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Biztonsági óvintézkedések
Használat előtt olvassa el az útmutatót.
Figyelem: annak elkerülése érdekében, hogy Önnek vagy másnak kára essék, vagy felesleges anyagi
kár keletkezzen, alaposan olvassa el és tanulmányozza a ”Biztonsági óvintézkedések” részt használat
előtt. A biztonsági óvintézkedések két részre oszthatók: ”Vigyázat” és ”Figyelem”. Mind a ”Vigyázat” és
a ”Figyelem” megjelölés fontos része a biztonságos használatnak. Mindig kövesse őket.
Vigyázat

A Vigyázat megjelölésű értesítések olyan eseteket jelölnek, amelyek halálhoz
vagy súlyos sérülésekhez vezethetnek, ha nem követik az utasításokat.

Figyelem

A Figyelem megjelölésű értesítések olyan eseteket jelölnek, amelyek könnyű
sérüléshez vagy termékbiztonsági kockázathoz vezethetnek.

Vigyázat
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Ne használja a terméket nedves helyek, például fürdőszoba közelében.
Ne használja folyadékok, gyufa és nedves szemét feltakarításához.
Ne dugja be/húzza ki vagy érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
Ne használjon sérült csatlakozódugót vagy lazán álló csatlakozóaljzatot.
Ne használja kerozin, gázolaj és más gyúlékony anyagok, illetve szikrát képező, patronnal,
tonerrel vagy más robbanásveszélyes porral érintkező tárgyak feltakarítására, vagy a fenti
tárgyak közelében, illetve gyúlékony vagy robbanékony gázok jelenlétében, a tűzesetek
megelőzése érdekében.
Ne szerelje szét, javítsa meg vagy alakítsa át magától a tűzesetek, sérülés vagy nem
megfelelő működés elkerülése érdekében. Kivételt képeznek a használati útmutató szerinti,
tanúsított fogyóeszközök cseréi.
Váltóáramot használjon a besorolás szerinti feszültségen, ne használjon generátort vagy
egyenáramú áramforrást stb., a tűzesetek és az áramütés elkerülésének érdekében.
Rendszeresen használjon száraz törlőruhát a dugón található por eltávolítására, hogy
elkerülje az elégtelen szigetelés vagy egyéb okokból előforduló tűzeseteket.
Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően csatlakozik az aljzathoz az áramütés, rövidzárlat és tűz
elkerülése érdekében.
Ha szokatlan hibát tapasztal, azonnal függessze fel a készülék használatát, a füst, tűz és
áramütés elkerülése érdekében.
Az alábbi állapotok esetén: be van kapcsolva, de még nem működik; gyakori leállás a
működés során; akadozó áramellátás, amikor a dugót vagy a vezetéket mozgatja; a porszívó
testének torzulása, szokatlan melegedés; égett szag- Ha bármilyen furcsa hangot hall
működéskor, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és húzza ki a dugót, a gyártó vagy
karbantartó személyzet pedig megjavítja azt a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében..
Mindig távolítsa el a dugót a csatlakozóaljzatból tisztítás és karbantartás előtt az áramütés és
a sérülés elkerülése érdekében.
Ha az elektromos kefét működése közben rendellenességet tapasztal kapcsolja le az
áramkapcsolót, és azonnal ellenőrizze, hogy az elektromos kefére nem tekeredett-e rá haj
vagy hosszú szövetszál, és idejében tisztítsa meg.
Ne öntsön vizet a gép testére, vagy merítse a gép testét és/vagy a dugót vízbe.
Más adapterrel ne töltse a porszívót.
A dugót tartsa, amikor kihúzza. Ne húzza a vezetéknél fogva.
Minden testrészét, beleértve a haját, lazán álló ruhákat és kézujjait, tartsa távol a
csatlakozóaljzat mindkét végétől, és a forgókefe szájától.
Ne működtesse a porszívót a füle, szeme, szája vagy egyéb testrésze felé fordítva.
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Vigyázat
19. Az akkumulátor zárt eszköz, és nincsenek biztonsági veszélyei. Kirívó esetekben folyadék
