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Tartalom

Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE MOPPY 2.0 porszívót 
Használatba vétel előtt kérjük, olvassa el a "Biztonságos használat szabályai" 
című fejezetet, hogy a robotporszívó használata tényleg biztonságos legyen.



A biztonságos használat szabályai
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Mielőtt a robotporszívót használná, kérjük, olvassa el alaposan a biztonságos 
használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági előírást.

Figyelmeztetés

Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Tartsa be az útmutatóban szereplő szabályokat a robot porszívó károsodása vagy az Ön 
megsérülése kockázatának csökkentése érdekében.

Megj. Ne engedje meg, hogy a robotporszívót gyermekek használják, még felnőtt felügyelete 
mellett sem.

A robotporszívó szétszerelését vagy javítását csak szakképzett szakember végezheti el egy hivatalos 
szakműhelyben.
Kizárólag a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja a töltéshez. A nem eredeti 
tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy tűz okozásához vezethet.
Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos hálózatba vannak kötve.
Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
Ne használja a robotporszívót bármilyen éghető anyagok közelében.
Ne indítsa el a takarítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapteren keresztül töltődik. 
Ne feszítse ki, vagy ne terhelje túl a hálózati adapter kábelét.
A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál, sima padlón.
 Ne üljön robotos porszívóra és ne helyezzen rá más tárgyakat.
Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a levegő páratartalma, vagy ahol 
megtörténhet a műszerfal vízzel való érintkezése. Ne mossa le a porszívót vízzel.
Használat előtt távolítsa el a porszívó elérhetőségéből az olyan tárgyakat, amelyekben kárt tehetne 
(üveg, textil, papír stb.), feltekerhetné az oldalsó kefékre, vagy azokkal eltömíthetné a szívónyílást. 
Amikor először használja, javasoljuk, hogy a porszívó monitorja észlelje az esetleges buktatókat a 
lakásban (a bútorok vagy fűtőtestek nem megfelelő magassága, amely alatt a porszívó elakadhat, 
problémás küszöbök vagy átjáró lapok, helytelenül helyezett szőnyeg stb.). A további porszívózáshoz 
a megállapított helyeket biztosítsa úgy, hogy a porszívónak velük már nem lenne problémája, és 
tökéletes padlótakarítást végezhetne.
Ne használja a robotporszívót megemelt területeken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.).
Amennyiben a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkap-
csolóval.
Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor mindkét pólusa megfelelően van-e 
csatlakoztatva.
Tájékoztassa az összes lakótársat a robotporszívó használatáról az esetleges sérülések elkerülése 
érdekében.
Ne használja a robot porszívót, ha a gyűjtőkosara tele van. 
A robotporszívót 0 - 40 °C közötti hőmérsékleten használja. 
Ne helyezze el a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
A robotporszívó eltávolítása vagy újrahasznosítása előtt távolítsa el belőle az akkumulátort. Csatla-
koztassa le a robot porszívót a hálózati adapterről, mielőtt kivenné az akkumulátort.
A használt akkumulátort adja le a kijelölt helyeken.

A biztonságos használat szabályai
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2Hogyan kezdjük

1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
2. Helyezze be az akkumulátorokat a virtuális hátsó részbe és a távirányítóba. Szerelje össze a padlóra a 
töltő alapot.
3. Kapcsolja ON állásba a robotporszívó oldalán található hálózati kapcsolót.
4. Először hagyja, hogy a robot teljesen töltődjön fel. A töltéshez használja a töltőállványt, az utasításoknak 
megfelelően, helyezze a padlóra, csatlakoztassa az elektromos hálózatba, és helyezze bele a robotporszívót 
a töltéshez. A főkapcsolót hagyja ON állásban.
5. A teljesen feltöltött porszívót ezután előkészítheti a takarításra. Töltse fel a víztartályt tiszta vízzel az 
utasításoknak megfelelően, csatlakoztassa a mikroszálas mopot, majd illessze a tartályt a porszívó aljára.
6. Nyomja meg az AUTO gombot a porszívó vezérlőpultján és a takarítás elkezdődik!
A robot automatikusan fog takarítani az akkumulátor teljes kapacitása erejéig, majd leparkolja magát a 
töltőállomáson. Itt a leggyakrabban használt tisztítási programról van szó, amikor nincs szükség 
programozásra. A tisztítás megszakításához nyomja meg ismét az AUTO gombot.

