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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy realme terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort. 
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő 

adaptert. 
• Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, 
áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• A készüléket otthoni környezetben történő használatra fejlesztették. Ne használja kültéren 
(pl teraszon vagy erkélyen), nem a talajon (kanapén vagy hasonló felületen), üzleti vagy 
ipari környezetben. 

• Ne használja a készüléket magas felületen (pl. tetőtér, nyílt terasz, bútor felület) védőkerítés 
nélkül.  

• A padlón lévő kábeleket és tárgyakat távolítsa el a padlóról, mert a készülék a kábelekben 
elakadhat vagy magával húzhatja azokat és leránthat velük tárgyakat.  

• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a 
töltő és a készülék teljesen száraz-e. 

• Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja 
be a tápegységbe. 

• Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• Ne töltse a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.  
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint 

tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg 

füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a 
tűzesetek megelőzése érdekében! 

• Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket. 
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
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• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint 
a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy 
egyéb sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan 
korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék 
használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és 
megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban. 

• Ne helyezzen tárgyakat (valamint kis állatot és gyermeket) a készülékre sem álló sem 
működő helyzetben.  

• Tartsa távol a haját, ujjait és további testrészeit vagy kis állatokat a szívó nyílástól működés 
közben. 

• Ne használja a készüléket forró vagy izzó tárgyak (pl cigaretta hamu) felszívásához. 
• Ne használja a készüléket hosszú szálú szőnyeg tisztítására (sötét szőnyeg nem tisztítható 

megfelelően).  
• Előzze meg, hogy a készülék kemény, éles tárgyakat szívjon fel (pl. maradék dekorációs 

anyagok, üveg és fém darabok stb) 
• Ne emelje meg a készüléket a LiDAR vagy az ütközés érzékelő burkolatánál.  
• A karbantartást és tisztítást csak kikapcsolt, áramtalanított állapotban végezze. 
• A tisztításhoz ne használjon nedves ruhát. 
• Ne használja a felmosó funkciót szőnyegen vagy bútor felületen. 
• Ellenőrizze, hogy a víztartályt (külön kapható) eltávolította töltés előtt.  
• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  
• Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse 

meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék 
csatlakozójánál.   

• Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata 
érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt. 

• Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati 
tápegységet használjon. 

• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

• Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből 
a készüléket.  

• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.  
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C 

felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
• Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltse fel az 

akkumulátor (legalább egyszer minden 3 hónapban. 
• A készülék az lEC60825 szabvány szerinti class 1 lézeregységgel rendelkezi, amely nem okoz 

veszélyes lézer sugárzást. 
• A maximális lézer kimeneti teljesítmény 10mW. 
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Használati tippek 
• Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva. 
• Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van 

csatlakoztatva. 
 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  realme TechLife Robot Vacuum 
Modell:   RMH2101 
Méretek:   350x350x100mm 
Súly:    3.3 kg 
Akkumulátor:  5200 mAh Lithium akkumulátor 
Bemenet:   14.4V 
Névleges teljesítmény: 50W 
 
Töltő dokkoló 
 
Modell:    RMH2101CB 
Méretek:    160x143x80mm 
Névleges teljesítmény: 20W 
Névleges kimenet:  20W 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a 
környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
 
A DOBOZ TARTALMA 

• realme TechLife Robot Vacuum 
• Töltő dokkoló 
• Adapter 
• Oldalsó kefe 2 db 
• Tisztító kefe 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
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Gyártó: 
Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.  
Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
IMPORTŐR: 

 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu realmestores.hu 
  

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
https://realmestores.hu/
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KEZELŐSZERVEK 
 

 
 

 
 
 

 
  