távozhat az akkumulátorból, amely irritációt vagy égést okozhat. Ha ehhez a folyadékhoz
véletlenül hozzáér, kövesse az alábbi utasításokat: ha a bőrt éri, mossa le szappanos vízzel;
ha a szemét érni - azonnal öblítse le vízzel legalább 15 percig és forduljon orvoshoz.
20. Ezt az eszközt nem használhatják, vagy használatát nem felügyelhetik gyerekek, illetve rossz
fizikai, érzékszervi vagy mentális állapotban lévő személyek, akiknek nincs tapasztalatuk és
tudásuk.
21. Tartsa a porszívót távol a kórházak elektromágneses berendezéseitől.
22. Csak beltéri használatra, ne tegye ki eső hatásának.
23. Ha a vezeték sérült, azt a gyártónak, szervizes munkatársunknak vagy más képzett
személynek ki kell cserélnie a veszély elkerülése érdekében.
24. A töltőt nem szabad használni, ha a burkolata sérült, mert ez áramütés kockázatát vonja
maga után.
25. Az adaptert csak a jelzett porszívóhoz lehet használni.
26. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
27. A töltőt tartsa távol minden hőforrástól.
28. Ne merítse a készüléket vízbe.
29. Ne használja tovább a készüléket az alábbi esetekben: leejtés, ütközés nehéz tárggyal, más
károsodás stb. Ha ez bekövetkezik, javíttassa meg a töltőt szervizes munkatársunkkal.
30. Ne szerelje szét az akkumulátor-töltőt magától a tűzesetek és áramütés elkerülése
érdekében.
31. Távolítsa el a dugót az aljzatból a töltő tisztítása és karbantartása előtt.
32. Ne próbáljon nem újratölthető elemeket tölteni ezzel a töltővel.
33. Amikor a porszívó a mágneses fali szerelékhez csatlakozik, ne engedje, hogy a gyerekek
vagy háziállatok nekiütközzenek, a káresetek megelőzése érdekében.
34. Mielőtt eldobja a porszívót, ellenőrizze, hogy az akkumulátort eltávolította a készülékből.
35. Mielőtt eltávolítja az akkumulátort, kapcsolja ki a porszívót a működés előtt.
Figyelem
1. Ne működtesse huzamosabb ideig, ha a porszívó el van dugulva.
2. Ne takarja el a szellőzőnyílást (a gép teste eldeformálódásának megakadályozása és a
túlmelegedés okozta tűz elkerülése érdekében).
3. Ne húzza a földön vagy ejtse le gép testét (hogy ne karcolja meg a padlót).
4. Ne lengesse a gép testét. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a gép testével stb. (a
sérülés és a gép teste károsodásának elkerülése érdekében).
5. Ne ejtse a terméket más tárgyakba (a tűzesetek és a hiba okozta áramütés elkerülése
érdekében).
6. Ellenőrizze, hogy beszerelte a porcsészét, mielőtt használja a készüléket (a motor és a gép
teste károsodásának elkerülése érdekében).
7. Ellenőrizze, hogy az adaptertöltő kábel jó állapotban van-e töltés előtt.
8. Mielőtt először használja a porszívót vagy cseréli ki a különleges szűrőelemet, kapcsolja ki a
porszívót és ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően rögzült.
9. Ha sok a szemét a porcsészében, tisztítsa meg az akadálytalan szívási útvonal biztosítása
érdekében, a csökkentett szívást előidéző eldugulás, vagy a motor-túlmelegedés
elkerüléséhez.
10. A hulladékba kerülő akkumulátort biztonságosan kell újrahasznosítani. Ne dobja csak úgy el.
11. Ne szívjon fel nagy, puha, ragacsos tárgyakat a porszívóba, mint például gyapjú, haj,
ömlesztett pamut, tészta vagy rágógumi.
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12. A lépcsők porszívózása közben óvatosan járjon el, hogy ne essen le.
13. Ellenőrizze, hogy porszívó ki van-e kapcsolva, amikor az elektromos kefét vagy a
kiegészítőket újracsatlakoztatja vagy leválasztja.
14. Ne használja vagy tárolja a porszívót extrém körülmények között, mint például szélsőséges
hőmérsékleten, stb. Ajánlott, hogy beltéren használja, 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten,
hűvös és száraz helyen tárolandó.