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először használ-
ja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémákat, és  
elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” az új kör-
nyezettel, hogy hosszú ideig és megbízhatóan szolgálhasson Önnek. Ne tévessze meg Önt a kaotikus mozgás, a robot  
másképpen takarít, mint az ember. Az infravörös érzékelők feltérképezik a teret, és módszeresen változtatják az algoritmu-
sokat a takarítási folyamat során. És higgye el, az eredménnyel elégedett lesz.

Ha fekete bútora van a lakásában, az infravörös érzékelők nehezen észlelhetik az akadályt, és enyhe ütközések jöhetnek 
létre. A robot azonban rugalmas érzékeny lökhárítóval van felszerelve, hogy megakadályozza a robot vagy az Ön otthoni 
bútorai károsodását.

Van a lakásában szőnyeg? 
A feltörléskor a szőnyeget úgy kell rögzíteni, hogy a robot ne menjen rá a takarítás során. Ha a robotporszívóra a mop 
modul van ráhelyezve (víztartály moppal), és rámegy a szőnyegre, ez a szőnyeg takarításának megszakításához vagy 
nem kívánt eláztatásához vezethet. 
Megoldás: Használja a virtuális falat, és jelölje ki a robotporszívó számára azt a területet, ahova nem szabad mennie.

Túl alacsony tere van a bútor alatt? 
Előfordulhat, hogy a bútor alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszívó magassága. Ezután lehetséges, hogy a robot 
a bútor alatti takarítás iránti igyekezetében beszorul alá és már nem tud visszajönni. Ugyanígy beszorulhat a falra  
akasztott radiátor alá is. 
Megoldás: Javasoljuk, hogy előre mérje le a bútora alatti tér magasságát a lakásban, hogy az ilyen helyzetet megelőzze.  
A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takarított térnek.

Készülékektől vagy számítógépektől jövő szabadon lefektetett kábelei vannak a lakásban? 
Ügyeljen arra, hogy a porszívó takarításkor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kábelekkel. Megtörténhet, hogy az 
ilyen kábel feltekeredik és ez a csatlakoztatott készülék leesés miatti sérüléséhez is vezethet. Erre különösen hajlamosak 
a vékony kábelek. 
Megoldás: A takarítás elkezdése előtt a padlóról távolítsa el a kábeleket, vagy jól takarja le őket.

Vannak a lakásában átjáró fedőlapok vagy küszöbök? 
Ha a fedőlap vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, előfordulhat, hogy az ilyen lapra való ráfutás után  
a víztartály leválik, és különváltan fekve marad a padlón. 
Megoldás: Javasoljuk, hogy határozza meg a takarítandó területet úgy, hogy a robot ne mehessen rá az átjáró fedőlapra 
vagy küszöbre.

Közvetlen napfény süt be a szobájába? 
Ha a közvetlen napfény éri a padlót, akkor az érzékelők akadályként értékelhetik ezt a helyet, és megszakíthatják  
a tisztítást. 
Megoldás: Biztosítsa a szoba árnyékolását.

Hogyan kezdjük

Tippek az első takarítás előtt

Figyelmeztetés!

