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Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE ROOMY 4.0 porszívót. 
Kérjük, olvassa el a "Biztonságos használat szabályai" című fejezetet, mielőtt 
használatba venné a robot porszívót.
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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

Ajánlas

A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál. Soha ne használja külső térben. Haszná-
lat 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.

Amennyiben téli hónapokban vásárolta meg a porszívót vagy hideg időben szállította, javasoljuk, 
hogy a robotot hagyja először szobahőmérsékletre felmelegedni, mielőtt elindítja. Ezzel megaka-
dályozza az elektronika károsodását a hideg levegő hatására beállt kondenzáció miatt..

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.
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 porszívózá-
shoz 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 
főkapcsolóval.
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. 
Csatlakoztassa 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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ROOMY 4.0 robotporszívó előnyei

Porszívózik és letörli a finom port

A Roomy 4.0 robotporszívó nagy segítséget nyújt Önnek a szőnyegek és sima padlók taka-
rításában. Kombinálja az intenzív porszívózást a finom por letörlésével. A Roomy 4.0 ezért 
felhasználható mint önálló porszívó vagy csatolható rá a plusz mop modul mikroszálas 
moppal, és a robot egyidőben fog porszívózni és törölni egy sima padlón.

Extra erős szívó teljesítmény

A Roomy 4.0 modern digitális BLDC motorral rendelkezik, amely 3x nagyobb szívóerőt biz-
tosít, mint a hagyományos robotporszívók. Alaposan porszívózza a szőnyegeket és minden 
típusú sima padlót.

A szívóerő intelligens beállításai

A robotporszívó önmaga határozza meg a szívóteljesítmény szintjét a padló típusától 
függően. Ez nem csak növeli a tisztítási hatékonyságot, hanem akár 30%-os energiamegta-
karítással is jár.

Könnyű használatra tervezték

•	 Egyszerű kezelés. 
•	 Érintéses vezérlőpult és távirányító. 
•	 Elegendő egyetlen gombot megnyomni és 
 a robotporszívó elkezdi a takarítást.

•	 A hang-figyelmeztetések listája
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Várjon, feldolgozom az utasítást

Kérem, töltse fel az akkumulátort

A töltés elkezdődött

A töltés befejeződött

Kérem, kapcsolja be a főkapcsolót

Tegye a porszívót a padlóra

Kérem, ellenőrizze a meghajtó-kerekeket

Kérem, illessze vissza a hulladék tartályt

Kérem, ellenőrizze az oldalsó keféket

Kérem, tisztítsa ki a szívónyílást
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1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
2. Illessze be az akkumulátorokat a virtuális falba és szerelje össze a padlóra a töltő alapot.
3. Kapcsolja ON állásba a robotporszívó oldalán található főkapcsolót.
4. Ha az akkumulátor jelzi a lemerülést, először hagyja, hogy a robot feltöltődjön. 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. Ha egyidejűleg szeretne porszívózni és 
feltörölni, töltse fel a mop modult az utasításoknak megfelelően tiszta vízzel, csatlakoztassa a mikroszálas, 
nedves feltörlésre szolgáló mopot (kékes-zöld), majd helyezze a tartályt a porszívó aljára.
6. Nyomja meg a gombot a porszívó          vezérlőpultján és a takarítás elkezdődik!

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először 
használja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémá-
kat, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” 
az új környezettel, 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 
algoritmusokat 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. A robot-
porszívó áthalad az átjáró küszöbökön kb. 1-1,5 cm magasságig, valamint a normál szálsűrűségű szőnyegen kb. 1 cm 
magasságig. Ha nagyobb lakást, vagy 80 m2-nél nagyobb területet szeretne kitakarítani, javasoljuk, hogy a helyet 
több részre ossza fel és fokozatosan takarítsa ki. Vagy a helyiségeket takarítsa ki egyenként. Nagyobb terület egy 
tisztítási ciklusban történő takarítása esetén Ön rossz minőségű tisztítást kockáztat, és a a takarítás után a robot nem 
tudja megfelelően megtalálni a töltőbázist.

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 a        gombot.
A robot nem léphet közvetlen érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Nem szolgál folyadékok felszívására, hanem 
kizárólag nedves feltörlésre, ezért a víztartályt a robotporszívó testétől távol töltse fel vízzel. Semmilyen esetben ne 
tisztítsa a robotot nedves ruhával, kizárólag szárazon.