A termék leírása
Fő gépegység

Váltókapcsoló

Töltődugó

Bekapcsoló gomb

Porcsésze
Leesés elleni csat

Áramjelző LED
Állapotjelző LED

Porcsésze

Porcsésze
Kieresztő gomb

Fém csatlakozórúd

Elektromos kefe (világítással)

Kieresztő gomb
Henger

Fényérzékelője
Ütközési elleni
keresztrúd

Forgókefe
Kieresztő gomb

Világítás
Forgókefe
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Elektromos kefe (világítás nélkül)

Kieresztő gomb
Henger

Ütközés elleni
keresztrúd

Forgókefe
Kieresztő gomb

Forgókefe

Kiegészítők
Multifunkció
s kefe
(Összeszere
lés lapos
tisztítófejjel)

Lapos
tisztítófej

Elektromos matrackefe
Puha kefe
Flexibilis puha cső

Adapter

Tisztítókefe

Puha selyemforgókefe

Mágneses fali rögzítés

Szerelés

A termék összeszerelése
Fő gépegység összeszerelése
1. Helyezze az elektromos kefét a fémcsatlakozó
bemenetébe függőlegesen, amíg a helyére nem
kattan.

2.
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Helyezze a fémcsatlakozó rudat a fogadó rúd
foglalatába függőlegesen, amíg a helyére nem
kattan.

Figyelem
1.
2.

Óvatosan járjon el, amikor az elektromos kefét szereli, hogy elkerülje a keze beszorulását.
Az elektromos kefe beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a fémcsatlakozás tiszta és száraz, a működési
közbeni rövidzárlat vagy víz okozta szükségtelen károsodás megelőzése érdekében.

Kiegészítők összeszerelése
A kényelmes használat biztosításához ezt a terméket különleges kiegészítőkkel látták el a porszívó
fogadóegységéhez. Amikor a porszívó fogadóegységét külön használják, azt szükség szerint közvetlenül hozzá
lehet kapcsolni a kiegészítőkhöz.
1.

A lapos tisztítófej csatlakoztatása: helyezze be
lapos tisztítófejet a fogadóegység bemenetébe,
amíg
a
helyére
nem
kattan.

2. Kanapékefe beszerelése
Helyezze be a kanapékefét a lapos
tisztítófejbe, amíg a helyére nem kerül.

Tippek:
A porszívó fogadóegységének kiegészítő-elemét közvetlen lehet csatlakoztatni flexibilis puha csőhöz és
matrackeféhez. A csatlakozási mód ugyanaz, mint a lapos tisztítófejé. A kanapékefét szintén lehet közvetlenül a
flexibilis puha csőhöz csatlakoztatni. A módszer ugyanaz, mint a lapos tisztítófej esetén.

Tárolás

Szerelés szögekkel: A mágneses fali szereléket a falhoz kell rögzíteni az expanziós csavarokkal.
1.

Olvassa el az utasításokat alaposan és
távolítsa el a védőfilmet, mielőtt felszereli a
mágneses fali szereléket.

2.

Védőfilm
3.

Rögzítse a mágneses fali szereléket a falhoz,
nyissa ki a hátsó alapot az óramutató
járásával ellentétes irányban, fúrja az
expanziós csavart a falba a megfelelő
helyzetben.

Mágneses fali szerelék alapja

Állítsa be a függőleges helyzetet a tengely
rögzítési irányának megfelelően, majd
forgassa a rögzítő dobozt az óramutató
járásának megfelelően a felszereléshez

A csavar átmérője

A csavar átmérője

Mágneses fali szerelék

Szögek nélküli szerelés: Rögzítse a fali szereléket mosható ragasztóval.
Használata üveg- és kerámiafalak esetén javasolt; tartsa a falat tisztán felszerelés előtt, ne legyen rajta kosz,
szennyeződés stb.
1.
Távolítsa el a védőfilmet a mágneses fali szerelékről, és illessze a falra.
2.
Helyezze az elektromos kefét vízszintesen a földre az 1. ábrán látható módon.
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3.