Az első tisztítás során esetleg előforduló helyzetek és megoldásuk:



Távirányító 
(az elemek nem képezik  

a csomagolás részét)
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A csomagolás tartalma

A robotporszívó fő 
teste Töltőállvány

Hálózati adapter

Hasított  
mikroszálas mop

Használati útmutató

A csomagolás tartalma

Az egyes modellek csomagolása 
kis mértékben eltérhet. 
A megfelelő felsorolás a konkrét 
modellnél található 
www.robzone.cz 

Kefe a tisztításhoz 
(a hulladéktartályra helyezve)

Oldalsó kefék (2db) 
(behelyezve)

Virtuális fal 
(az elemek nem képezik 

a csomagolás részét) Víztartály

HEPA szűrő 
(behelyezve)



Pravé kolečko

4

A porszívó teste és a gyűjtőkosár

A porszívó teste és a gyűjtőkosár 

Infravörös jelfogó

Érintőkijelző

Lökhárító

Lehajtható fedél

Csatlakozások az  
automata töltéshez                                        

Bal oldalsó kefe

Akkumulátor burkolat

Elülső kerék

Jobb oldalsó kefe

Szívónyílás

Jobb kerék

Mop modul

UV lámpa

Bal kerék

Gyűjtőkosár

Lehajtható fedél

Alapvető finom szűrő

HEPA szűrő

Hulladék tartály

HEPA szűrő tömítés

Gyűjtőkosár

Főkapcsoló éstöltő aljzat



5 A porszívó kijelzője

A porszívó kijelzője

LED kijelző

Jelzőlámpák

Vezérlőgombok

1

2 4
3

6 7 8

5

1. Az idő, a hét napja, az akkumulátor állapota vagy a hibakód numerikus jelzése. 
 A hét napjai a kijelzőn: 
 A kis 1 2 3 4 5 6 7  számok a hét egymást követő napjait jelzik: "1 = hétfő", "2 = kedd"

Az akkumulátor állapota:
Kapacitás 25% alatt - "1" villog a kijelzőn 
Kapacitás 50 % alatt - "11" villog a kijelzőn 
Kapacitás 75 % alatt - "111" villog a kijelzőn 
Kapacitás 75 % felett - "1111" villog a kijelzőn 
Kapacitás 90 % felett - "1111" villog a kijelzőn 
Kapacitás 100% - "FULL" világít a kijelzőn

2. Az UV-fertőtlenítés funkciójának jelzője
3. Tervezett takarítás jelzője
4. Megtelt kosár jelzője
5. A bútor alatti tisztítás jelzője

6. SPOT takarítási üzemmód
7. AUTO takarítási üzemmód / A robot aktiválása alvó üzemmódból
8. Automatikus töltés
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Távirányító

TIPP

Távirányító

Főkapcsoló
Nyomja meg ezt a gombot a robot aktiválá-
sához az alvó üzemmódból vagy a robot alvó 
üzemmódba helyezéséhez. Nyomja meg a 
gombot a takarítás megszakításához.
A robot a töltőállványba történő parkolásá-
ra szolgáló gomb
A robot automatikusan megkeresi a töltőállvá-
nyt, és elkezdi tölteni az akkumulátort.
Gomb az idő beállításához.
Éjszakai takarítási üzemmód
A robot csendes üzemmódra vált, csökkenti 
a zajszintet a takarítás során, és csökkenti a 
kijelző fényerejét.
Bútor alatti tisztítási üzemmód
A robot  5 percre olyan üzemmódba kapcsol, 
amely kifejezetten a bútorok, az ágy vagy a 
kanapé alatt sötét sarkokban történő pontos 
tájékozódásra szolgál.
Automata takarítási üzemmód
Nyomja meg ezt a gombot és a robot elkezdi az 
automatikus takarítást. Fokozatosan feltakarítja 
az egész teret a maximális akkumulátor kapa-
citás idejéig. Ezután automatikusan leparkol a 
töltőállványhoz. Az e takarítás megszakításá-
hoz nyomja meg a POWER gombot.
Célzott takarítási üzemmód
A robot egy kisebb területet takarít fel egy kb. 
1,5 m átmérőjű spirális irányában.
Gomb a beállítás megerősítéséhez
Iránymutató gombok a robot mozgásának 
manuális navigációjához

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

9

6

7

8

9

6

7

8

Ha a robot nem reagál a távirányítóra, valószínűleg alvó üzemmódban van. Először 
aktiválja a POWER gombbal. Esetleg ellenőrizze a távirányítóban lévő elemek 
kapacitását.

