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Robotporszívó és mop

Használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

• A "dreame" szó a Dreame Technology Co., Ltd. és leányvállalatainak rövidítése Kínában. Ez a vállalat kínai nevének "追 觅"  átírása, ami azt jelenti, hogy minden 
erőfeszítésben kiválóságra kell törekedni, és tükrözi a vállalat folyamatos törekvéséről, felfedezéséről és technológiában való kereséséről alkotott elképzelését.
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Használati korlátozás

Biztonsági információk 

Ezt a terméket 8 évnél fiatalabb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, értelmi 
hiányosságokkal vagy korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező 
személyek nem használhatják kivéve szülő vagy gondviselő felügyelete alatt a 
biztonságos működés biztosítása és a kockázatok elkerülése érdekében. A gyermekek 
nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
A gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Győződjön meg arról, hogy a 
gyerekeket és a háziállatokat biztonságos távolságban tartják-e a robot működése 
közben.
Ez a termék padlótisztításra szolgál csak otthoni környezetben. Ne használja 
szabadban, nem padlófelületen, vagy kereskedelmi vagy ipari környezetben.
Ne használja a robotot a talajszint felett felfüggesztett területen, védőgát nélkül.
Ne használja a robotot 40 ° C feletti vagy 0 ° C alatti környezeti hőmérsékleten, vagy 
folyékony vagy ragadós anyagú padlón.
A robot használata előtt vegye fel a kábeleket a földről, hogy tisztítás közben ne húzza 
el őket.
Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy megakadályozza a robot 
ütközését és károsodását.
Tartsa távol a hajat, az ujjakat és más testrészeket a robotok szívónyílásától.
A kefetisztító eszközt tartsa gyermekektől elzárva.
Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy semmilyen tárgyat a robot tetejére, 
függetlenül attól, hogy az álló vagy mozog-e.
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Használati korlátozások Elemek és töltés

Biztonsági információk Biztonsági információk

Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, töltőt vagy töltő dokkolót. Csak 
RCS0 tápegységgel használható.
Ne kísérelje meg önállóan szétszerelni, javítani vagy átalakítani az akkumulátort vagy 
a töltő dokkolót.
Ne helyezze a töltő dokkolót hőforrás közelébe.
Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a dokkoló töltőérintkezőinek 
törléséhez vagy tisztításához.
Ne dobja el a régi elemeket szakszerűtlenül. A szükségtelen elemeket a megfelelő 
újrahasznosító létesítményben kell megsemmisíteni.
Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azonnal hagyja abba a használatát, és 
forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
Szállításkor ügyeljen arra, hogy a robot ki legyen kapcsolva, és ha lehetséges, 
eredeti csomagolásában tartsa.
Ha a robotot hosszabb ideig nem használják, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki és 
tárolja hűvös, száraz helyen. Töltse fel a robotot legalább havonta egyszer, hogy 
elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.
Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak képzett szakemberek vagy 
vevőszolgálat cserélhet ki.

Ne használja a robotot égő tárgyak tisztítására.
Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt ellenőrizze, hogy a robot ki van-e kapcsolva, és a 
töltő dokkolója ki van-e húzva.
Ne törölje le a termék egyetlen részét nedves ruhával vagy folyadékkal.
Kérjük, használja ezt a terméket a felhasználói kézikönyv utasításainak 
megfelelően. A felhasználók felelősek a termék nem megfelelő használatából eredő 
veszteségekért vagy károkért.

A Dreame Trading （Tianjin） Co., Ltd. kijelenti, hogy az RLS5L tí pusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes cí men érhető el: www.dreame-technology.com
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Termék áttekintés

Tartozékok

Megjegyzés: A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, olvassa el a tényleges terméket.

Töltő dokk

Vizitank Oldalkefe

Takarító eszköz Töltőkábel

Felmosó betét



6 7

Robot

Robot Szenzor

Termék áttekintés

Visszaállító gomb
·

Wi-Fi Jelző

Takarító eszköz

Levegő kimenet / hangszóró

LDS lézeres érzékelő

Ütközési puffer

Nagy pontosságú 3D

Élérzékelő

SzakadékérzékelőSzakadékérzékelő

Szakadékérzékelő

Fő kerekek Főkefe

Az érintkezők töltése

Ecsetvédő kapcsok

Körirányú kerék

Az érintkezők töltése 

Oldalkefe

Tartsa nyomva 3 másodpercig 
a robot gyári beállításainak 
visszaállításához

Porzsák Feltörlő modul

Töltőállomás

Termék áttekintés

Vízbefolyó

Vizitankn

Felmosó felülete

Csatolási terület

Filter

Doboz fedele

Jelzőterület 

Áramellátó port 

Töltési kapcsolat

Víztartály kioldó csipesz

(3D akadálykerülés érzékelő）
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Az otthoni környezet tisztítása

A robot működési hatékonyságának javítása érdekében tegyen el minden 
laza zsinórt (beleértve a töltő dokkoló tápkábelét), rongyokat, papucsokat, 
játékokat stb.