Helyezze a porszívót a mágneses fali szerelékhez közelebb, amíg nem rögzül, ahogyan a 2. ábra mutatja.
(1. ábra)
(2. ábra)

Helyezze be az elektromos kefét
vízszintesen a földre

Rögzítse a porszívót a falra

Vigyázat
Amikor a porszívó a mágneses szerelékhez csatlakozik, tartsa távol a gyermekeket és háziállatokat a porszívótól,
az ütközés és a potenciális károk elkerülése érdekében

A termék használata
Be- és kikapcsoló gomb és szívóerő kapcsoló

Váltókapcsoló

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot a gép
normál üzemmódú indításához.
Nyomja meg a váltógombot, és a szívóerő normál
üzemmódról erőteljes üzemmódra vált.

Bekapcsoló gomb

Adapter használata

1. Rögzítse a töltőkábelt
Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adaptert a
megfelelően besorolt váltóáramú áramforrásba
csatlakoztatta. A töltőkábel egy kábeltartó nyílásba
van helyezve a mágneses szerelék mindkét oldalán a
töltőkábel rögzítésének elősegítéséhez.

2. Töltés
Csatlakoztassa a porszívót a mágneses fali
szerelékhez, húzza ki a gumidugót az aljzatból, és
helyezze be az adapter-csatlakozót. Ekkor a töltés
jelzőfénye a töltéssel párhuzamosan erősödik,
jelezve, hogy a porszívó tölt, amikor pedig a jelzőfény
folyamatosan világít, a porszívó akkumulátora teljesen
fel van töltve.

Csatlakozóaljzat
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Vigyázat
Kizárólag beltéri használatra, ne tegye ki eső hatásának.
Ha a vezeték károsodott, a gyártónak, szervizes munkatársunknak vagy egy képzett személynek ki kell
cserélni a veszély elkerülése érdekében.
3. A töltőt nem szabad használni, ha a burkolat sérült, mert az az áramütés veszélyét idézheti elő.
4. Az adaptert csak a jelzett porszívóhoz lehet használni.
5. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
6. Tartsa távol a töltőt mindenféle hőforrástól.
7. Ne merítse a készüléket vízbe.
8. Ne használja tovább a készüléket az alábbi esetekben: ha leesett, nehéz tárggyal ütközött, egyéb
módon károsodott stb. Ha ez megtörtént, javíttassa meg a töltőt szervizes munkatársunkkal.
9. Ne szerelje szét az akkumulátor-töltőt magától a tűzesetek és áramütés elkerülése érdekében.
10. Távolítsa el a dugót az aljzatból a töltő tisztítása és karbantartása előtt.
11. Ne próbáljon nem újratölthető elemeket tölteni ezzel a töltővel.
1.
2.

Állapotjelző LED (van Bluetooth)
Teljesítménytulajdonságok

Töltés

Lemerítés

Porcsésze tele
Bluetooth kapcsolat
(Piros fény
(Kék fény világít)
villog)

Bluetooth
kapcsolat

Állapot kijelzése

A piros fény villog, amikor a porcsésze tele van; a kék fény világít, amikor a készülék a Bluetooth-hoz
csatlakozik. A piros és kék fények villognak, ha hiba miatt állt le a készülék, 20 másodperc után.
Megjegyzések:
villogást jelez;
mindig be van kapcsolva.

jelzi, hogy a villogás ki van kapcsolva;
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jelzi, hogy

Állapotjelző LED-ek (nincs Bluetooth)
Teljesítménytulajdonságok

Töltés

Szokatlan (Sárga
villogás)

Lemerítés

Állapot kijelzése

Megjegyzések:
villogást jelez;
jelzi, hogy a villogás ki van kapcsolva;
kapcsolva; a villogás rendellenes, kikapcsol 20 másodperc múlva.

jelzi, hogy mindig be van

Adapter alapvető paraméterei
Terméknév
Névleges hálózati
feszültség
Névleges bemeneti
áramerősség
Névleges hálózati
feszültség
Névleges kimeneti
áramerősség

Terméktípus

XCQ03RM/XCQ04RM

XCQ05RM

XCQ08RM

100-240 V

100-240 V

100-240 V

1,0 A

0,8 A

1,0 A

34,2 V=

25,8 V=

34,2 V=

1,0 A

1,0 A

1,0 A

Dél-Korea: RM-C-Y02KR
Európai Unió: RM-C-Y02EU
Ausztrália: RM-C-Y02AU
Egyesült Királyság: RM-CYO2UK Egyesült Államok:
RM-C-YO2US Japán: RM-CY02JP
Tajvan: RM-C-Y02TW Kína:
RM-C-Y02CN