A robotporszívót Ön a távvezérlővel vezérelheti.
A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be 
van-e kapcsolva. Irányítsa a távirányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt funkciót. 
Ne használja a távvezérlőt a töltőállvány vagy a virtuális fal közelében.
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Töltés

A töltőállvány elhelyezése
Helyezze a töltőállványt a padlóra a hátsó résszel a fal felé, és távolítsa el 
az összes akadályt kb. 1 m távolságban mindkét oldalon és 2 m-re 
a töltőállomás előtt. Az töltőállványt az alaphoz kétoldalas  
agasztószalaggal is ragaszthatja a jobb stabilitás érdekében.
Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás 
megfelelő nyílásába, majd illessze be a hálózati adaptert a foglalatba, 
és a töltőállomás bekapcsol.

Infravörös jelfogó

Csatlakozások az automata töltéshez

A csatlakozás jelzőlámpája

Hálózati csatlakozó aljzat

A porszívó manuális töltése
A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át. 
Először csatlakoztassa a hálózati adaptert a robotpors-
zívó testén lévő megfelelő nyílásba, majd csatlakozta-
ssa a hálózati adaptert az aljzatba.

Automatikus töltés
Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor automatiku-
san visszatér a töltőállványhoz és tölteni kezdi magát. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, 
a robotporszívó kijelzőjén megjelenik a FULL felirat. A robotot bármikor manuálisan is elhelyezheti 
a töltőállványba, ha lemerült, automatikusan megkezdi a töltést.
A töltési parancsot a távirányító segítségével is megadhatja. 
Nyomja meg a távvezérlőn vagy a vagy a porszívó érintőkijelzőjén lévő DOCK gombot, és a robotpor-
szívó automatikusan visszatér a töltőállványhoz, és elkezd töltődni.
.

A robotporszívó automatikusan a töltőállvány segítségével töltődhet, illetve manuálisan a porszívó az 
elektromos hálózatba csatlakoztatásával az adapteren át. Az akkumulátor optimális karbantartására java-
soljuk a töltőállvány segítségével történő töltést, amikor a robot nemcsak mindig készen áll a használatra, 
hanem maximális karbantartást is biztosít az akkumulátor hosszú élettartamához.

A a numerikus kijelzőn a töltés során balról jobbra ismételten megjelenik az akkumulátor fokozatos töltését 
jelző négy függőleges vonal. Miután az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót lehető leghamara-
bb hagyja feltöltődni. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a robotporszívót, akkor a porszívó oldalán lévő 
főkapcsolót kapcsolja a Kikapcsolt állásba. A töltés során ne használja a robotporszívót.

Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor a robotpors-
zívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát.
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Vizes feltörlés

Ez a robotos porszívó vizes feltörlésre szolgál elő-porszívózással. A feltörlés során a robot kisebb 
szennyeződéseket és port szív fel a padlóról, hogy a takarítási ciklus során a mop ne szennyeződjön el.
A mopot soha ne használja szőnyeget tartalmazó helyiségekben. A darabos szőnyegeket biztosítsa a 
virtuális fal segítségével. A beáztatott mop alkalmas sima linóleum típusú padlókra, belső járólapokra 
vagy padlóburkolatokra, amelyek nem érzékenyek a nagyobb nedvességre és 100% tömítésre.
Vigyázat! Ez a robotporszívó nem szolgál folyadékok vizes felszívására!

Vizes törlés

A takarítás előtt győződjön meg arról, hogy a mop nem túl vizes-e, nehogy ez a kerekek csúszását 
idézze elő.

A víztartályt mindig tiszta vízzel töltse fel, soha ne használjon mosószert.