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:

Hogyan kezdjük



Az alapcsomagolás tartalma

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

Robotporszívó Töltőbázis Hálózati adapter

Mikroszálas mop

Virtuális fal

Tisztító fej 
forgókefével 

(a porszívóba helyezve)

Kefe tisztításhoz 
(a hulladék tartály része) Kézikönyv

2 oldalsó kefe

Mop modul

HEPA szűrő 
(a porszívóba helyezve)

Távirányító 
(elemek nélkül)
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A porszívó leírásá

Lökhárító

Érintőképernyő

Főkapcsoló

Nyomógombok 
a kezeléshez Burkolat 
Lökhárító

A porszívó teste

Szívófej forgókefével

Bal kerék 

Bal oldalsó kefe

Alsó burkolat

Nyílások a mop modul 
behelyezéséhez

Nyomógomb 
a burkolat felnyitásához

Akkumulátor burkolat 

Elülső kerék

Csatlakozások automatikus töltéshez 

Jobb oldalsó kefe

Jobb kerék 

Csatlakozó 
a töltéshez

Gyűjtőkosár

Gyűjtőkosár
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A porszívó érintőképernyője

PUSH

CLEAN Start-Stop az automata takarításhoz / A robot aktiválása alvó üzemmódból / 
 Kiválasztás és adattárolás megerősítése programozás közben
CLOCK Valós idő és nap beállítása
PLAN Az időzítő beállítása
MODE  A takarítási módok kiválasztása / A számértékek növelése programozáskor
HOME  Automata töltés / A számértékek növelése programozáskor
PUSH A gyűjtőkosár fedelének kinyitása

Automatikus takarítás

Fal menti takarítás

SPOT célzott takarítás

Automata töltés 

Az akkumulátor állapota

Idő beállítása / Töltés állapota / Hibakódok

A hét napjai: 
SUN = vasárnap, MON = hétfő, TUES = kedd, WED = szerda, 
THUR = csütörtök, FRI = péntek, SAT = szombat

Időzítő - tervezett takarítás

valós idő

1

1 2 3 4 5

2

7

8

9

8

9

3

4

5

6

6

7

6Érintőképernyő



Kijelző

PLAN időzítés beállítása

HOME automatikus töltés (a porszívó 
elkezdi keresni az akkumulátor 
töltőállványát)

Irány gombok (manuális navigáció 
a porszívó mozgásához)

ON/OFF Start-Stop a takarításhoz, bekapcsolva/kikapcsolva

MODE a takarítás üzemmód kiválasztása

CLK a valós idő beállítása

SPOT célzott takarítás

1

4

1

2

3

2

5

6 7

7

8

8

3

4

5

6

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. Ha a távirányítót a töltőállomás közelében használja, előfordulhat, hogy 
a jel zavarása miatt nem ismeri fel a parancsot.

Megjegyzés: használat előtt a távvezérlőbe helyezzen be két AAA típusú elemet. Ha hosszabb 
ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket. 

Távirányító

7  Távirányító



A robotporszívó használata

A töltőállvány elhelyezése
Helyezze a töltőállványt a falhoz, és távolítsa el a tárgyakat mindkét oldalon 1 m 
távolságban, és 2 m-re az alap előtt, hogy a vezető sugár ne legyen zavarva az auto-
matikus parkoláshoz.
Ha a vezető sugarakat megakadályozzák az állvány közelében elhelyezett tárgyak, a 
robot nem fogja tudni megtalálni a töltőállványt és megfelelően parkolni. 
A töltőállványt kétoldalas ragasztóval rögzítheti a padlóra.

A porszívó manuális töltése
A) A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át.
Először csatlakoztassa a hálózati adaptert a robotporszívó testén lévő megfelelő nyílásba, majd 
csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzatba. Lásd az A ábrát
B) A porszívó töltése a töltőállvány segítségével.
Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás megfelelő nyílásába, majd illess-
ze be a hálózati adaptert a foglalatba, és a töltőállomás bekapcsol. Nyomja meg a távvezérlőn 
vagy a vagy a porszívó érintőképernyőjén lévő "HOME" gombot, és a robotporszívó 
automatikusan visszatér a töltőállványhoz, és elkezd töltődni. Lásd a B 

Automatikus töltés
Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor auto-
matikusan elkezdi keresni a töltőállványt, hogy feltölthesse magát.
Megj. Ha az akkumulátor lemerült, a robotporszívó kijelzőjén megjelenik .  
Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor a 
robotporszívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát

Ha a robot porszívó ki van kapcsolva, kapcsolja be a főkapcsolót.
(Ha a robotporszívó nem kap parancsot a következő 20 másodpercen belül, automatikusan 
alvó üzemmódba lép.)
Megj. A) Hagyja a főkapcsolót Bekapcsolt állásban, ha Kikapcsolt állásban van, 
 a robotporszívó nem fog működni.
 B) Ha a kapcsolót Kikapcsolt állásba váltja át, a takarítási időzítő üzemmódban 
 beállított értékek törlődnek.
 C) Ha a töltés közben kikapcsolja a robotporszívót a főkapcsolóval, a kijelzőn 
 megjelenik az "error” (hiba), és a töltés megszakad.
Vigyázat! Töltés előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló a Bekapcsolt állásban van-e. Ha Kikapcsolt 
állásban van, a robotporszívó nem töltődik fel.