Open the door of the room to be cleaned, and put the furniture in its  proper 
place to make more space.

Annak megakadályozása érdekében, hogy a robot ne ismerje fel a tisztítandó 
területet, ne álljon a robot elé, küszöbértékre, csarnokútra vagy szűk helyre.

Tisztítás előtt helyezzen egy fizikai akadályt a lépcső és a kanapé szélére, 
hogy biztosítsa a robot biztonságos és zavartalan működését.

3. Helyezze a töltő dokkolót a vízszintes talajra a falhoz, és 
csatlakoztassa a konnektorhoz

2. Szerelje be az oldalkefét

Click

4. Helyezze a robotot a töltőállomásra az újratöltéshez. A 
robot automatikusan bekapcsol és megkezdi a töltést

Előkészítés használat előtt
1. Távolítsa el a védőanyagot

Megjegyzés:

-Az első használat előtt ajánlott teljesen feltölteni.
-Ne telepítse a felmosó modult töltés közben. Legyen különösen óvatos a nedves 
felmosóval, mert károsíthatja a padlót.

Megjegyzés: Addig próbálkozzon, amíg a helyére nem kattan.

＞ 1.5 m ＞ 0.5 m

＞ 0.5 m

Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője

• Fehér: Az akkumulátor töltöttségi szintje 
meghaladja a 15% -ot
• Narancs: Az akkumulátor töltöttségi szintje 
kevesebb, mint 15%

•

•

Tartsa a tárgyat 1,5 m-re a töltő előtt és 0,5 m-re a töltő dokkolójának mindkét 
oldalán.
Annak biztosítása érdekében, hogy a telefonnal jól tudjon csatlakozni a 
robothoz, ellenőrizze, hogy a robot és a töltő dokkoló a Wi-Fi hatótávolságán 
belül van-e.

• Ne helyezze a töltő dokkolót olyan helyre, ahol közvetlen napfény van, vagy ahol 
más tárgyak blokkolhatják a jelet, mert ez akadályozhatja a robot visszatérését a 
töltő dokkolóba.

Megjegyzés:
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Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home applikációval
Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással működik. * Használja a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást eszközének vezérlésére és más 
intelligens otthoni eszközökkel való interakcióra.

2. Eszköz hozzáadása
Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és koppintson 
a jobb felső sarokban. Ezután érintse meg a gombot a jobb felső 
sarokban, olvassa be a QR-kódot, adja hozzá a "Dreame Bot L10 
Pro" -t, és kövesse az utasításokat a kapcsolat befejezéséhez.

• Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
• -Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az 

alkalmazás aktuális verzióján alapuló utasításokat.

Megjegyzés: Ha robotja nem tud sikeresen csatlakozni az alkalmazáshoz, állítsa 
alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, és adja hozzá újra az eszközt.

3. Állítsa vissza a Wi-Fi-t1. Töltse le a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást
Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. 
Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a kapcsolat beállítása 
oldalra kerül. Alternatív megoldásként az alkalmazásboltban keresse 
meg a „Mi Home / Xiaomi Home” kifejezést, hogy letöltse és telepítse.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat, és amíg egy hangot 
nem hall, „Várakozás a hálózati konfigurációra”. Miután a Wi-Fi jelző 
lassan villog, a Wi-Fi sikeresen alaphelyzetbe állt.

Wi-Fi jelző
· Lassan villog: Csatlakozásra készül
· Gyorsan villog: Csatlakozás
· Be: Wi-Fi csatlakozott

Megjegyzés:

• A robot automatikusan kikapcsol, ha alvó üzemmódban marad 12 óránál 
hosszabb ideig.

• Ha a robot szünetel, a töltő dokkolóra helyezve vége lesz
• Aktuális tisztítási feladat.

3. Takarító mód
A Dreame Bot L10 Pro négy tisztítási móddal rendelkezik: Csendes, 
Normál, Erős és Turbo. Az alapértelmezett mód a Normál. A tisztítási 
módot a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazásban adhatja meg.

