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Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy a mesterségesen intelligens (AI) 360 Robot porszívót választotta! Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes
kezelési utasítást a robot használata előtt, és őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra. Tudjuk, hogy szeretni
fogja ezt a porszívót! Ez egy rendkívül intelligens robotporszívó, amely nagy pontosságú radart és számos más érzékelőt
használ, mindezt együtt navigációs algoritmusokon keresztül, hogy kifinomult, pontos térképeket és terveket hozzon létre
és kövessen. Seprés, porszívózás és felmosás egyben, végeredménye a rendszeres, hatékony teljes beltéri tisztítás, amely
emberi segítség nélkül is elvégezhető.

Az ebben a dokumentumban leírt termék nem feltétlenül egyezik meg a valódi termékkel. Ezért a tényleges termék az
irányadó. A 360 fenntartja a jogot a termék előzetes értesítés nélküli frissítésére.



Biztonsági utasítások

A termék használata előtt óvatosan járjon el, és tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

∙ Kérjük a biztonsági utasítások teljes tartalmát alaposan olvassa el és az utasításoknak megfelelően működtesse az eszközt.
∙ Kérjük a kézikönyvet őrizze meg későbbi használatra.
∙ Kérjük tartsa be az utasításokat a készülék használatakor. A felhasználók felelősek bármilyen kárért, amely a készülék nem

megfelelő használatából ered.
∙ Csak a termékhez biztosított adapter, akkumulátort és töltőállomást használja. Ellenkező esetben a termék

meghibásodásához, elektromos kisüléshez vagy az eszköz kigyulladásához vezethet.
∙ Ha a készülék vagy annak kiegészítői meghibásodnak, kérjük ne folytassa a készülék üzemeltetését. Keresse fel a 360

értékesítés után szolgáltatóját, az alkatrész cseréjéért.
∙ Ne kísérelje meg önállóan szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
∙ Ne használja a készüléket felfüggesztett helységekben (mint galléra, nyitott terasz, bútorok teteje) védő kerítés nélkül, a

készülék meghibásodásának és a személyi sérülések elkerülése érdekében.
∙ Ez a termék csak háztartási használatra alkalmas. Ne használja kültéri területeken (mint nyílt terasz,), nem talajszinteken

(mint kanapékon), kereskedelmi és ipari területeken.
∙ A készülék használata előtt, az összes kábelt távolítsa el az otthona padlójáról a készülék megóvása érdekében.
∙ Kérjük tegye el az összes törékeny tárgyat és törmeléket (mint vázák és műanyag zacskók) a földről, a készülék és az

értéktárgyak megóvása érdekében.
∙ Ne helyezze a töltőállomást hőforrások közelébe (mint radiátor).
∙ Kisgyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek nem üzemeltethetik a

készüléket.
∙ Ez e termék nem játék. Kisgyermekek és háziállatok felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a helységben, amíg a készülék

üzemel.
∙ A főkefe tisztító eszköz gyermekektől távol tartandó.
∙ Ne helyezzen semmilyen tárgyat (beleértve gyerekeket és háziállatokat) a mozgó robotra és a töltőállomásra.



∙ Ne használja a készüléket, ha csecsemők vagy kisgyermekek alszanak a szobában.
∙ Tartsa távol a készülék mozgó és nyitott részeitől a haját, ruháját, ujjait és egyéb testrészeit.
∙ Ne használja a készüléket hosszú szálú szőnyegeken (néhány sötét színű szőnyeget nem lehet megfelelően tisztítani).
∙ Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak felszívására (úgy mint dekorációs hulladékok, üveg és vas szögek).
∙ Ne hordozza a robotot az ütközőnél vagy a fedőnél fogva.
∙ Csak úgy tisztítsa és végezzen karbantartást a roboton és a töltőállomáson, ha azok ki vannak kapcsolva.
∙ Ne használja ezt a terméket égő vagy füstölő termékek (úgy mint égő cigaretta csikkek) tisztítására.
∙ Ne használja ezt a terméket 40°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékletű környezetben.
∙ Ne használja ezt a terméket nedves padlón, folyadékkal, vagy ragacsos anyaggal.
∙ Ne törölje le a terméket nedves ronggyal és ne mossa le közvetlenül a robotot vagy a töltőállomást folyó vízzel.
∙ Ne használja a felmosó funkciót szőnyegen vagy bútorokon.
∙ Kicsomagolás után a víztartályon vagy a termék víz kimenetelein vízfoltok vagy vízcseppek lehetnek, amit a különleges víztartály

