy ilyen padló tisztításánál probléma adódik, a robot a padló elé hátrál, elkerüli, stb., a megoldás 
professzionális lekapcsolást hozhat az esés érzékelők ellen, amelyek a robot alvázán találhatók. Szenzor deaktiválás csak akkor 
végezhető, ha nincs lépcsőház vagy emelt tér, ahonnan a robot leeshetne.  A beállítás elvégzéséhez forduljon hivatalos szervíz-
központunkhoz.

Rendszeres karbantartás

Figyelem !

Oldalkefe tisztítás
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy az oldalkefék nem sérültek-e és nem tapadt-e 
 hozzájuk szennyeződés vagy összekuszálódott haj.
• Az összegabalyodott szennyeződés  okozhat motorkefe sérülést.
• Ha az oldalkefék felkunkorodtak vagy kopottak, távolítsa el és áztassa 
 be 5 másodpercig forró vízben.
• Ha az oldalkefék elhasználódtak, cserélje ki őket újakra.
• Felfelé húzva távolítsa el, majd nyomja le. Az oldalak megfelelő rögzítéséhez 
 keféknél, kérjük , vegye figyelembe azok R(jobb) és L (bal) jelölését. 

A DB C

A  szűrőket rendszeresen tisztítsa,és legkésőbb 4 hónap elteltével cserélje ki újakra. 
Soha ne mossa le a HEPA szűrőt vízzel.
Ha nem használja a Homevac automata tisztítóállomást, mindegyik tisztítás után ürítse ki a hulladéktartályt, 
vagy amint megtelt
SOHA NE HASZNÁLJON ROBOTPORSZÍVÓT HULLADÉKTARTÁLY ÉS HEPA SZŰRŐ NÉLKÜL.

Tisztított hulladékgyűjtők és szűrők   

Kombinált felmosó modul

•
•
•

A  tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen javítja a tisztítást

A) Nyomja meg a reteszt, hogy kicsúsztassa a hulladéktartályt a robotból.
B) Távolítsa  el a porkosarakat úgy, hogy először emelje fel a fogantyút függőleges helyzetbe, majd katta-
nás után húzza felfelé, vegye ki a kosarat. Soha ne próbálja meg erővel eltávolítani a kosarat anélkül, hogy 
a fogantyú  függőleges helyzetben van.  A fogantyú használatánál húzza ki a hulladéktartályt. A beállított 
helyzetben lévő fogantyú zárként szolgál. Emelje fel a fogantyút függőleges  helyzetbe, majd húzza ki 
a kosarat. Oldja ki a tartály oldalán  lévő zárat a hulladéktartály  kinyitásához.
C) Engedje le az összegyűlt szennyeződést.
D) Távolítsa el a szűrőkészletet (finomszűrő+ másodlagos szűrő 1 HEPA szűrő), és kefével tisztítsa meg 
porral. A szűrőt ( a műanyag rácsban) víz alatt kimoshatja. A beszerelés előtt  alaposan helyezze be a pors-
zívóba szárazan. Soha ne tisztítsa vízzel a Hepa szűrőt. Tisztítsa meg a hulladéktartályt és alaposan szárítsa 
meg. Szerelje vissza a szűrőket a hulladéktartályba.
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 Kerekek és érzékelők tisztítása

Óvatosan  törölje le a kerekeket és érzékelőket  
száraz ruhával vagy ecsettel.  Rendszeresen 
ellenőrizze a kerekeket, hogy a haj és a kosz nem 
gabalyodjon rájuk. Ha szükséges, azonnal távolítsa 
el a  szennyeződéseket.

Töltő érintkezők tisztítása

Óvatosan törölje le a töltőérintkezőket, 
ruhával vagy ecsettel.

A) Nyomja meg a reteszt, hogy kicsúsztassa  a hulladéktartályt a robotból
B) Nyomja meg a reteszt a hulladéktartály kinyitásához és az összegyűlt szennyeződés kiürítéséhez.
C)  Távolítsa el a szűrőkészletet (finom szűrő +Hepa szűrő +Nano Air szűrő/ha van+másodlagos szűrő) és 
porkefével tisztítsa meg őket. A finomszűrőt ( a műanyag rácsban) és a Nano Air szűrőt  víz alatt kimoshatja 
vízzel. Soha ne használjon mosószert. Hagyja a szűrőket szabadon megszáradni, mielőtt visszahelyezi őket 
a porszívóba.  Hepa szűrőt soha ne tisztítsa vízzel. Tisztítsa meg a  hulladéktartályt és  alaposan szárítsa 
meg. Helyezze vissza a szűrőket az eredeti helyükre.