Fal szenzor Szűrő fedél 

Tartály nyitó 

LiDAR szenzor 

LiDAR ütközés érzékelő 

Töltés érzékelő 

Idegen tárgy érzékelő Ütköző érzékelő 

Fő kefe tartó fedél 

Fő kefe 
Elsődleges kerék 

Oldalsó kefe 
Többirányú kerék 

Töltő érintkező 

Leesés szenzor 
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Robot 
 
Be / Ki / Takarítás / Szünet 
Nyomja meg a takarítás indításához / szüneteltetéséhez 
Tartsa nyomva 3 másodpercig a be/kikapcsoláshoz 
Hiba esetén tartsa nyomva 15 másodpercig a 
kényszerített kikapcsoláshoz. 
Töltés/ Részleges takarítás / Szünet 
Nyomja meg töltéshez / szünethez 
Tartsa nyomva a részleges takarításhoz 
 
 

 
Jelzőfény 
 
Fehér: csatlakoztatva Wi-Fi hálózathoz 
Narancs: nincs csatlakoztatva Wi-Fi hálózathoz 
Vörös: kevés energia 
 
Wi-Fi visszaállítás 
 
Tartsa nyomva egyidejűleg a 2 gombot 3 másodpercig. 
 
Töltő dokkoló 
 

                                    
 
 

 
 
  

Kábel tartó 

Fedél  

Jelzőfény 

Érzékelő 

Vezeték nélküli 
csatlakozó 

Adapter csatlakozó 

Kábel kivezető 

Kábel orsó 
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BEÜZEMELÉS 
 
1. Csatlakoztassa a tápkábelt és a felesleges kábelt helyezze a kábeltartóba. 
 

 
 
2. Helyezze a dokkolót a falhoz, sík felületre, majd csatlakoztassa a hálózathoz. 
 

 
 
Megjegyzések: 
• Ellenőrizze, hogy legalább 0.5 m szabad hely van mindkét oldalon és 1.5 m szabad hely van a 
dokkoló előtt. 
• Telepítés közben tartsa el a tápkábelt a padlótól. Ha a tápkábel a padlón van, a készülék azt 
elhúzhatja, ami áramtalaníthatja a dokkolót. 
• A töltés jelző világítani fog, amíg a tápellátás folyamatos. 
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3. Oldalsó kefék felhelyezése 
 
Igazítsa a jobb (R) és bal (L) oldali keféket a megfelelő jelölés szerint, majd nyomja le a keféket, 
míg egy kattanó hangot nem hall.  
 

 
 
4. Bekapcsolás és töltés 
 
Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a bekapcsoláshoz. Várjon amíg a jelzőfény világítani 
kezd, majd helyezze a készüléket a dokkolóra.  
 

 
 
Megjegyzés: a készülék nem kapcsol be, ha nem rendelkezik elegendő energiával. Helyezze a 
készüléket a dokkolóra és automatikusan bekapcsol, ha elegendő energiával rendelkezik. A 
készülék akkor tud megfelelően működni ha az akkumulátor energia szintje legalább 20%. Az ábra 
alapján a készülék eleje a dokkoló felé néz, így a készüléken lévő töltő érintkezők érintkeznek a 
vezeték nélküli töltővel. A készülék eleje és a töltő dokkoló közötti távolságnak kb 2 cm-nek kell 
lennie. 
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Felmosó szett (külön kapható) 
 
A levehető 2-az-1-ben vegyes tartály felhelyezése 
 
1. Helyezze a felmosó textilt a víztartály aljára 
 

 
 
Megjegyzés: a felmosó textilt minden használat után tisztítsa meg az optimális teljesítményért. 
 
2. Töltse meg a víztartály 
 
Nyissa ki a fedelet, töltse meg a tartályt vízzel, majd zárja vissza a fedelet.  
 

 
 
Megjegyzés: Javasolt a portartály eltávolítása a víztartály megtöltése előtt. Ez biztosítja, hogy nem 
kerül víz a portartályba. Emelje meg a fogantyút, távolítsa el a portartályt a víztartályról, töltse 
meg a víztartályt vízzel és zárja le a fedelet.  
 