Töltés

1

2

3

A ábra B ábra
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Akkumulátor állapota a porszívó kijelzőjén

  Tippek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

Bekapcsolás 
A) Ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. 
B) Nyomja meg a CLEAN gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón és a 
porszívó elkezdi a takarítást. 
Megjegyzés: Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a CLEAN gombot a robotporszívón 
vagy az ON/OFF gombot a távirányítón, és a robotporszívó felébred az alvó üzemmódból. Nyomja 
meg a CLEAN gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón és a porszívó ismét 
elkezdi a takarítást.
Készenléti üzemmód 
A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a robotporszívó be van kapcsolva és várja az Ön tisztító 
program kiválasztását. A porszívó kijelzője világít. A folyamatban lévő takarítás megszakításához a 
nyugalmi állapotba nyomja meg a tisztítási módban a CLEAN gombot a robotporszívón vagy a távi-
rányító ON/OFF gombját. A robotporszívó megszakítja a takarítást, és készenléti állapotban marad.
Alvó üzemmód 
Az alvó üzemmód energiamegtakarításra szolgál, ha a robotporszívót hosszú ideig nem használja. 
Alvó üzemmódban a porszívó kijelzője ki van kapcsolva. Az alvó üzemmódból a robot felébreszthető 
a CLEAN gomb megnyomásával a robotporszívón vagy az ON/OFF gomb megnyomásával a távirá-
nyítón. Ha a robotot készenléti állapotba szeretné átállítani, tartsa lenyomva a robotporszívó CLEAN 
gombját 3 másodpercig, különben automatikusan átmegy alvó üzemmódba, ha nem kap parancsot 
több mint 60 másodpercen át. Az üzemmód nem aktiválódik, ha a robot a hálózathoz csatlakozik 
vagy a töltőállványban helyezkedik el.
Kikapcsolás 
A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja át a porszívó testének oldalán lévő hálózati kapcsolót OFF/
Kikapcsolva állásba.

•	 Az	akkumulátor	töltése	előtt	a	porszívó	testén	lévő	főkapcsolónak	bekapcsolt	állapotban	kell	lennie. 
•	 Az	első	használat	előtt	a	robotporszívó	akkumulátorát	teljesen	töltse	fel.	Amikor	az	akkumulátor	teljesen	 
 fel van töltve, a kijelzőn megjelenik a FULL felirat. 
•	 Miután	az	akkumulátor	teljesen	lemerült,	a	robotporszívót	lehető	leghamarabb	hagyja	feltöltődni. 
•	 Ha	hosszabb	ideig	nem	fogja	használni	a	robotporszívót,	akkor	a	porszívó	oldalán	lévő 
 főkapcsolót kapcsolja a Ki állásba. 
•	 A	töltés	során	ne	használja	a	robotporszívót. 
•	 Ha	az	akkumulátor	lemerült,	a	robotporszívó	bejelenti:	„Kérem,	töltse	fel	az	akkumulátort“	és	ez		
 megjelenik a kijelzőn is. 
•	 Ha	a	takarítási	üzemmódban	a	kijelzőn	megjelenik	a	 ,	a	robotporszívó	elkezdi	automatikusan 
 keresni a töltőállványt, hogy feltöltődjön.

A) Az első használat előtt töltse fel a robotporszívót 12 órán keresztül, vagy amíg az akkumulátor teljesen 
 fel nem töltődik. 
B) Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót haladéktalanul töltse fel. 
C) Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, töltse fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a 
 robotkapcsolót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen. 
D) Ha a Roomy 4.0 robotporszívót három hónapnál hosszabb ideig nem használta, akkor töltse fel közvetlenül a 
 hálózati adapterrel 12 órán át. 
E) Az egyes tisztítási ciklusok között a porszívót a hagyja töltőállványon, ez biztosítja az akkumulátor 
 optimális teljesítményét.
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az akkumulátor teljesen fel van töltve

az akkumulátor lemerült

a töltés folyamatban van

a töltés befejeződött

kérem, töltse fel az akkumulátort

a töltés elkezdődött

Hangüzenet

Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás
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Automata takarítási üzemmód 
A robotporszívó automatikusan takarítja a helyiséget, és 
meghatározza a környezetnek megfelelő takarítási módot. Ez 
a leggyakrabban használt takarítási mód. E módszer során a 
robot szisztematikusan és a szükség szerint különböző 
takarítási algoritmusokat váltakoztat.

Sarkok takarítása 
Ebben az üzemmódban a robotporszívó a helyiség falai 
vagy a bútor szélei mentén takarít, és alaposan kisepri 
a sarkokat.. 

ZIG-ZAG takarítása 
Nagyméretű, bútor nélküli felületek takarítására alkal-
mas. A robot egyenes vonalban mozog, hogy a lehető 
leggyorsabban lefedje az egész felületet. Ha egy akadályt 
észlel, az irányát körülbelül 45 fokkal megváltoztatja.

Ez az üzemmód csak az automatikus tisztítás alatt 
indítható el, ha a távvezérlőn 4-szer megnyomja a MODE 
gombot, és az irányító kijelzőjén a MODE4-et választja.