Dél-Korea: KA3601A3421000KR Európai Unió:
KA3601A-3421000EU
Ausztrália: KA3601A3421000AU
Egyesült Királyság: KA3601A3421000BS Egyesült Államok:
KA3601A-3421000US Japán:
KA3601A-3421000JP
Tajvan: KA3601A3421000TW
Kína: KA3601A-3421000CN

Dél-Korea: RM-C-Y01KR
Európai Unió: RM-C-Y01EU
Ausztrália: RM-C-Y01AU
Egyesült Királyság: RM-CYO1UK Egyesült Államok:
RM-C-YO1US Japán: RM-CY01JP
Tajvan: RM-C-Y01TW
Kína: XCQDY01RM

Forgókefe használata
1.

A puha selyem-forgókefe használható
padlólaphoz, fapadlóhoz stb. és polírozott
padlóhoz.
Nem javasolt, hogy a puha
selyem-forgókefét
szőnyeg
tisztításához
használja.

2. A szénszálas forgókefe használható padlólaphoz,
padlóhoz és rövidszőrű gyapjúszőnyeghez.

Szénszálas forgókefe

Puha selyem-forgókefe
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Figyelem
1.
2.
3.

Ne szívjon fel vizet a porszívóval.
Ne használjon vizes forgókefét összeszereléskor.
Ellenőrizze, hogy a forgókefét megfelelően beszerelték, amikor helyettesítésként használja, hiányzó
részek nélkül.

Tippek: amikor sötét sarokban takarít, az elektromos kefe feletti fényérzékelő automatikusan érzékeli a fényerőt
és ezzel egyidejűleg beállítja a lámpa fényerejét a fényhatás eléréséhez, megkönnyítve ezzel a használatot (csak
világítással rendelkező kefék esetén).

Kiegészítők használata
Lapos tisztítófej: megfelelő ajtók és ablakok
tisztításához, illetve lépcsőkhöz (Szerelés lapos
tisztítófejjel), valamint szűk közökhöz.

Multifunkciós kefe (lapos tisztítófejjel összeszerelve):
Megfelelő kanapéhoz vagy kanapé ülőfelületéhez,
szekrényhez, ablakpárkányhoz és minden féle asztal
pormentesítéséhez.

Elektromos matrackefe:
eltávolítására a felületről.

Flexibilis puha cső: alkalmas nehezen elérhető sarkok
tisztításához.

alkalmas

por

és

atkák

Figyelem
1.
2.
3.

Óvatosan mozgassa a porszívót, amikor ablakokat vagy ajtókat tisztít, hogy ne törje be az üveget vagy a
törékeny elemeket.
Ne engedjen gyermekeket a matrackefe közelébe, vagy azzal játszani.
Ne használja a matrackefét kisebb ruhadarabok felszívásához, hogy ne okozzon eltömődést.
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4.
5.

Amikor a flexibilis puha csövet használja fiók tisztításához, először vegye ki a tárgyakat a fiókból, a
felszívásból eredő hibák megelőzéséhez.
A kiegészítőket tisztítsa meg használat után, hogy ne maradjon romlandó ételmaradék, pamut vagy
egyéb részecske a hosszú tárolás során.

Gyorsbeállítások (csak Bluetooth kapcsolattal rendelkező fogadóegységhez)

1.

2.

A felhasználók a termék teljesítményét a „ROIDMI” alkalmazás segítségével végezhetik el, amely az
alkalmazásboltban letölthető. Ez az alkalmazás támogatja az Android és az iOS rendszereket is. Minden
Roidmi terméket hozzá lehet kötni és más ROIDMI termékekkel, azok kompatibilisek egymással.
Felkeresheti a www.roidmi.com/en weblapot is az alkalmazás letöltéséhez.
Kapcsolódás
Kapcsolódás a "ROIDMI" weboldalán: kattintson az „eszközeim” elemre, majd csatlakozzon a ROIDMI
vezeték nélküli porszívóhoz. A sikeres kapcsolódás után, a felhasználók megtalálják ezt az eszközt a
„eszközeim” menüben. Kapcsolja be a telefon Bluetooth kapcsolatát, az eszközhöz történő
kapcsolódáshoz a készülék megtalálja ezt a berendezést az „eszközeim” menüben. Kapcsolja be a
telefon Bluetooth kapcsolatát az eszközhöz való automatikus kapcsolódáshoz.