4. Szünet/alvó mód
Szüneteltetés: Nyomja meg bármelyik gombot a robot 
szüneteltetéséhez a tisztítás során. Alvó üzemmód: A robot 10 perc 
inaktivitás után automatikusan alvó üzemmódba lép, majd az 
áramellátás és a töltésjelző kialszik. A robot felébresztéséhez nyomja 
meg bármelyik gombot.

Megjegyzés

• Az ütemezett tisztítási feladatokat a DND időszakában továbbra is 
végrehajtják.

• A robot a DND időszak lejárta után folytatja a tisztítást.

5. Ne zavarj mód
A „Ne zavarjanak” üzemmód megakadályozza, hogy a robot 
automatikusan elindítsa a tisztítási feladatokat, és az áramjelző 
kialszik. Engedélyezheti a Ne zavarja módot, vagy módosítsa annak 
nyitvatartását az alkalmazásban. (A mód alapértelmezés szerint 22: 
00-08: 00 között van bekapcsolva.)
Megjegyzés:

• Tisztítási feladat előtt ellenőrizze, hogy a robot teljesen fel van-e töltve és 
elindul-e a töltő dokkolóból. Ne mozgassa a töltő dokkolót, amíg a robot tisztít.

• Ha az akkumulátor túl alacsony, a robot automatikusan visszatér a dokkolóba
tölteni. A szükséges akkumulátor töltöttsége után folytatja a befejezetlen 
tisztítási feladatokat. (A töréspont folyamatos tisztítási funkcióját előzetesen 
engedélyezni kell az alkalmazásban.)

Hogyan kell használni
1. Kapcsolja be / ki
Tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot a robot bekapcsolásához. 
Amint az áramjelző folyamatosan fehérre vált, a robot készenléti 
állapotban van. A robot kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot 3 másodpercig, amikor
a robot nem mozog. A robot kikapcsolása befejezi az aktuális tisztítási 
feladatot.
2. Kezdje el a tisztítást
Röviden nyomja meg a gombot a robot bekapcsolásához. Aktiválásakor 
a robot pontosan feltérképezi az útvonalat, módszeresen megtisztítja
a szélek és a falak mentén, majd fejezze be minden szoba 
megtisztításával
S alakú minta az alapos munka érdekében.

Megjegyzés:
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Hogyan kell használni

6. Megadott helyen való takarítás mód
Amikor a robot szünetel, vagy készenléti üzemmódban van, nyomja 
meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot a Tisztító mód 
indításához. Ebben az üzemmódban egy négyzet alakú, 1,5 × 1,5 
méteres területet tisztít meg közvetlenül a robot körül. A szennytisztítás 
befejezése után a robot automatikusan visszatér eredeti helyére és 
kikapcsol.

Megjegyzés: A Spot Clean Mode aktiválása befejezi a robot jelenlegi 
tisztítási feladatát.

1.5 méter

1.5 méter

• További funkciók használatához kövesse az alkalmazás felületén 
található utasításokat.

• Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült; kövesse az aktuális 
alkalmazásverzión alapuló utasításokat.

7. Beütemezett takarítás
A tisztítási időt a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazásban ütemezheti. 
A robot a kijelölt időpontban automatikusan megkezdi a tisztítást, majd 
a tisztítás befejeztével visszatér a töltő dokkolóba, hogy töltse fel.

8. További lehetőségek
Az alkalmazás több funkció engedélyezésére is használható, például 
kiválasztott szobatisztítás, zónatisztítás, tiltott terület / virtuális fal stb.
Megjegyzés:

Hogyan kell használni

9. Használja a Mopping funkciót
A jobb tisztító hatás elérése érdekében az összes padlót legalább 
háromszor porszívózni kell az első felmosás előtt.
1) Nedvesítse meg a felmosó betétet és csavarja ki a felesleges vizet. 
Csúsztassa a betétet teljesen a víztartály nyílásába, amíg az 
biztonságosan a helyére nem kerül.

3) Igazítsa a felmosó modult a nyílnak megfelelően, majd csúsztassa 
a robot hátuljába, amíg a helyére nem kattan. Nyomja meg a gombot, 
vagy használja a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást a tisztítás 
megkezdéséhez.

2) Nyissa ki a víztartály fedelét, töltse fel a tartályt vízzel, majd 
zárja le biztonságosan a fedelet.