Helyezze rá a moptartót a robotporszívó testére úgy, hogy a moptartón lévő kiemelkedéseket 
beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba.

A takarítás után az esetleges maradék vizet öntse ki a tartályból és a mopot hagyja megszáradni.

Először távolítsa el a mop tartóját a víztartályról a porszívó testéről, majd töltse fel a tartályt vízzel. Soha 
ne töltse fel a tartályt vagy nedvesítse meg a mopot, amikor a porszívóhoz csatlakozik, ez károsíthatja 
a készüléket.
Csatlakoztassa a mopot a tartóhoz, fedje fel a tartály töltőnyílásának helyét, és nyissa ki.
Töltse fel a tartályt vízzel. A töltés jobban megy kisebb vízsugárral. A légbuborékok eltávolításához és a 
tartály teljes térfogatának kihasználásához szükség szerint döntse meg. Zárja le a tartály megtöltésére 
szolgáló nyílást.
Mielőtt a mopot a robotporszívó testére helyezné, győződjön meg arról, hogy a nem maradt-e víz a 
tartón.

Hogyan készítsük fel a porszívót a feltörléshez

A tartály töltőnyílása

Víztartány
Csatlakozási helyek 

a testen

1

2
3

4

5

Megj. Ha csak nedvesen kívánja letörölni a padlót, akkor nem kell megtöltenie a víztartályt, elegendő 
csak a nagy mikroszálas mopot benedvesíteni. Ha azonban azt szeretné, hogy a porszívó hosszabb 
ideing töröljön vizesen, töltse fel a tartályt és nedvesítse be a mopot is.
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A takarítási funkciók és üzemmódok

A takarítási funkciók és üzemmódok

A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e 
kapcsolva. Nyomja meg az AUTO gombot a robotporszívón vagy a távirányítón és a porszívó elkezdi a 
takarítást. A takarítás leállításához nyomja meg ismét az AUTO gombot

Megj. Ha a robotporszívó alvó üzemmódban van, először nyomja meg az AUTO gombot az aktiváláshoz 
és nyomja meg ismét az AUTO gombot a takarítás elindításához.

Üzemmódok átkapcsolása

Nyomja meg a kiválasztott takarítási mód gombját és indítsa el a takarítást.

Alvó üzemmód

A robotporszívó automatikusan alvó üzemmódba lép, ha 20 másodpercen belül nem kap parancsot. 
Aktiválja újra az AUTO gombbal.

Takarítási üzemmódok

Bekapcsolás/kikapcsolás

Automata takarítási üzemmód
A robotporszívó automatikusan takarít és a takarítási útvonalat a 
helyiség típus szerint választja ki. Az automatikus takarítást a porszívó 
90 percen át végzi, a padlóburkolattól és a helyiségtől függően. A 
takarítás befejezése után a robotporszívó automatikusan megkeresi a 
töltőállványt és megkezdi a töltést. Ha a töltőállvány nem a hatótá-
volságon belül van, akkor Ön a porszívót manuálisan töltheti fel az 
adapteren keresztül vagy a töltőállványba helyezéssel.

Megj. Az automatikus tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  
robotporszívó vagy távirányító gombját.

Célzott takarítási üzemmód
Helyezze a robotos porszívót egy szennyezett helyre, és nyomja meg a  
         gombot a robotporszívón vagy a távvezérlőn lévő SPOT gombot a 
takarítás megkezdéséhez. A takarítás leállításához nyomja meg ismét 
az          gombot Ez az üzemmód ideális pl. az egy helyen kiömlött 
szemét feltakarítására. A porszívó csak az adott kis felületet takarítja.

Megj. Célzott tisztítási mód használata esetén a robotporszívó több 
időt tölt a szennyezett helyen, és alaposabban takarít. Körülbelül 1,5 
m átmérőjű spirálist hajt végre, és visszatér a középre, ahol automati-
kusan leáll.