Információk a „mijiával működik” jelzéssel kapcsolatban
A „mijiával működik” jelzés arra utal, hogy a jelen terméket arra tervezték, hogy MI Home és MI Al
alkalmazásokhoz csatlakozzon, és azzal kommunikáljon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen terméket csak
az alkalmazással való kommunikációra tanúsították. A Xiaomi és a Mijia nem felelős a termékek gyártásáért,
biztonsági és szabályozási szabványaiért vagy minőségi felülvizsgálatáért.

A termék tisztítása
A porcsésze fedéllel történő eltávolítása és
szerelése

Távolítsa el porcsészét: nyomja meg porcsésze
kieresztő gombját, húzza a csészét vízszintesen
jobbra, válassza le a porcsésze egységét a porszívó
testéről, óvatosan nyomja meg a porcsésze fedelének
kieresztő gombját és nyissa fel a porcsésze fedelét.

A porcsésze szétszerelése: fordítsa fel a porcsészét,
távolítsa el a szűrőt, húzza a kart felfelé ugyanabba
az irányba és vegye ki a ciklon-mechanizmust.
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Szűrő fogantyúja
Egység fogantyúja

A porcsésze
Rögzítő gombja

Por kiöntése: öntse ki a porcsészét úgy, hogy a fedél
a szemétgyűjtő csészén van a porgyűjtő készülék
kiürítéséhez.

Helyezze vissza a porcsészét a fedéllel; kattintsa
vissza a rögzítő gombot, helyezze be a diagramot
követve az óramutató járásával ellentétes irányba,
amíg egy kattanást hall.

Figyelem
1. Amikor a szűrőt szereli be, tegye be a szűrőt a porcsésze fedelének megfelelő irányába.
2. Amikor a porcsészét szereli be, ellenőrizze, hogy a porcsésze rögzítő gombja a megfelelő helyre van-e
szerelve, a leesést és a csésze, valamint a lába sérülésének elkerülése érdekében.
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Porcsésze tisztítása
1.

A ciklon-mechanizmus tisztítása: vegye ki a
ciklon-mechanizmust
a
porcsészéből;
tisztítsa ki a fémhálóban maradt port és
hajszálakat és a csatornát.

2. A porcsésze és a fémháló tisztítása: tisztítsa meg
a porcsészét és fémhálót tiszta vízzel, és száradás
után használja a porcsomósodás elkerülése
érdekében.

3. A szűrő tisztasága: vegye ki a szűrőt, tisztítsa ki az
ott maradt port egy kefével és mossa ki. Ha
szükséges, cserélje ki a szűrőt. A szűrőt minden 3
hónapban ajánlott cserélni a tisztaság megőrzése
érdekében.

Figyelem
1.
2.
3.
4.

Ne vonszolja erőltetve a tekercselő részt, a fémháló károsodásának megelőzése érdekében.
Természetesen szárítsa mosás után a korrózió elkerülése érdekében.
Kérjük, eredeti szűrőt használjon a nem megfelelő szűrő okozta károsodás elkerülése érdekében.
Kérjük, a gyári tisztítókefét használja. Ne használjon más acélkefét vagy durva sörtéjű kefét.

Forgókefe cseréje
Helyezze a földre az elektromos kefével felfelé,
nyomja le és emelje ki a forgókefe kieresztő gombját,
távolítsa el a forgókefe kieresztő gombját; távolítsa el
a forgókefét, rögzítse a forgókefét a forgókerék
szerelési pozíciójába, fedje be a forgókefe rögzítő
egységével és távolítsa el a forgókefét a felület
megtisztításához.