Célzott takarítás 
A robotporszívó több időt tölt el az Ön által kiválasztott, 
sokkal szennyezettebb helyen. Ez a célzott takarítás 
jobban megfelel a szennyezettebb helyekre vagy kis helyi 
szennyezettségű felületekre (például kiömlött szemét). A 
robot kb. 1 m2-es területet kezd takarítani köröző 
mozgással a spirális irányban 1,5 percen át.  

Takarítási üzemmódok

X

X

X

X

Nyomja meg a MODE gombot 3-szor a LED panelen, 
a kijelzőn megjelenik a 

Nyomja meg az SPOT gombot a távirányítón

Nyomja meg a MODE gombot 2-szer a LED panelen,  
a kijelzőn megjelenik a 

•

•

•
•

•

Nyomja meg a CLEAN gombot a robot kijelzőjén 
Nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón
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Manuális üzemmód kiválasztása a folyamatban lévő takarítás során

SPOT/Célzott takarítás
Nyomja meg a MODE gombot 1-szer – a porszívó a SPOT üzemmódban kezd el takarítani, 
a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó 
kijelzőjén mint 1111. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

AUTO/Automatikus takarítás
Nyomja meg a MODE gombot 1-szer – a porszívó a AUTO üzemmódban kezd el takarítani, 
a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó 
kijelzőjén mint 2222. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

EDGE/A sarkokban és a falak mentén történő takarítás
Nyomja meg a MODE gombot 1-szer – a porszívó a EDGE üzemmódban kezd el takarítani, 
a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó 
kijelzőjén mint 3333. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.

ZIG- ZAG takarítás
Nyomja meg a MODE gombot 4-szer – a porszívó a ZIG-ZAG üzemmódban kezd el takarítani, 
a kiválasztott üzemmód megjelenik a távirányító kijelzőjén és rövidem megjelenik a porszívó 
kijelzőjén mint 4444. A kiválasztást a porszívó rövid hangjelzése erősíti meg.
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A folyamatban lévő takarítás során szükség szerint 4 különböző típusú takarítási üzemmódot választhat: 
SPOT/AUTO/EDGE CLEAN/ZIG -ZAG
Indítsa el a robotporszívót az automatikus takarításhoz a CLEAN gomb segítségével a porszívó érintőké-
pernyőjén vagy az ON/OFF gombbal a távirányítón. Amint a porszívó elindul és elkezdi a takarítást, 
a távvezérlő MODE gombjával kiválaszthatja a különböző takarítási üzemmódokat.
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Takarítási időzítő

Az időzítő beállítása (késleltetett indítás)

A valós idő beállítása

A takarítási időzítő beállítása

A robotporszívó csak készenléti üzemmódban vagy töltési üzemmódban programozható. Ha a robot 
alvó üzemmódban van, nyomja meg a CLEAN gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a 
távirányítón az átkapcsoláshoz a készenléti üzemmódba.
Az időzítő beállítása előtt először állítsa be a valós időt a robot és a távvezérlő érintőképernyőjén. 

A) A valós idő beállítása a robotporszívón 
Röviden nyomja meg a CLOCK gombot, majd három másodpercen belül nyomja le a CLEAN gombot. 
A robotporszívó érintőképernyőjén megjelenik egy óra ikon, amely megerősíti, hogy az aktuális 
időbeállítási programban tartózkodik, és a bal oldali kijelző első két számjegye villogni kezd az óra 
beállításához. Nyomja meg a MODE "felfelé nyíl" gombbal az érték növeléséhez, vagy a HOME gombot a 
"lefelé mutató nyíl" gombbal az érték csökkentéséhez. Ezután nyomja meg a CLEAN gombot a beállított 
értékek megerősítéséhez, és a második két számjegy kezd villogni a percek beállításához. Nyomja meg a 
MODE "felfelé nyíl" gombbal az érték növeléséhez, vagy a HOME gombot a "lefelé mutató nyíl" gombbal 
az érték csökkentéséhez. Ezután nyomja meg a CLEAN gombot a beállított értékek megerősítéséhez, és 
folytassa a hét napjának beállítását. A kijelzőn villogni kezd a SUN a vasárnap (Sunday) jelzésére, majd a 
hét további napjainak jelei következnek. A MODE gombbal válassza ki a hét aktuális napját, majd végül 
erősítse meg a CLEAN gombbal.
 A kijelzőn néhány másodpercig világít az óra ikonja. Várjon, amíg kialszik, ami azt jelezi, hogy az összes 
szerkesztett adat megfelelően tárolva van. Kérjük, ne adjon meg további feladatokat az adatok mentése 
közben. A beállítás megszakításához bármikor nyomja meg a CLOCK gombot.
B) A valós idő beállítása a távirányítón 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a CLK gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy 
villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt óra 
értéket. A jobbra nyíl megnyomásával átmegy a percek beállítására. A beállított adatok megerősítésé-
hez nyomja meg a „CLK“	gombot.	A	távirányítónak	a	porszívóval	való	megfelelő	működéséhez	mindkét	
eszközön ugyanazt az időt kell beállítani. 