teszt okoz a gyárban szállítás előtt és egy normális jelenség.
∙ Ha szállítania kell a terméket, ellenőrizze, hogy a robot ki van kapcsolva. Ajánlott az eredeti csomagolást használni szállításra.
∙ Amennyiben nem használja a terméket hosszabb ideig, teljesen feltöltve kapcsolja ki a robotot és tegye a terméket egy hűvös száraz

helyre. Töltse fel az akkumulátort minimum 3 havonta, hogy annak túlkisülését elkerülje.
∙ Kérem szigorúan kövesse a helyi törvényeket és rendszabályokat az akkumulátorok újrahasznosításához és kezeléséhez.
∙ Tilos égetni a terméket, még akkor is, ha az súlyosan sérült, mert az égő akkumuátor felrobbanhat.
∙ Kérem használja a terméket az utasításoknak megfelelően. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségekért vagy károkért

a felelősséget kizárólag a felhasználó viseli.
∙ Az akkumulátor szivárgása esetén, kerülje a szemmel vagy a bőrrel való érintkezést. Ha az érintkezés megtörtént, mossa le az

érintett területet bő vízzel és forduljon orvoshoz Helyezze az akkumulátort egy műanyag zacskóba és a hulladékkezelést a helyi
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően végezze.



Csomag Tartalma

Főegység (fő kefe 1db, Töltőállomás
porgyűjtő 1db, szűrő 1db,
és oldalkefe 1 pár)

Víztartály szerelvény (felmosó Hálózati adapter 1db
párna 1db és szűrőpatron 4db)

Utasítás 1db Tisztító eszköz 1 db AAA elem
távirányítóhoz 2db

Távirányító 1db

Tippek: Egy pár oldalkefe, egy szűrő és az akkumulátor a robotba be lett szerelve.



Termék Megjelenése

Fő egység

CLEAN gomb

• Nyomja meg a gombot a tisztítás indításához/szüneteléséhez

• Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig, hogy a robot
visszamenjen a töltőállomásra.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 mp-ig, hogy a Wi-Fi-t újraindítsa.



Fő egység

Szintérzékelők

Fedőlap
CLEAN gomb

Porgyűjtő

Be/Kikapcsoló

Kijelző
(Beépített öntöltő érzékelő, falérzékelő,ütközésgátló érzékelők)

Ütköző

Oldalkefék

Fő kerék

Töltés érzékelő
pontok
Körirányú kerék
Akkumulátor
fedele

Főkefe



Víztartály Töltőállomás

Vízbemenet

Víztartály
kioldó csat

Felmosó párna

Vízszűrők

Tápellátás jelző

Jelkibocsátási terület

Adapter csatlakozó
Töltési érintkezők

Megjegyzés:
A víztartály feltöltése után azonnal zárja vissza a gumidugóval, hogy elkerülje a vízszivárgást a nemmegfelelő tömítés miatt
- A felmosó funkció nem támogatja az ütemezett tisztítást.
A korrózió és az eltömődés elkerülése érdekében tilos nem hivatalos tisztítószert hozzáadni.



Szemetesláda

Elsődleges szűrő

Speciális szűrő

Porgyűjtő kioldócsat

Porgyűjtő fedele

Megjegyzés:
Az egyik kezével nyomja meg és tartsa lenyomva a szemetestartó csatját, a másik kezével nyissa ki a fedelet a portartály kinyitásához.