Bútor alatti tisztítási üzemmód
Ha alaposan szükséges takarítani pontosan az alacsony bútorok alatt, 
például ágy, szekrény vagy kanapé alatt, válassza ezt a takarítási 
módot. Helyezze a robotporszívót az adott bútor alá, és nyomja meg a 
DARK gombot a távirányítón. A robot körülbelül 5 percig fogja takarí-
tani a sötét sarkokat. A takarítás ezután befejezi, és a helyén marad

1

2

3

1

2

AUTO

AUTO
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Takarítási időzítő

A takarítási időzítő beállítása

A valós idő beállítása

Az időzítő segítségével beállítható a takarítási idő a hét egyes napjaira. A robot ezután a kiválasztott napo-
kon takarít mindig ugyanabban az időben. Az időzítő beállítása előtt be kell állítani a valós időt.
A valós idő és időzítés beállítása a távirányítón történik.

1. Nyomja meg a TIMING gombot
2. Nyomja meg a hét napjának kiválasztásához. A hét napjai kis számként jelennek meg a kijelző fő 
 numerikus karakterei között. 1 = hétfő, 2 = kedd, 3 = szerda, 4 = csütörtök 
 Nyomja meg gombot a hét napjának kiválasztásához. 5 = péntek, 6 = szombat, 7 = vasárnap
3. Nyomja meg az OK gombot a beállított adatok megerősítéséhez.
4. Nyomja meg a      gombot az órák és percek beállításához.  
 A gombot használja az értékek növeléséhez és csökkentéséhez.
5. Nyomja meg az OK gombot az összes beállított érték elmentéséhez.

1. Nyomja meg a TIMING gombot
2. Nyomja meg a SPOT gombot
3. Nyomja meg A     gombot és válassza ki a hét napjait, amikor azt szeretné, hogy a robot 
 automatikusan takarítson. A hét napjai kis számként jelennek meg a kijelző fő numerikus karakterei 
 között. 1 = hétfő, 2 = kedd, 3 = szerda, 4 = csütörtök 
 Nyomja meg       gombot a hét napjának kiválasztásához. 5 = péntek, 6 = szombat, 7 = vasárnap
4. Nyomja meg az OK gombot a beállított adatok megerősítéséhez.
5. Nyomja meg a   gombot, hogy beállítsa az órákat és perceket, amikor a robot automatikusan 
 takarítson. A gombot használja az értékek növeléséhez és csökkentéséhez. 
 Példa: Ha az időzítőt 13:00-ra állítja be. Napok: 1,3,5 ... a robot minden hétfőn, szerdán és pénteken 
 13:00 órakor takarít majd.
6. Nyomja meg az OK gombot az összes beállított érték elmentéséhez.

Figyelmeztetés:
•	 Ha	a	robotot	kikapcsolja	a	főkapcsolóval,	nem	történik	meg	az	időzítő	szerint	ütemezett	tisztítás.
•	 Miután	törölte	az	összes	tervezett	tisztítást,	a	robot	érintőkijelzőjén	lévő	 						jelzőlámpa	világít.

A tisztítás késleltetett indítása csak száraz mopos takarításkor, üres víztartállyal 
alkalmazható.
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A virtuális fal létrehoz egy láthatatlan falat, amelyen keresztül a robot-
porszívó nem megye át. A virtuális fal segítségével megakadályozha-
tó, hogy a robotporszívó elhagyja azt a helyiséget, amelyikben takarí-
tás történik (helyezze az ajtókeretbe), vagy hogy megvédje a törékeny 
tárgyakat a robot porszívóval való érintkezéstől. A virtuális fal akár 4 
méter hosszúságú láthatatlan falat tud létrehozni.

Az első használat előtt helyezzen be 2 AA elemet a polarizációnak megfelelően. Mindig jó minőségű, új 
elemeket vagy teljes kapacitású akkumulátorokat használjon, különben a virtuális fal meghibásodhat. 
Ha nem használja a virtuális falat, mindig kapcsolja ki a kapcsolót OFF állásba.