A) A takarítási időzítő beállítása a robotporszívón 
Röviden nyomja meg a PLAN gombot, majd három másodpercen belül nyomja meg a CLEAN gombot. 
A robotporszívó érintőképernyőjén megjelenik az ébresztő ikon, amely megerősíti, hogy Ön a valós 
időbeállítási programban tartózkodik, és a bal oldali kijelző első két számjegye villogni kezd az óra beállí-
tásához. Nyomja meg a MODE "felfelé nyíl" gombbal az érték növeléséhez, vagy a HOME gombot 
a "lefelé mutató nyíl" gombbal az érték csökkentéséhez. Ezután nyomja meg a CLEAN gombot a beállí-
tott értékek megerősítéséhez, és a második két számjegy kezd villogni a percek beállításához. Nyomja 
meg a MODE "felfelé nyíl" gombbal az érték növeléséhez, vagy a HOME gombot a "lefelé mutató nyíl" 
gombbal az érték csökkentéséhez. Ezután nyomja meg a CLEAN gombot a beállított értékek megerő-
sítéséhez, és folytassa a hét napjának beállítását. A kijelzőn villogni kezd a SUN a vasárnap (Sunday) 
jelzésére, majd a hét további napjainak jelei következnek. A MODE gombbal válassza ki a hét aktuális 
napját, majd végül erősítse meg a CLEAN gombbal. A kijelzőn néhány másodpercig világít az ébresztő 
ikonja. Várjon, amíg kialszik, ami azt jelezi, hogy az összes szerkesztett adat megfelelően tárolva van. 
Kérjük, ne adjon meg további feladatokat az adatok mentése közben. A következő napokra szóló takarí-
tás beállításához ugyanúgy járjon el, mindig a takarítási időtől egészen a hét napjáig.
      A beállítás megszakításához bármikor nyomja meg a PLAN gombot.
           Az időzítő utolsó beállított adatainak ellenőrzéséhez használhatja a távirányítót.
Nyomja meg a távvezérlő PLAN gombját, és a robot kijelzője megmutatja az utoljára beállított 
betervezett takarítási adatokat.
. 

Az időzítő segítségével állíthatja be a porszívó késleltetett indítását. A robotporszívó a beállított napon és 
időben kezdi el automatikusan a takarítást .
Soha ne használja a takarítás késleltetett indítását a nedves takarításhoz, amikor a tartály vízzel van 
feltöltve. Ez a padló túlzott benedvesítését eredményezheti a töltőállvány körül.

!

12Takarítási idözítö



Az időzítés törlése

Az időzítő beállításának ellenőrzése

           Az időzítő helyes beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő PLAN gombját, és a robot 
érintőképernyője megjeleníti a beállított időzítőt, azaz hány órakor kezdi a porszívó takarítást. Ez az adat 
néhány másodperc múlva automatikusan átvált a valós időre. 

     Ha azt szeretné, hogy a robotporszívó minden nap ugyanabban az időben takarítson, használhatja 
az egy gombnyomással történő gyors beállítást. Készenléti állapotban nyomja meg a PLAN gombot, 
és tartsa lenyomva, amíg el nem hangzik a hangjelzés. Ezután a takarítás automatikusan minden napra 
be van állítva a valós időre. Pl.: Ha jelenleg a valós idő 13:30, a takarítási idő a hét minden napján 13: 30 
órára lesz beállítva. 

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a PLAN gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két 
számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a 
kívánt időbeni késleltetést. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a ON/OFF gombot. Ha a beállítás 
helyesen történt, rövid hangjelzés hallható. 
Ahhoz, hogy az időzítő megfelelően működjön, ugyanazt az időt kell beállítani a távirányítón és a porszí-
vón egyszerre.

Példa: Ha éppen reggel 9:00 óra van, és Ön beállítja a 6:30 késleltetést, akkor a robotporszívó 6 óra és 30 perccel 
az időzítő beállítása után, azaz délután 15: 30-kor kezdi el a takarítást, és ez az időzített adat a beállítás elmen-
tése után megjelenik a porszívó kijelzőjén is. Ha a főkapcsolót a robotporszívón bekapcsolva hagyja, ugyanaz 
a takarítás megismétlődik minden nap 15:30-kor a töltés után.

B) Az időzítő beállítása a távirányítón 
A távirányítón a késleltetett indítás késleltetésként van beállítva a valós időhöz képest. Az a késleltetés, 
amely után a robotos porszívó elkezdi a takarítást, 30 percen át állítható be.