Telepítési Útmutató
1) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő
dokkolóhoz.
•Használja a kábelkötegelőket,ha a kábel túl hosszú, hogy a robot ne
húzza ki a kábeleket tisztítás közben, ami megszakítja a töltő dokkoló
áramellátását.
•A töltőállomás jelzőfénye feszültség alatt van, és nem világít, amikor a
robot töltődik.

2) Helyezze a töltőállomást a vízszintes padlóra, és
csatlakoztassa a tápegységet.
• Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás bal és jobb oldalán egy
méteren belül, illetve a töltőállomás elejétől két méteren belül nincsenek
tárgyak, és ne legyenek erős fényvisszaverő felülettel rendelkező tárgyak,
például tükrök.

4) Használat előtt távolítsa el a védőcsíkot a lökhárítóról, hogy biztosítsa
a termék normál használatát.

3) Annak érdekében, hogy a robot működőképes
legyen, és normálisan visszatérhessen a
töltőállomáshoz, ne mozgassa gyakran a
töltőállomást.

A töltőállomást olyan helyen kell elhelyezni, ahol
nincs közvetlen napfény



5) Kapcsolja be a robotot.
A főkapcsoló a robot oldalán található, nyomja meg az
"I" gombot a robot bekapcsolásához (a "0"
megnyomása kikapcsolja).

•A tisztítás befejezése után ajánlatos a terméket feltölteni, nem
pedig közvetlenül kikapcsolni, hogy megkönnyítse a következő
tisztítást.

•Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, kapcsolja ki a
robotot az akkumulátor védelme érdekében.

Kapcsoló gomb
6) Töltés
1. módszer: Kapcsolja be a robotot, és helyezze 1
méteren belül a töltőállomás elé. Az indítási hang
befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a
CLEAN gombot 3 másodpercig, majd engedje el, a
robot automatikusan megkeresi a töltőállomást, és
folytatja a töltést.

2. módszer: Kapcsolja be a robotot, és helyezze 1 méteren belül
a töltőállomás elé. Az indítási hang befejezése után nyomja meg
a töltőgombot a távirányítón, a robot automatikusan megkeresi
a töltőállomást és folytatja a töltést.

3. módszer: Kapcsolja be a robotot, és helyezze a töltőállomásra
úgy, hogy a töltési érintkezőpontok egy vonalban legyenek.
Ekkor a töltőállomáson a tápellátás jelzőfénye kialszik, és a robot
elkezd tölteni, és hangüzenetet generál.
•Napi használat során tisztítsa meg a töltőérintkezőket a töltőállomáson és a

roboton. Ellenkező esetben befolyásolhatja a töltési hatást.
•A termék megfelelően működik legalább 3096 akkumulátor töltöttségi

szinttel. Helyezze a robotot a töltő dokkolóra, ha 3096 alatt van.

4. módszer: Dugja be a tápegység dugóját a robot
oldalán található DC tápcsatlakozóba, a másik végét
pedig a tápegységhez (töltés után húzza ki a portot,
különben a robot nem fog működni).
•Tartsa a töltőállomást feszültség alatt. Ellenkező esetben a robot nem megy
vissza a töltő dokkolóhoz.
•Ha a terméket tisztításra használja, győződjön meg arról, hogy a robot elhagyja a
töltőállomást, hogy megjegyzi a visszatérési útvonalat. (Ha a robot nem lép ki a
töltőállomásról, hosszú időbe telhet, amíg automatikusan visszatér a töltőállomáshoz,
ami normális jelenség.)
A termék első használatakor merítse le teljesen az akkumulátort, majd töltse fel
teljesen öt órán keresztül, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.
•A robot nem tud visszamenni, vagy felmosni a töltőállomáshoz felmosó módban.



Győződjön meg
arról, hogy a töltési
pontok egy
vonalban vannak



7) Töltse le a mobil alkalmazást
Keresse a “360Robot” kifejezést az App Store-ban vagy a Play Áruházban. Konfigurálja a termék hálózatát
az alkalmazás utasításait követve.
Megjegyzés: Amennyiben a telefonja nem tud a porszívóhoz csatlakozni, kérem hivatkozzon a “Wi-Fi Újraindítás”-ra.
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