Termék bemutatás
FĘegység
Takarítás indítás/ leállítás
-

rövid nyomásra elindul
a takarítás
nyomás és tartásra
bekapcsol vagy
kikapcsol

fal szenzor

Körkörös indikátor fény
-

fehér: töltö ség >= 20%
piros: töltö ség < 20%
ƾtközƅ

Célzo takarítás
-

mélység szenzor

rövid nyomásra elkezdi
a regionális takarítást

többirányú kerék

Újratöltés

Roborock robot porszívó
használati utasítás

-

töltƅ érintkezƅk

röviden nyomja meg a
töltéshez

oldal kefe
fƅ kerék
fƅ kefe

megjegyzés: bármely gomb megnyomására
a porszívó megszakítja a takarítást,
újratöltést, célzo takarítást

fƅ kefe takaró
rögzítƅ fül

Wi-Fi reset
Nyomja egyszerre a Célzo
takarítás és Újratöltés gombot 3
secig.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék használata előtt és
megfelelően őrizze meg!

Fedél nyitó

LDS takaró
ütközƅ szenzor

Termék
bemutatás

LDS* laser distance sensor
lézeres távolság méƌƅ

Telepítés
PorgyĳMtē

1. Csatlakoztassa egymáshoz a tölWĘGRNNRlót és a neGYességálló
alátétet az erre szolgáló csatlakozással és bizonyRVRGjon meg róla,
hogy határozottan csatlakoztak.

porgyƾjtƅ tetƅ

3. Kapcsolja be és töltse fel a készüléket.
Tartsa nyRPYDa bekapcsoló gombot aIĘegység bekapcsolásához,
miután egyLGeje folyamaWRVDQYLlágtt a bekapcsoltságot jelzĘOHG
helyezze a készüléket a töltĘUe a töltéshez.

Wi-Fi jelzƅ fény

porgyƾjtƅ tetƅ rögzítƅ fül

szƾƌƅ

-

lassú villogás: várakozás csatlakozásra
gyors villogás: csatlakozás
folyamatos fény: Wi-Fi csatlakoztatva

Rendszer Reset gomb
hangszóró

2. Helyezze aGRNNROyt egy Ytzszintes, sima felületre a fal melléPDMG
csatlakoztassa egy konektorba.

szellƅzƅ

KiegészítĘN

fƅ kefe sz tó eszköz

A kör alakú fény jelzés színe az elektromosság
mennyiségére utal.
-

víztartály

meglegyzés: a robotpors]tYót nem jaYasolt alacsony töltöttségnél bekapcsolni. Mikor az
akkumulátortöltöttség alacsony csatlakoztassa a pors]tYót a Gokkolóhoz.

törlƅ ruha

Megjegyzés:

dokkoló

BizonyosoGjon meg róla, hogy elég helyet hagyott a töltĘ Gokkoló körül (0,5 méter minGkét olGalon és
1,5 méter a töltĘ elĘtt)
- Váratlan áramkimaraGást és/Yagy a Gokkoló elmozGulását ereGményezheti, ha a fĘ egység elhúzza a
töltĘkábelt a nem megfelelĘen renGezett elhelyezés miatt.
A Gokkoló töltés jelzĘje Yilágtt, miután azt csatlakoztatja a konnektorhoz. A töltésjelzĘ leG kialszik
miközben a fĘ egység töltĘGLk.

-

nedvességálló alátét

kábel

fehér: akkumulátor töltö ségi szint >= 20%
piros: akkumulátor töltö ségi szint < 20%

4. Csatlakozás a mobilapplikációhoz.
Keressen rá a „Mi Home” alkalmazásra az App StorebaQYagy a Play
áruházbaQYagyROYDVsa be a45NyGRt a mobil kliens letöltéséhez és
teleSttéséhez.

Telepítés

Telepítés
Wi-Fi jelzƅ fény
-

lassú villogás: várakozás
csatlakozásra
gyors villogás: csatlakozás
folyamatos fény: Wi-Fi csatlakozo

Használati utasítás

megjegyzés: ne használja a törlĘHgységet, ha senki sincs otthon

-

Töltse meg a víztartályt: nyissa ki a víztartály fedelét, töltse meg
vízzel, majd zárja vissza.