A forgókefe tisztítása: használjon egy tisztítókefét a
forgókefén megtapadt haj és szálas anyagok
felemeléséhez és levágásához, miután elválnak a
forgókefétől.
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Forgókefe
kieresztő gomb

Figyelem
1. Kapcsolja ki az áramot és húzza ki az adaptert, amikor a forgókefét cseréli.
2. A tisztítókefének éles pengéje van, amely használható bármely nem eltávolítható rátekeredés levágásához. A
tisztítókefe gyermekektől távol tartandó.
3. Figyeljen rá, hogy gyermekek ne nyeljék le a forgókefe rögzített egységét.
4. A forgókefe rögzített egysége elvesztésének megakadályozása érdekében ne használja az elektromos kefét a
forgókefe kieresztő gombja nélkül.

A termék hibaelhárítása
Amikor a porszívó nem működik szabályosan, végezzen hibaelhárítást vagy keresse fel az ügyfélszolgálatunkat
időben.

Hiba leírása

Hiba okai

Megoldások
Tisztítsa meg a kefét a
rátekeredésektől.

A forgókefe nem forog

A forgókefén sok a rátekeredés,
mint például hajszálak vagy más
hosszú szennyeződés.
A puha selyem-forgókefét meg
megfelelő felületen használták.
Alacsony töltöttségű akkumulátor

A motor nem működik

A porcsésze tele van
Hosszú időn át tartó üzemelés,
magas hőmérséklet.
A szűrőt por borítja

A szívóerő csökkenése

A töltő jelző LED-ek nincsenek
bekapcsolva, vagy nem
villognak töltés közben

Az elektromos kefe bemeneti csöve
eltömődött vagy a kefe nem
működik.
Papír vagy gyapjú szövetdarabok,
melyek a fémháló lyukaiba tapadtak.
A porcsésze és a fogadóegység
közötti levegőcsatorna el van
dugulva.
Az adapter nincs megfelelően
csatlakoztatva.
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Cserélje ki a szénszálas forgókefét
és változtassa meg a felhasználási
környezetet.
Töltse fel az akkumulátort
Öntse ki a port
Indítsa újra a gépet, miután
kikapcsolt állapotban lehűlt
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a
szűrőt
Takarítsa le a szemetet, amely az
elektromos forgókefével tapadt.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a
fémháló nincs-e eltömődve.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a
nincs-e szemét a porcsésze és a fő
gépegység közötti légcsatornában.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy az
adapter megfelelően van-e
csatlakoztatva.

A termék veszélyes anyagokról szóló nyilatkozata
Veszélyes anyagok

Alkatrész
megnevezése

Pb

Hg
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Cr(VI)
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PBDE
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Műanyag
burkolat
Áramköri
kártya
Kábel

Ezt az űrlapot az SJ/T 11364-nek megfelelően állították össze.
: Azt jelöli, hogy a veszélyes anyagtartalom az alkatrész legalább egy homogén anyagában meghaladja a GB/T
26572 X-ben megjelölt határértéket.
X: Azt jelöli, hogy a veszélyes anyagtartalom az alkatrész minden homogén anyagában a GB/T 26572 X-ben
megjelölt határérték alatt van.
Ez a tanúsítvány bizonyítja, hogy a megvizsgált típusok megfelelnek azoknak a szabványoknak, amelyeket a
2011/65/EU irányelvnek a veszélyes anyagok felhasználásáról (RoHS) szellemében határoztak meg.
Ez a termék megfelel az RoHS környezetvédelmi követelményeinek. Jelenleg nincs olyan technológia a világon,
amely helyettesíteni vagy csökkenteni tudja az elektronikus kerámiák és rézötvözetek ólomtartalmát. A
környezetvédelem kifejezés erre a termékre vonatkoztatva azt jelenti, hogy rendeltetésszerű használat esetén a
termék tartalmaz káros anyagokat és alkatrészeket, de azok nem szivárognak el.
A termék megfelelő ártalmatlanítása
Ez a jelzés arra utal, hogy a terméket más háztartási hulladékkal nem lehet együtt kezelni az
EU területén. Az ellenőrizetlen ártalmatlanítás nyomán esetlegesen felmerülő, a környezetre
vagy emberi egészségre kockázatot jelentő ártalmak elkerülése érdekében a termék
felelősen újrahasznosítandó, amivel elősegíthető az anyagi erőforrások fenntartható
újrahasználata. A használt készülék visszaküldéséhez, kérjük, használja a visszaküldésre és
begyűjtésre alkalmas rendszerünket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel,
akitől a terméket vásárolta. A kereskedők a terméket környezetbarát és biztonságos
újrahasznosításra visszaveszik.