„1“-es helyzet

Virtuális fal egyenes sugarat fog sugározni előre.

„2“-es helyzet

A virtuális fal a sugarat oldalra fogja sugározni.

„3“-es helyzet

A virtuális fal a sugarat előre és egyidejűleg oldalra 
fogja sugározni.

„0“-es helyzet

Kikapcsolva

4 m 4 m Ha a falat akadályként kívánja elhelyezni az 
ajtóba, mindig az ajtókeret mögé helyezze.

Ha vízszintes gátat használ, győződjön meg 
arról, hogy nincsenek akadályok a sugár 
útjában a virtuális fal közelében.

Ne helyezze el a virtuális falat a töltőállomás 
közvetlen közelében, de legalább 0,5 m 
távolságot tartson.

Soha ne irányítsa a virtuális fal gerendáját 
szemekbe!

A virtuális falat több helyzetbe is beállíthatja a használat céljának megfelelően.

1

A gát (sugár) hatótávolsága kb. 4 méter.

2
30

Virtuális fal



12

Karbantartás

Karbantartás - az oldalsó kefék tisztítása

Az oldalsó kefék tisztítása

Az akkumulátor karbantartása

A) Győződjön meg róla, hogy az oldalsó kefék nem sérültek-e, vagy 
 hogy nemkívánatos tárgyak vagy hajszálak és állati szőrök 
 nincsnek-e rájuk tekeredve.

B) Csavarja le az oldalsó kefék-csavarjait. 
•	 Tisztítsa	meg	vagy	cserélje	ki	a	régi	oldalsó	keféket	újakra. 
•	 Csavarja	vissza	a	csavarokat	a	helyükre.

Amennyiben a robotporszívó hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval és vegye ki az 
akkumulátort. Tárolja azt száraz helyen.

Ha az egyes ciklusok között rendszeresen használja a robotporszívót, ne kapcsolja ki a porszívót, hanem 
hagyja azt a töltőállványon.

A) Törölje le az érzékelőablakokat és az automatikus töltés érintkezőket száraz ruhával.
B) Tisztítsa meg a töltőállvány töltő érintkezőit.
C) Tisztítsa meg a lökhárítókban lévő érzékelőket.

Az akkumulátor cseréje
Mindig csak eredeti akkumulátorokat használjon, különben a robot javíthatatlan károsodását kockáztatja.
1. Csavarja ki a két csavart, és nyissa ki az akkumulátorfedelet.
2. Csatlakoztassa le az akkumulátort, és cserélje ki egy újra.
3. Biztosítsa az akkumulátort a fedéllel.
4. Húzza meg újra a fedél csavarját.

Érzékelők tisztítása

A B C

Csavarhúzó
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A gyűjtőkosár és a szűrők tisztítása

A) Nyomja meg a gyűjtőkosár fedelén lévő PUSH felirattal ellátott 
 helyet a kinyitáshoz.

B) Vegye ki a gyűjtő kosarat, és vegye ki a gyűjtőkosárból a HEPA 
 szűrőt.

C) Nyissa ki a gyűjtőkosár felső fedelét, és távolítsa el az alapszűrőt is. 
 Ürítse ki a gyűjtőkosarat és törölje le róla a port.

D) Szükség esetén ki lehet öblíteni a gyűjtőkosarat vízzel. 
 Tisztítsa meg a szűrőket a mellékelt tisztítókefével. A szűrőket ne 
 mossa le vízzel! 
 A HEPA szűrőt ne mossa ki, de egy év használat után távolítsa el a 
 keretből, és cserélje ki egy újra.

E) Helyezze vissza mindkét szűrőt a gyűjtőkosárba. 
 1. Mindkét szűrőt csak akkor helyezze be, ha szárazok. 
 2. Ne tegye ki egyik szűrőt sem a közvetlen napsugárzásnak.