6. Takarítás elkezdése
Mikor aIĘegységen levĘ kör alakú jelzĘIény lassan villogó fényrĘO
folyamatos fényre vált azt jelenti, hogy a töltés befejezĘG|Wt.
Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot vagy indítsa a
mobilapplikáción keresztül a takarítás megkezdéséhez.
7. TörOĘegység leválasztása
Mikor a porszívó visszatért a dokkolóba a takarítás végeztével
nyomja meg a két oldalon található rögzítĘIOeket és húzva távolítsa
el a törOĘegységet.

megjegyzés: ha nem sikerül csatlakoznia a porszívóhoz, úgy resetelje a wi-fi-t

FĘNefe * javasolt hetente tisztítani
1. Fordítsa meg a készüléket, nyomja meg a rögzítĘIOHt és vegye le a
takarót.
2. Egy fölfele tartó mozdulattal vegye ki a fĘkefét és tisztítsa meg aIĘ
kefe csapágyait.
3. A fĘNefe tisztító eszköz használatával vágja le a fĘNeféUĘO a
rátekeredett hajat, piszkot.
4. Helyezze vissza aIĘNefét, nyomja vissza a fedelet és rögzítse a
rögzítĘIOet.

Csatlakoztassa aW|UOĘegységet: tolja be az egységet a fĘeszköz alá
és kövesse az igazítási jeleket az egységen. Egy kattanás jelzi, hogy
megfeOHOĘen telepítette.

fƅ kefe takaró
rögzítƅ fül
fƅ kefe
fƅ kefe csapágy

5. TörOĘegység telepítése
telepítse aW|UOĘUXKát: nedvesítse be aW|UOĘUXhát, majd csavarja ki,
míg nem csepeg.
Csatlakoztassa aW|UOĘUXKát a víztartályhoz.

-

megjegyzés:
megjegyzés: a jobb feltörlés eléréséhez javasolt háromszor feltakarítani a fĘ
egységgel a törlĘHgység telepítése elĘtt.

Napi karbantartás
Instrukciók a fĘkefe tisztító eszköz használatához

-

Kérjük használja a nedvességálló alátétet, ha a dokkolót fa felületre
helyezte.
Töltés közben vagy ha nincs használatban válassza le a víztartályt.

Napi karbantartás
SzĦUĘcseréje

FĘegység érzékeOĘN

Többirányú kerék

Törölje meg az érzékeOĘket a fĘegységen egy száraz, tiszta puha ruhával,
beleértve:

*javasolt minden hónapban takarítani

1. A négy mélység érzékelĘt a készülék alján.
2. A fal érzékeOĘt a készülék jobb oldalán.
3. A töltĘérintkezĘNet a készülék alján.
mélység érzékĞůƅ

1. Fordítsa meg a készüléket és távolítsa el a többirányú kereket felfele
húzással.
2. Távolítsa el a hajat és piszkot a keréNUĘOés a tengelyUĘO
3. Helyezze vissza a kereket és nyomja vissza szorosan.
megjegyzés: leöblítheti csapvízzel, majd száradás után visszahelyezheti

Kérjük, távolítsa el a szĦUĘWa képen látható módon és cserélje ki.

többirányú kerék

kerék

töltƅ érintkezƅk

Töltsön vizet a portartályba, zárja a fedelét, majd rázza jobbra-balra és öntse
ki a piszkos vizet. Ismételje meg többször, míg tiszta lesz a filter.

oldal kefe

tengely

Víztartály szĦUĘelem-összeWHYĘ
*javasolt 1-3 havonta cserélni

támogató keret

1. Az ujját használva távolítsa el a két szĦUĘelem-összeWHYĘWa réseNEĘO
2. Helyezze be az új szĦUĘelem-összeWHYĘNet és bizonyosodjon meg róla,
hogy a helyükön vannak.

Dokkoló tölWĘ
*javasolt havonta takarítani

megjegyzés: javasolt a szĦUĘelem-összeWHYĘNet 1-3 havonta cserélni
megĘULzeQGĘa tisztítási hatékonyságot.
megjegyzés:
-

csak tiszta vizet használjon a tisztításhoz, ne használjon mosószert.
ne használja a kezét vagy kefét kerülHQGĘ a szĦrĘsérülését
kérjük, szárítsa a szĦrĘt a mosást követĘHQlegalább 24 óráig

Törölje meg az érintkezĘNet egy puha, száraz
ruhával.
fal érzékĞůƅ

Gyári adatok visszaállítása
Ha a készülék resetelés után nem mĦN|GLNmegfeleOĘHQNérjük miközben a
készülék be van kapcsolva tartsa nyomva az újratöltés gombot és közben a
reset gombot , míg nem hallja, hogy „start restoring the initial version”,
ezután a készüléken végbe megy a gyári adatok visszaállítása.