3. Helyezze fel a víztartályt 
 

 
 
Helyezze a portartályt a víztartályba és ellenőrizze, hogy a fogantyú vízszintes állapotú-e.  
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Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a víztartály közepén, majd nyomja be vízszintesen a 
készülék hátoldalánál. Egy kattanást fog hallani ha a felhelyezés sikeres. 
 
A levehető 2-az-1-ben vegyes tartály eltávolítása 
 
Ha a készülék befejezte a takarítást, nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a víztartály közepén, 
távolítsa el a tartályt annak hátra húzásával, öntsön ki minden megmaradt vizet a víztartályból, 
majd tisztítsa meg a felmosó textilt (ne mozgassa vagy fordítsa meg a készüléket takarítás 
közben). 
 

 
 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
① Ne használja a víztartályt felügyelet nélkül. 
② A biztonságos használat érdekében távolítsa el a víztartályt, ha nincs használatban vagy a 
készülék töltése alatt. 
③ Ne használja a felmosó funkciót szőnyegen. Akadályozza meg a használatot szőnyeggel fedett 
területen az elzárt terület funkcióval az alkalmazásban. 
④ Az optimális felmosás érdekében használja a készüléket három alkalommal a tisztítandó 
területen a felmosó feltét használata előtt.  
⑤ Ha vizet kell hozzáadnia vagy meg kell tisztítania a felmosó textilt takarítás alatt, akkor 
szüneteltesse a takarítást és végezze el a fenti lépéseket. Ne mozdítsa el vagy fordítsa meg a 
készüléket, hogy elkerülje a pozícionálási hibákat és a térkép elvesztését. 
⑥ A felmosó funkcióval mélyebb tisztítás végezhető a felületeken, azonban a makacsabb 
lerakodásokat nem tudja olyan hatásosan eltávolítani, mint ahogy egy ember képes rá. 
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Csatlakozás a realme Link alkalmazáshoz 
 

1. Töltse le a realme Link alkalmazást az alkalmazás áruházból vagy 
2. Olvassa be az alábbi QR kódot 

 

 
 
Eszköz hozzáadása 
 
Indítsa el az alkalmazást és koppintson a + gombra a fő képernyőn az eszköz kiválasztó képernyő 
megjelenítéséhez. Válassza a „Cleaning Robot” eszközt és kövesse a képernyőn megjelenő 
információkat az eszköz hozzáadásához. 
 
Firmware frissítés 
 
Indítsa el az alkalmazást és lépjen az „upgrade firmware” lapra, várja meg, míg az alkalmazás 
megkeresi az új firmware-t, majd kövesse a képernyőn megjelenő információkat. Az akkumulátor 
energia szintje legalább 50% legyen a firmware frissítés elvégzéséhez. Javasolt a készüléket a töltő 
dokkolóra helyezni a firmware frissítése alatt. 
 
Wi-Fi visszaállítás 
 
Ha a telefonkészülékkel nem tud csatlakozni a készülékhez router beállítás megváltoztatása vagy 
egyéb okok miatt, nyomja meg és tartsa nyomva a  és  gombokat egyidejűleg 3 
másodpercig. A “Wi-Fi has been reset” szöveget fogja hallani a porszívóból a művelet végén. 
 

 
 
Be/kikapcsolás 
 
Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig. A jelzőfény világítani fog, ami jelzi, 
hogy a készülék bekapcsolt. 
 
Megjegyzés: a készülék nem kapcsolható ki töltés közben. 
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Tisztítás / szüneteltetés 
 
Ha a készülék bekapcsolt, nyomja meg a  gombot a készüléken vagy használja az alkalmazást 
a takarítás elindításához. 
 
(Nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez) 
 
Megjegyzések: 
• A készülék nem használható folyadék feltörlésére. 
• Ha az akkumulátor energia szintje, kisebb, mint 20%, a készülék nem lesz képes elvégezni a 
takarítást. Töltse fel az akkumulátort takarítás indítása előtt. 
• Ha takarítás során az akkumulátor energiaszintje 20% alá csökken, a készülék automatikusan 
visszatér a töltő dokkolóhoz. Ha az energia szint elérte a 80%-ot, a készülék onnan folytatja a 
takarítást, ahol abbahagyta. 
• Távolítson el minden kábelt a padlóról takarítás előtt (köztük a dokkoló töltő kábelét is). Ezzel 
biztosítható, hogy a készülék nem okoz semmilyen üzemzavart vagy károsodást a tárgyakban 
vagy a kábelekben azok elhúzásával. 
 
Töltés 
 
Automatikus: A takarítás elvégzése után a készülék automatikusan visszatér a töltő dokkolóra. 
Kézi: Ha a készülék szüneteltetve van, nyomja meg a  gombot vagy használja az alkalmazást a 
töltés elindításához. 
 
Megjegyzés: Ha a készülék nem találja a töltő dokkolót, visszatér a kiinduló pontra. Ilyen esetben 
a felhasználónak kell a készüléket a töltőre helyeznie. 
 
Automatikus takarítás 
 
A takarítási művelet elkezdésekor a készülék feltérképezi a területet és egy térképet készít, majd 
felosztja a területeket részekre. A készülék első alkalommal minden részt megtisztít a falak mentén 
majd ezt követően tisztítja meg az adott részt az ábra szerint. Minden rész egyenként takarításra 
kerül sorrendben, hatékonyan és átfogóan. A takarítási folyamat végén a készülék visszatér a töltő 
dokkolóra. 
 

 

Tisztított terület Tisztított terület 

Tisztítás alatt 

Tisztításra vár 
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Megejegyzés: 
Ne helyezze át önkényesen vagy gyakran a készüléket a művelet során. A készülék mozgatása 
esetén helyezze vissza közel az eredeti pozícióhoz. Ha újra elindításra kerül a készülék megpróbálja 
meghatározni az eredeti koordinátákat. Ha a pozícionálás sikeres, a készülék folytatni fogja a 
tervezett útvonalat. Ha a pozicionálás sikertelen, a készülék befejezi az előző műveletet és 
megpróbál új térképet készíteni, hogy újraindítsa a takarítási műveletet. Ebben a helyzetben a 
készülék nem biztos, hogy megfelelően újra tud töltődni. 
 
Adott hely tisztítása (Spot Cleaning) 
 
Ha egy bizonyos területet alaposan meg akar tisztítani, jelölje meg azt az alkalmazásban. A 
készülék a jelölt hely közepére megy és tisztítást végez 1.5 m x 1.5 m területen maga körül két 
alkalommal. 
 
Részleges tisztítás (Partial Cleaning) 
 
Ha nem tudja vezérelni a készüléket az alkalmazásból, mozgassa át kézzel arra a területre, 
amelyet meg akar tisztítani, majd nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig. A 
készülék maga körül tisztítást végez 1.8 m x 1.8 m területen egy alkalommal. 
 

 
 
Elzárt terület (Restricted Area) 
 
Az alkalmazás segítségével határozzon meg egy vagy több elzárt területet. A készülék nem fog 
bemenni az így megjelölt területre, hogy takarítást végezzen. 
 
Megjegyzések: 
• A készülék bemehet elzárt területre pozicionálási vagy szenzor hibánál. 
• Állandóan elzárt terület érvénytelenné válhat, ha jelentős változás következik be a pozícióban a 
bútorokban vagy a töltő dokkolóban. Ne mozgassa vagy zavarja meg a készülék működését 
művelet közben. 
• Új térkép készítése eltávolít minden állandóan elzárt területet. 
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Időzített takarítás (Scheduled Cleaning) 
 
Az alkalmazás segítségével állítsa be a takarítás idejét. a készülék automatikusan megkezdi a 
takarítást a beállított idő alapján és visszatér a dokkolóra a takarítás végén. 
 