F) Zárja le a gyűjtőkosár felső fedelét és helyezze vissza a 
 robotporszívó testébe. (Lásd a B ábrát)

Megj. Miután eltávolította a gyűjtőkosarat a robot porszívó testéből, győződjön meg arról, hogy nem 
ragadtak-e a szívó utakba, vagy más módon nem akadályozzák-e a szívást idegen tárgyak.

Ha a hulladék kosár logója világít a robot porszívó kijelzőjén, akkor a gyűjtőkosarat ki kell üríteni.

A

B

C

D E



14Műszaki adatok 

Műszaki adatok

Mechanikai jellemzők

Átmérő 350 mm

Magasság 95 mm

Súly 3,1 kg

Akkumulátor feszültség 14,8 V

Specifikáció 2000 mA, Li-Ion

A porszívó jellemzői 

A gyűjtőkosár kapacitása 1 liter

A töltés módja automata/kézi

Takarítási üzemmódok automata, helyszín, bútorok alatt, tervezett takarítás

Töltési idő 3 - 4 óra

Takarítás időtartama kb. 90 perc

A porszívó testén lévő gombok típusa érintéses (led kijelző)

A víztartály és a mop tisztítása

Minden feltörlést követően öblítse ki a víztartályt, és hagyja megszáradni a mopot.

Ha Önnél kemény víz van, előfordulhat, hogy a tartályban lévő víz megnehezíti a mop benedvesítését 
a feltörlés során. Vízkőtlenítse a tartályt erre a célra szolgáló termékkel, vagy ecetes vízzel.

A mikroszálas mop mosható automata mosógépben 30-40 °C-on.

A robotporszívót csak beltérben vagy lakásokban szabad használni.

A robotporszívó használatának korlátai



15 A problémák megoldása

Hibakód Jelentés Medoldás

E001

E002

 
E003

 
E004

 
E005

E007

 
E008

 
 
E009

 
E010

 
 
E011

Tisztítsa meg óvatosan az érzékelőt egy száraz ruhával.

Ürítse ki a kosarat, és távolítsa el a szennyeződést 
a szívónyílásból.

Távolítsa el a szennyeződéseket vagy a tárgyakat 
a kerekekről, és tisztítsa meg a padlóérzékelőket.

Távolítsa el a rátekeredett hajat és a szennyező-
déseket és tisztítsa meg a padlóérzékelőket.

Helyezze a robotot egy egyenes és szilárd padlóra.

Zárja be a gyűjtőkosár fedelét. 

Ellenőrizze a gyűjtőkosár megfelelő elhelyezését, 
vagy vegye ki a kosarat, és ismét helyezze be a 
robotba.

Helyezze a robotot a töltőállványba, és hagyja 
teljesen feltölteni.

Ellenőrizze, hogy a robot testén lévő főkapcsoló 
be van-e kapcsolva ON állásban. Cserélje ki az 
akkumulátort újra.

Tisztítsa meg a lökhárítót egy száraz ruhával, és 
ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve.

A padlóérzékelő hibája.

A gyűjtő kosár tele van, vagy a 
szívónyílás eltömődött

Bal vagy jobb oldali kerékhiba. 
 
 
Jobb vagy bal oldali kefe hiba 

A jobb vagy bal kerék a levegőben van

A gyűjtőkosár fedele nyitva van, 
vagy rosszul van rögzítve

A gyűjtőkosár problémája 
 

Az akkumulátor lemerült 

A robot nem töltődik fel 

 
Érzékelők hibája

Problémamegoldás

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket:

Indítsa újra a robotporszívót a főkapcsoló kikapcsolásával és bekapcsolásával.

Ha a standard újraindítás nem segít, távolítsa el az akkumulátort több mint 10 percre. 

Ha a probléma nem múlik el, forduljon a hivatalos szervizképviselethez.

Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.cz/www.robzone.sk

1
2
3

Hibakód táblázat
Probléma esetén a hibakód megjelenik a robotporszívó kijelzőjén.
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