A programozott takarítást tömegesen is törölheti a hét összes beállított napjára vagy egyenként a kiválasz-
tott napokra.
• Az időzítő tömeges törlése
Az összes időzítőre vonatkozó beállítás törléséhez nyomja meg a PLAN gombot, majd nyomja meg és 2 
másodpercig tartsa lenyomva ezt a gombot. Mihelyt elhangzik a hangjelzés, engedje el a gombot. A teljes 
hétre vonatkozó beállított késleltetési idő visszavonhatatlanul törlődik.
• Az időzítő egyes napjainak törlése
Az időzítő törléséhez egy adott napnál állítsa be a 00:00 értéket a számláló a betervezett takarítási idő 
helyett.
Nyomja meg a PLAN gombot, és görgessen a lefelé nyíllal a hét szerkeszteni kívánt napjára a HOME gom-
bbal. Nyomja meg a CLEAN gombot, és a számláló első két száma villogni kezd a robot kijelzőjén. Állítsa be 
a nullás "00" értéket a HOME gombbal a lefelé mutató nyíllal vagy a felfelé mutató nyíllal a MODE segítségé-
vel. Ezután nyomja meg a CLEAN gombot, és menjen át a számláló második két számjegyének beállítására. 
Állítsa be a nullás "00" értéket a HOME gombbal a lefelé mutató nyíllal vagy a felfelé mutató nyíllal a MODE 
segítségével. Nyomja meg ismét a CLEAN gombot, ekkor a hét kiválasztott napja villog, amelyet ismételten 
erősítsen meg a CLEAN gombbal. A kijelzőn néhány másodpercig világít az ébresztő ikonja. Várjon, amíg 
kialszik, ami azt jelezi, hogy az összes szerkesztett adat megfelelően tárolva van.

Ellenőrizni akarja, hogy mikorra van a robotja időzítve az automatikus takarításra?
Röviden nyomja meg a PLAN gombot, és a kijelző a sor első napját mutatja (SUN / Sunday). Ha az adott 
napra tervezett takarítási idő be van állítva, akkor a számlálón fog megjelenni. Ha az adott napra nincs 
tervezett takarítási idő beállítva, akkor a számlálón 00:00 fog megjelenni. A MODE gombbal Ön átmegy a 
hét további napjaira.
         Gyorsan ellenőrizheti az utolsó mentett késleltetett indítást a távvezérlő PLAN gombja előtt. A 
mentett adatok a porszívó kijelzőjén jelennek meg.
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Sima padló száraz letörlése
A sima padlók takarításakor a Roomy robotporszívó felkínálja a porszívózási funkciót az egyidejű száraz 
feltörlő funkcióval. A Roomy egy speciális mopos modullal és egy mikroszálas moppal van ellátva.
Helyezze a mikroszálas mopot a modul oldalára a száraz cipzárakkal, majd az egész mopos modult 
a Click-on rendszerrel rögzítse a robot alvázára.

Győződjön meg arról, hogy a takarítandó területen sehol nincs olyan szőnyeg, magas küszöb vagy 
ajtóátjáró takaróléc, ahol a a mopos robot megakadhat. A modult rögzítse a robot alsó részére.

Most elegendő elindítani a takarítást, és a robot nemcsak porszívóni fog, hanem a padlóról le is törli 
a finom port. 

A. A mopos modul és a mop felszerelése

1. A mop felszerelése 
Csatlakoztassa a mopot a mop modul alsó részéhez a speciális 
száraz cipzár segítségével, és győződjön meg arról, hogy 
a mop szorosan csatlakozik-e. Ld. 1. ábra.
2. A moppal rendelkező mopoló modul felhelyezése a 
porszívó testére. Fordítsa meg a porszívót és helyezze rá a 
moptartót a robotporszívó testére úgy, hogy a moptartón 
lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő 
csatlakozási pontokba. Helyezze fel a mopos modult a robot 
alsó részére, ld. 2. ábra

1 2

A robotporszívó számos érzékelővel van ellátva, amelyek segítik a térben való tájékozódásban, és 
befolyásolják a bútorok vagy falak körüli mozgását is.
Ügyeljünk a fekete bútorra. Ha sötét bútorok vagy falak vannak a helyiségben, akkor lehet, hogy az 
infravörös sugár nem tükröződik megfelelően a lökhárító érzékelőiben, és a porszívó ilyen esetben 
visszapattan az akadályról a rugós lökhárítóval. Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a porszívó 
előtt egy keskeny akadály (pl. egy székláb) van. Ezekben az esetekben nem a porszívó hibás műkö-
déséről van szó, hanem ez egy szerkezeti jellemző vonás, és ez normális jelenség.
Komplikációk akkor is előfordulhatnak, ha Ön fekete padlóburkolattal rendelkezik, amikor is 
a robotporszívó a sötét felületet ahhoz hasonlóan értékeli, amikor a porszívó lépcsőre megy rá. A 
porszívó a haladási irány megváltoztatásával reagál, hogy ne történjen leesés a lépcsőről. Ezért a 
fekete, nagyon sötét vagy színesen kontrasztos padlóburkolatok nem alkalmasak robotporszívók általi 
takarításra.