Szívóerő (Suction) 
 
Az alkalmazásban választhat csendes (quiet), normal, turbo vagy max tisztítási módok között. Az 
alapbeállítás a normal. 
 
Víz szint (Water Level) 
 
Az alkalmazásban választhat száraz (dry), kevés (low), közepes (mid) vagy nagy (high) 
vízmennyiség használata közül. Az alapbeállítás a nagy (high) vízmennyiség. 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 
Fő kefe 
 
1. Fordítsa meg a készüléket és nyomja meg a reteszt a fő kefe keretén a fő kefe kivételéhez. 
2. Használja a megfelelő eszközt a fő kefe tisztításához. Távolítson el minden szennyeződést a fő 
kefe rései közül és minden feltekeredett tárgyat a fő keféről. 
3. Helyezze vissza a fő kefét és nyomja le a fő kefe keretet majd rögzítse a retesszel.  
 

 
 
  

Retesz 

Fő kefe 

Főegység 



realme Techlife Robot Vacuum Manual HU v1.0  - 16. oldal 
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

Oldalsó kefe 
 
1. Fordítsa meg a készüléket és húzza fel az oldalsó kefét függőlegesen. 
2. Helyezze vissza az oldalsó kefét, miután eltávolított minden szennyeződést és hajszálat. 
3. Igazítsa a jobb és bal oldali keféket az alsó burkolaton lévő jelzéseknek megfelelően és nyomja 
le a felhelyezéshez. 
 
Megjegyzés: Javasolt az oldalsó kefék cseréje 3-6 havonta az optimális teljesítményhez. 
 

 
 
Portartály 
 

1. Nyomja le és tartsa nyomva a portartály 
gombját, majd húzza hátra a portartályt 

annak kivételéhez. 

2. Nyissa ki a portartályt és ürítse ki a 
tartalmát a szemet tárolóba. 

 
 

 
  

Retesz Retesz 
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Szűrő 
 
1. Hosszabb használat után, távolítsa el a szűrő rácsot, a szűrő szivacsot és a HEPA szűrőt. 
2. Öblítse el a szűrő rácsot, szivacsot, a HEPA szűrőt és a portartályt a csap alatt. 
3. Rázzon le minden vízcseppet öblítés után, majd várjon amíg a szűrők és a portartály teljesen 
megszáradnak. 
4. Ezt követően helyezze vissza a szűrőket az alábbi sorrendben: szűrő rács > szűrő szivacs > HEPA 
szűrő. 
 

 
Megjegyzések: 
 
• Tiszta vízzel öblítse el. Ne használjon semmilyen tisztítószert. 
• Ne használjon semmilyen kefét vagy az ujjait a szűrő tisztításához. 
• Hagyja, hogy a szűrők teljesen megszáradjanak, legalább 24 órán át. 
• Javasolt a szűrők cseréje 3-6 havonta. 
 
  

Szűrő rács 

Portartály gomb 

Szűrő fedél 

Szűrő szivacs 

HEPA szűrő 
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2-az-1-ben víztartály (tisztítsa minden használat után, külön kapható) 
 
1. Távolítsa el a felmosó textilt és öntsön ki 
minden maradék vizet a víztartályból. 

2. Tisztítsa meg a felmosó textilt, majd szárítsa 
meg a víztartályt és a felmosó textilt, hogy 
előkészítse a következő használathoz 

 

 
 
Emelje meg a fogantyút, vegye ki a portartályt a víztartályból, öntsön ki minden maradék vizet és 
szárítsa meg a víztartályt.  
 