A) Nyomja meg a reteszt, hogy kicsúsztassa a hulladéktartályt a  robotbóĺ.
B) Nyomja meg a reteszt a hulladéktartály kinyitásához.
C) Vegye ki a szűrőkészletet (finom szűrő ), és kefével tisztítsa meg a portól. Finom szűrő (műanyag) víz 
alatt mosható. Soha ne használjon mosószert. Mielőtt visszahelyezné a porszívóba hagyja szabadon megs-
záradni a  rácsot. Soha ne tisztítsa vízzel a Hepa szűrőt. Tisztítsa meg a hulladéktartályt és alaposan szárítsa 
ki.  Helyezze vissza a szűrőket a hulladéktartályba az eredeti sorrendben.    

A

A

B

B

C

C

Hulladéktartály

Homevac hulladéktartály

Figyelem

Soha ne tisztítsa vízzel a Hepa szűrőt
A tartozékokat mindig tökéletesen  szárazon helyezze vissza a robotba
Soha ne mossa  le a robotporszívót vízzel vagy nedves ruhával.

!
•
•
•

22



A robotporszívó letörölhető a száraz vagy enyhén nedves ronggyal.
Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy nedves ruhával.
Folyadék vagy nedvesség  bejuthat a készülékbe, és tartós kárt képezhet a 
robot elektronikájánál.

A felmosók automata mosógépben moshatóak 30 oC-os vízhőmérsékleten. Mosás után javasoljuk, hogy a 
felmosót vízszintbe állítsa, és sima felületen hagyja megszáradni.

Kapcsolja ki a főkapcsolót a robot oldalán
Távolítsa  el a két csavart az aakkumulátor fedelén 
Távolítsa el az elemtartó fedelét
Távolítsa el az akkumulátort
Húzza ki az akkumulátorból a robotporszívó testéhez kapcsolt csatlakozókat
Helyezzen be egy új elemet
Kapcsolja rá a csatlakozókat
Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és győződjön meg arról hogy az oldalkefe nincs becsípve
Csavarja be mindkét csavart az akkumulátor fedelén

VIGYÁZAT: Csak a robotporszívó  gyártója és kereskedője által jóváhagyott akkumulátorokat használja

Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a robot oldalán található főkapcsolót.
Az elhasznált akkumulátort a kijelölt helyeken dobja ki.
A használt akkumulátort soha ne dobja a szemétbe vagy a közönséges hulladék tárolóba.  

A szívófej kioldásához nyomja a két reteszt a feje felé, majd enyhe húzással 
húzza ki a reteszeket a biztonsági zárokbol.

Alaposan tisztítsa meg a szívónyílást a portól egy ruhával vagy kefével.

Ugyanebben a sorrendben tegye vissza a fejet a porszívóba. Először he-
lyezze be a biztonsági reteszt, majd nyomja be a zárat, hogy a zár enyhe 
kattanással bepattanjon.

Távolítsa el a szívófej rácsát. A rács feloldásához nyomja meg a két zárt, 
majd enyhe húzással  húzza ki a reteszt biztonsági zárokból.

Távolítsa el a keferést, és törölje le a kendővel vagy ecsettel.  Távolítsa  el a 
kusza szőrt és a port a kefe szálairól ás tengelyeiről. A kusza haj eltávolítá-
sához  használhat tisztítókefét penget vagy ollót.

A kefe vízzel mosható. Ha a kefe sörtéi megnyomódnak, forró vízbe me-
rítve  kiegyenesítheti őket.

Helyezze vissza a keféket a porszívóba miután alaposan megszáradtak.

A fej visszahelyezéséhez a porszívóba, fordított sorrendben járjon el.

Először helyezze be a  forgókefét, majd helyezze be a rács biztonsági retes-
zeit és majd nyomja be a zárat, amíg a zár enyhén kattan

Porsvívó  felülettisztítás

Felmosó karbantartás

Akkumulátor cseréje  

Akkumulátor megfelelő áramtalanítás

EASY PET fejtisztítás

ACTIVE BRUSH fejtisztítás

• 
•
• 
•
•
•
•
•
•
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