Jótállás leírása
A vezeték nélküli porszívó eladás utáni szervizelése szigorúan megfelel a „Kínai Népköztársaság
fogyasztóvédelmi törvényének”. A részletes szerviztartalom a következő:
1. Az aláírása beérkezésétől számított 7 napon belül a működési hibák listáját megkapja a „vezeték nélküli
porszívó termék-teljesítményi hibatáblázatban”. A terméket vissza lehet küldeni vagy kicserélni díjmentesen
a ROIDMI eladás utáni szervizközpontjaiban.
2. Az aláírása beérkezésének másnapjától számított 8–15 napon belül működési hibák listáját megkapja a
vezeték nélküli porszívó termék-teljesítményi hibatáblázatban”. A terméket vissza ki lehet cserélni vagy
megjavíttatni díjmentesen a ROIDMI eladás utáni szervizközpontjaiban történő vizsgálat után.
3. Az aláírása beérkezésének másnapjától számított 12 hónapon belül működési hibák listáját megkapja a
vezeték nélküli porszívó termék-teljesítményi hibatáblázatban”. A terméket meg lehet javíttatni díjmentesen a
ROIDMI eladás utáni szervizközpontjaiban történő vizsgálat után. Jóindulatú emlékeztető: mivel a dobozokat
kell használni a termékek épségének garantálása érdekében szállítás közben, ajánlott, hogy tartsa meg a
csomagoló dobozokat legalább 30 napig az aláírás és az átvétel után.
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Jótállás tartalma

Típus
Vezeték nélküli porszívó

Jótállás tartalma
Fő gépegység
Szűrő

Jótállás időtartama
24 hónap
Ez véletlenszerű
anyagfogyasztás, nincs jótállási
időtartam

Jótálláson kívüli szabályzat
1. Nem engedélyezett javítás, nem megfelelő használat, ütközés, hanyagság, rongálás, módosítás, leöntés,
baleset, átalakítás, nem kompatibilis kiegészítők nem engedélyezett használata, címkék vagy hamisítás
elleni jelzések elszakítása vagy módosítása.
2. Az ingyenes eladási utáni szervizelés érvényességi időtartamán túl.
3. Vis major által okozott kár.
4. Hibák, amelyek nem felelnek meg a „vezeték nélküli porszívó termék-teljesítményi hibatáblázatnak”.
5. A „vezeték nélküli porszívó termék-teljesítményi hibatáblázatban” leírt hibákat emberi tényezők okozták.

Vezeték nélküli porszívó működési hibalista

Megnevezés

Teljesítménybeli hiba
A gépet nem lehet beindítani szabályos használat esetén

Vezeték nélküli
porszívó

A forgókefe nem forog szabályos használat esetén
A jelzőfény ugyanolyan marad szabályos használat esetén

Vezeték nélküli porszívó jótállási jegy
Felhasználónév

Termék neve és típusa

Kapcsolattartási cím

Termék fő
gépegységének
sorozatszáma

Kapcsolattartási adatok

Vásárlás időpontja

Ez a jótállási jegy a fogyasztók személyes adatait tartalmazza, kérjük, megfelelően kezelje.
Vezeték nélküli porszívó karbantartási jegyzőkönyv

Karbantartási
központ

Hiba leírása

Kiegészítő cseréje
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Karbantartási
mérnök

Karbantartási
dátum

Exkluzív szervizelőnyök

Gyártó: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.
Cím: 4F,C8 Building,No.1699 Huishan Road,Life Science and Technology Park,Huishan District,Wuxi, Jiangsu,
Kínai Népköztársaság
Végrehajtási szabvány: EN60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-2:2010/A1:2013 EN 62233:2008 EN 550141:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Szerviz email: wxrm@roidmi.com
Termék-értékesítési információkért keresse fel: www.roidmi.com/en
Verzió: V1.0, 2019.07
Gyártó hely: Kína
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