 
 
  

Portartály 

HEPA szűrő 

Szűrő szivacs 

Szűrő rács 

Víztartály 
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Akkumulátor 
 
• A készülék egy nagy teljesítményű lithium-ion akkumulátort tartalmaz. Az optimális akkumulátor 
használat érdekében tartsa a készüléket feltöltve. 
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és tárolja biztonságos helyen. Töltse 
fel az akkumulátort 3 havonta, hogy megelőzze az akkumulátor alá merülését. 
 
Szenzorok (tisztítsa rendszeresen) 
 
Egy száraz, puha ruha használatával törölje át a szenzorokat a készüléket, az alábbiak szerint: 
 
1. A fal érzékelőt a készülék jobb oldalán 
2. A leesés szenzorokat a készülék alján 
3. Az idegen tárgy érzékelőt a készülék elején 
4. A LiDAR ütközés érzékelőt a készülék tetején 
5. A töltő érintkezőket a készülék alján és a vezeték nélküli érintkezőket a töltő dokkolón (kapcsolja 
ki a készüléket tisztítás előtt 
6. Az érzékelőt a töltő dokkolón 
 
 

 
 
 
  

Leesés szenzorok 

Töltő érzékelők 

Fal érzékelő 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Hiba jelzések 
 
Hiba jelzés Megoldás 

Error 1: Hiányzik a portartály A készülék portartály nélkül lett elindítva. 
Helyezze be a portartályt. 

Error 2: A felső radar elakadt vagy beragadt.  

A felső radar el lett takarva vagy nyílt 
területen van. 
Távolítsa el a felső radar fedelét vagy 
helyezze a készüléket belső területre. 

Error 3: Helyezze egy másik helyre és indítsa 
újra. 

A készülék éppen a levegőben van. Helyezze 
a készüléket sík felületre és indítsa újra. 

Error 4: Tisztítsa meg a leesés szenzorokat és 
helyezze át egy új helyre majd indítsa újra. 

A leesés szenzor elfedésre került vagy 
emelkedett helyen van. Törölje meg a leesés 
szenzor ablakát egy puha, száraz ruhával, 
helyezze a készüléket vízszintes helyre és 
indítsa újra. 

Error 5: Tisztítsa meg az első szenzort és 
helyezze át egy új helyre majd indítsa újra 

Az idegen tárgy érzékelő koszos lett vagy 
akadályba ütközött. 
Törölje meg az idegen tárgy érzékelőt egy 
puha, száraz ruhával. 

Error 6: Tisztítsa meg a jobb oldali szenzort és 
helyezze át egy új helyre majd indítsa újra. 

A fal érzékelő koszos lett vagy akadályba 
ütközött. 
Törölje meg a fal érzékelőt egy puha, száraz 
ruhával. 

Error 7: Tisztítsa meg a felső radar fedelet, 
helyezze át egy új helyre majd indítsa újra. 

A LiDAR ütközés érzékelő akadályba ütközött 
Törölje meg a LiDAR ütközés érzékelőt egy 
száraz, puha ruhával. 

Error 8: Az ütköző beakadt. 
A szél, illetve az ütköző beakadt. Mozgassa az 
előlapon lévő ütközőt jobbra és balra, hogy 
ellenőrizze a beakadást. 

Error 9: Tisztítsa meg a portartályt és a szűrőt. Tisztítsa meg a portartályt és a szűrőt vagy 
cseréljen szűrőt. 

Error 10: A portartályt eltávolították. Tisztítsa 
meg a portartályt és a szűrőt. 

Tisztítsa meg a portartályt és a szűrőt vagy 
cseréljen szűrőt. 

Error 11: Elakadás! Segítsen! Helyezze a készüléket egy sík felültre és 
indítsa újra. 

Error 12: Helyezze egyenesre! A készülék ferdén áll. Helyezze a készüléket 
egy sík felültre és indítsa újra. 

Error 13: A kerekek elakadtak. 
A fő kerék elakadt vagy beragadt. 
Ellenőrizze a fő kereket és távolítson el 
minden idegen tárgyat. 