IR érzékelők
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Virtuális fal

A virtuális fal létrehoz egy láthatatlan falat, amelyen keresztül a 
robotporszívó nem megye át. A virtuális fal segítségével megakadá-
lyozható, hogy a robotporszívó elhagyja azt a helyiséget, amelyikben 
takarítás 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.
Miután behelyezte az elemeket, kapcsolja a virtuális falon lévő kapc-
solót Bekapcsolt (ON) állásba.
Tegye a virtuális falat az Ön által kiválasztott helyre.
Irányítsa a virtuális falat úgy, hogy a jel abba az irányba 
fordítsa, amerre a mesterséges falat Ön kialakítani kívánja. Ha nem 
használja a virtuális falat, kapcsolja ki a főkapcsolót OFF állásba.

1

2

Infravörös jeladó 
Állapot jelzőlámpa

Akkumulátor burkolat

Főkapcsoló

Az infravörös jeladásra szolgáló nyílás

Az elemek behelyezése a virtuális falba

Hajtsa ki az akkumulátor burkola-
tot a virtuális falon.

Használat előtt helyezzen be 2 D típusú elemet. Az elemek nem képezik a csomagolás részét.

Hajtsa ki az akkumulátor burkola-
tot a virtuális falon.

Hajtsa ki az akkumulátor burko-
latot a virtuális falon. 

1 2 3
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Karbantartás

A gyűjtőkosár könnyű tisztítása

Szűrők tisztítása

A) Kb. 15-30 nap elteltével tisztítsa meg a HEPA szűrőt ecsettel.
B) Mind a fő, mind a HEPA szűrő szükség esetén újra cserélhető.
A HEPA szűrő cseréjekor ne dobja le a HEPA szűrő körüli tömítést. A HEPA szűrő élettartama körülbelül 1 év.
A HEPA SZŰRŐT SOHA NE MOSSA VÍZZEL. SOHA NE HASZNÁLJA A ROBOTPORSZÍVÓT HEPA SZŰRŐ NÉLKÜL.

A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen növelik a takarítás minőségét

Nyomja meg a PUSH gombot a porszívó testén. Vegye ki a gyűjtőkosarat.

Vegye ki és tisztítsa 
meg a HEPA szűrőt.

Mossa ki a hulladék tartályt vízzel és a 
Fő finom szűrőt tisztítsa meg ecsettel.

Tegye vissza a Fő finom szűrőt 
a gyűjtőkosárba.

Öntse ki a szennyeződéseket 
a kosárból.

Nyissa ki a hulladék tartályt és 
vegye ki a Fő finom szűrőt.

Rendszeresen ürítse ki a gyűj-
tőkosarat a nagyobb takarí-
tási hatékonyság érdekében. 
Szükség esetén a gyűjtőkosa-
rat folyó vízzel le lehet mosni. 
Távolítsa el a HEPA szűrőt a 
gyűjtőkosár mosása előtt.

Használat előtt egyszerűen öblítse le a 
hulladéktartályt vízzel, hogy megakadályoz-
za a por felkavarását és a másodlagos levegő 
szennyeződést. A mosás után hagyja a 
kosarat megszáradni vagy alaposan szárítsa 
meg. A HEPA szűrőt csak a jól megszáradt 
hulladéktartályba helyezze vissza.

Tisztítsa ki a gyűjtőtartályt ideális esetben 
minden használat előtt, vagy mindig, ha tele 
van.

!

Fő finom szűrő

Fogantyú 

Hulladék tartály

HEPA szűrő

HEPA szűrő 
tömítés
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Az oldalsó kefék tisztítása

A) Ellenőrizze az oldalsó keféket, nem sérültek-e, vagy nem 
 tapadt-e szennyeződés rájuk.

B) Tisztítsa meg az oldalsó keféket egy ruhával.

C) Ha az oldalkefék hullámosak vagy ráncosak, vegye ki őket, és forró 
 vízbe 5 másodpercre áztassa be őket.

D) Ha az oldalsó kefék helyrehozhatatlanul sérültek, cserélje 
 ki őket egy újakra.

A

B

D

A kerekek és az érzékelők tisztítása

Finoman törölje meg a kerekeket és érzékelőket 
egy ruhával vagy ecsettel. A kerekekről tisztítsa le 
a feltekeredett hajat és szennyeződést.

A töltő érintkezők tisztítása

Finoman törölje le a töltés érintkezőket 
a robotporszívón és a töltőállványon ruhával 
vagy kefével.

A mopok karbantartása

A mopok kimoshatók automata mosógépben, finom ruhára szolgáló programban, 30 oC-os vízben. 
A mosás után javasoljuk, hogy a mopot egyenesítse ki és hagyja megszáradni egy vízszintes felületen.

A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívóról letörölhető a port egy száraz vagy nedves ruhával. Soha ne mossa le a robotporszívót 
vízzel vagy vizes ruhával. A folyadék vagy nedvesség behatolhat a készülékbe, ami tartós károsodást 
okozhat a robot elektronikájában.
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A forgókefével ellátott fej tisztítása

Vegye ki a forgókefével ellátott részt Távolítsa el a kefe alkatrészét és tisztítsa meg a kefét és a fedelét is 
egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint. A rátekeredett haj eltávolításához óvatosan 
használhat ollót.

Megjegyzés: A kefe helyére történő 
visszahelyezésekor tartsa be az alkatrészek 
behelyezésének megfelelő sorrendjét.

B) Húzással kattintsa ki a kis zárakat és 
 tegye szabaddá a rácsot.

A) Nyomja be a kis csőrt, hogy 
 kiadja a fejet, és a fejet vegye ki.

D) Vegye ki a kefét, és tisztítsa meg 
 a portól és a szennyeződésektől.

C) Hajtsa ki a biztonsági reteszt.

A forgókefe burkolata

A forgókefe hordozója 

Golyóscsapágy  

A csapágy tokja

Stick ecsettel

A forgókefe tartója
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Az akkumulátor behelyezése és cseréje

A) Csavarja ki az akkumulátor fedél két csavarját
B) Vegye le az akkumulátor fedelét.
C) Vegye ki az akkumulátort az az akku oldalain lévő két csík segítségével.
D) Csatlakoztassa szét az akkumulátort a robot porszívó testéhez csatlakoztató konnektorokat.
E) Helyezze be az új akkumulátort
F) Csatlakoztassa össze a konnektorokat.
G) Tegye vissza az akkumulátort a helyére és ellenőrizze, hogy nem csípődött-e bele az oldalsó kefe.
H) Csavarja vissza az akkumulátor fedél két csavarját
 Megj. Csak a robotporszívó gyártója és forgalmazója által jóváhagyott akkukat használja.

Hibakód Ok Megoldás 

AUBF                              

AUBN  

E1xx - E3xx

E4xx – E9xx 
Eaxx -  Efxx                     

 
Exx1-Exx9 
ExxA – ExxF 

Ex1x-Ex9x 
ExAx- ExFx

L01x              

 
L0x1- L0x9       
L0xA -L0xF

 
L02X 

A szívónyílás eltömődése

Rosszul behelyezett gyűjtőkosár, 
vagy egyáltalán nincs behelyezve.

Az ütközés-érzékelő hibája 
 
 
A kerekek vagy az ütközés-érzékelők 
hibája

 
A padlószenzorok a leesés vagy 
akadály veszélyét jelzik. A lökhárító 
érzékelők akadályt jeleznek.

A lökhárító érzékelők akadályt 
jeleznek.

A szívómotor túlterhelése.

 
A kerekek valamelyikének 
túlterhelése, vagy az oldalsó kefék 
túlterhelése.

A forgókefe túlterhelése.

Tisztítsa ki a szívónyílást

Csúsztassa be a kosarat a porszívóba. 

Próbálja ki az elülső lökhárító 
érzékenységét. 
 
Helyezze a robotos porszívót egyenes 
padlóra, és ellenőrizze vagy tisztítsa meg 
az első lökhárítót.

Tisztítsa meg a padló érzékelő 
lencséit a porszívó alján és tisztítsa meg 
a lökhárítót.

Tisztítsa meg a lökhárítót. 

Ellenőrizze, hogy a szívás be van-e 
kapcsolva, és ürítse ki a szemetet.

Ellenőrizze, hogy a kerekek vagy oldalsó 
kefék nincsenek-e elakadva, vagy idegen 
tárgyak nem tekeredtek-e rájuk.

Ellenőrizze, hogy a kefe nincs-e elakadva, 
vagy idegen tárgyak nem tekeredtek-e 
rá.

Problémamegoldás

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

Állítsa vissza a robotporszívót úgy, hogy kikapcsolja és újra bekapcsolja a főkapcsolót.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy hivatalos szervizhez
Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.hu

1
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Műszaki adatok

Mechanikai jellemzők

Átmérő

Magasság

Súly

Akkumulátor feszültség

A hálózati adapter adatai

Bemenet

Kimenet

A porszívó adatai

Az összegyűjtött szennyeződések térfogata

A töltés módja

Takarítási üzemmódok

Töltési idő

Takarítás időtartama

Zajszint

Akkumulátor típusa

340 mm

100 mm

3,3 kg

14,4 V

100-240V 50/60Hz 0,8A

24,0V/1,0A

1 literig

automata/manuális

automatikus, célzott takarítás, a sarkok és 

a falak mentén történő takarítás

ZIG-ZAG, időzített takarítás

4 - 6 óra

80 - 90 perc

70 dB

Ni-MH 2000 mAH



Ni - MH

Forgalmazó: 
RobZone Europe 
Průmyslová 11472/11 
102 00 Praha 10 - Hostivař 
Csehország

Gyártva Kínában

www.robzone.hu