Error 14: A fő kefe beakadt. 

A fő kefe elakadt vagy beragadt. 
Ellenőrizze a fő kefét és távolítson el minden 
idegen tárgyat. 
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Error 15: Az oldalsó kefe beakadt. 
Az oldalsó kefe elakadt vagy beragadt. 
Ellenőrizze az oldalsó kefét és távolítson el 
minden idegen tárgyat. 

Error 16: Nem található a dokkoló 

Ha a készülék azt jelzi, hogy a dokkoló nem 
található vagy nincs csatlakoztatva, 
ellenőrizze, hogy a dokkoló jelzőfénye világít-
e vagy helyezze vissza a készüléket a 
dokkolóra. 

Error 17: Program hiba. Indítsa újra! Ismeretlen hiba történt, indítsa újra a 
készüléket. 

Error 18: Hiba miatt a készülék automatikusan 
kikapcsol. 

Indítsa újra a készüléket. Ha probléma 
jelentkezik, lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

Error 19: Kevés az energia, az akkumulátort fel 
kell tölteni.  Helyezze a készüléket a dokkolóra. 

Error 20: A kikapcsoláshoz vegye le a töltőről a 
készüléket és próbálja újra. 

A készülék nem kapcsolható ki, ha a dokkolón 
van. Helyezze át a készüléket a dokkolóról, 
majd nyomja meg és tartsa nyomva a 
bekapcsoló gombot. 

 
Tapasztalt hibák 
 
Hiba Megoldás 

Nem kapcsol be 

• Alacsony energiaszint. Helyezze a készüléket a dokkolóra 
és igazítsa a töltő érintkezőket a vezeték nélküli töltővel. A 
készülék automatikusan bekapcsol. Ha a készülék lemerült, 
eltelhet némi idő amíg bekapcsol.  
• A környezeti hőmérséklet a normál működési 
hőmérsékleten (0-40°C) kívül van. Csak a megadott 
tartományon belül használja a készüléket. 

Nem tölthető 

• Távolítsa el a készüléket és ellenőrizze, hogy a dokkoló 
jelzőfénye világít-e. ellenőrizze, hogy az adapter mindkét 
vége megfelelően csatlakozik, a készülék eleje a dokkoló 
felé néz és a távolság a dokkoló és a készülék eleje között 
kb. 2 cm. 
• A csatlakozás megfelelő. Tisztítsa meg a töltő érintkezőket 
a vezeték nélküli töltőn és a készülék alján vagy távolítsa el 
az oldalsó keféket.  
• Töltse a készüléket 0-40°C közötti környezeti 
hőmérsékleten. 

Nem tölthető újra A készülék túl messze van a dokkolótól. Helyezze közelebb 
és próbálja újra. 

Furcsa zajok működés közben Idegen tárgy akadhatott a fő kefére, oldalsó kefékre vagy a 
kerekekre. Kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg. 

Csökkent teljesítmény vagy kieső 
szennyeződés 

• A portartály megtelt, ki kell üríteni. 
• A szűrő eltömődött, tisztításra vagy cserére van szükség. 
• A fő kefében idegen tárgy akadt el, tisztításra van szükség. 
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Nem tud Wi-Fi-hez csatlakozni 

• A Wi-Fi jel gyenge. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelő 
Wi-Fi jelerősségű környezetben van. 
• Wi-Fi csatlakozási probléma jelentkezett. Indítsa újra a Wi-
Fi csatlakozást, telepítse az alkalmazás legfrissebb verzióját 
és próbálja újra. 
• A megadott jelszó nem megfelelő. 
• A router 5GHz-es hálózatra csatlakozik. A készülék csak 
2.4GHz-es hálózaton működik. 

Energiát fogyaszt amikor a töltő 
dokkolón van. 

Amikor a készülék a dokkolón van, egy kis energiát fogyaszt 
az akkumulátor optimális teljesítményének biztosításához. 
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