4) Nyomja befelé a két oldalsó kapcsot, és csúsztassa hátra 
a víztartályt, hogy elváljon a robottól.

• A szőnyegeken nem ajánlott a felmosási funkció használata
• Az alkalmazás segítségével állítsa be a víz áramlását szükség 

szerint.

Megjegyzés: Ne használjon tisztítószert vagy fertőtlenítőszert.

Megjegyzés: Amikor a robot tölt, vagy éppen nem használja, távolítsa el a 
felmosó modult, öntse ki a maradék vizet a tartályból, és tisztítsa meg a felmosó 
betétet a penész vagy a rossz szag elkerülése érdekében.

Klikk

Klikk

Megjegyzés:
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Rutin karbantartás

Tisztítsa meg a port és a szűrőt
1. Nyissa ki a robotfedelet, majd nyomja meg a porfogó klipjét a 
porgyűjtő eltávolításához.

2. Nyissa ki a portartály fedelét az ábra szerint.

3. Távolítsa el a szűrőt, és finoman ütögesse meg a kosarát.

4. Öblítse le a porgyűjtőt és szűrje vízzel, amíg azok tiszták 
nem lesznek. Az újratelepítés előtt alaposan szárítsa meg a 
szűrőt.

Megjegyzés: Ne próbálja ecsettel vagy ujjal megtisztítani a szűrőt.

• A szűrő tisztításához csak tiszta vizet szabad használni. Ne használjon 
mosószert.

• Használat előtt tartsa jól szellőző vagy hűvös helyen.

Megjegyzés:

Rutin karbantartás

A felmosó modul kitisztítása
1. Nyomja meg a két kioldó kapcsot a víztartály oldalán, vegye ki a 
felmosó modult, és húzza le a felmosó betétet a felmosó modulról.

3. Tisztítsa meg a felmosó betétet csak vízzel, és hagyja 
megszáradni, mielőtt újratelepíti.

2. Öntse ki a vizet a tartályból. Az újratelepítés előtt csak vízzel 
tisztítsa, és hagyja megszáradni.

4. Ha lassú a víz áramlása, vagy ha a térfogat nem megfelelően 
oszlik el, kérjük, tisztítsa meg a víztartály fedelében lévő levegő 
lyukat.

Megjegyzés: Ne tegye ki a tartályt közvetlenül napsugárzásnak.

• Tisztítás előtt távolítsa el a betétet a felmosómodulról, és az eltömődés 
elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a piszkos víz nem folyik-e vissza 
a vízkimenetbe.

• Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott 3-6 havonta cserélni a 
felmosópadot.

Megjegyzés:
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Tisztítsa meg a fő kereket / az összes irányú kereket

Rutin karbantartás

A főkefe megtisztítása
Nyomja befelé a kefe védőbilincseit a kefe védőjének eltávolításához, 
és emelje ki a kefét a robotból.

Tisztítsa meg az oldalkefét
Húzza ki az oldalkeféket, és a mellékelt tisztító eszközzel 
távolítsa el a kefére kuszált szőrzetet.

Húzza ki a kefefedelet az ábra szerint. A mellékelt tisztító eszközzel 
távolítsa el a kefébe kusza szőrszálakat.

Megjegyzés: Ne húzza ki a hajat túlzottan, hogy elkerülje a fő kefe 
károsodását, amikor a haj szorosan összekuszálódik a fő kefében.

16

Megjegyzés: A tengely és a gumiabroncs szétválasztásához használjon olyan eszközt, 
mint egy kis csavarhúzó.

Tisztítsa meg az LDS lézer- / élérzékelőt Tisztítsa meg a töltőérintkezőtTisztítsa meg a nagy pontosságú 3D-t

Tisztítsa meg a szakadékérzékelőt

Rutin karbantartás

Megjegyzés: A nedves kendők károsíthatják a robot és a töltő dokkolójának érzékeny elemeit. A tisztításhoz száraz 
rongyokat használjon.

 Robot újraindítás
Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig 
a gombot, hogy erőteljesen kikapcsolja. Ezután tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot a robot 
bekapcsolásához.

 Akkumulátor
A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor optimális 
teljesítményének fenntartása érdekében ügyeljen arra, hogy a napi használat során is jól feltöltött 
állapotban legyen. Ha a robotot hosszabb ideig nem használják, kapcsolja ki és tegye el. A túl kisütés 
okozta károk megelőzése érdekében a robotot legalább három havonta újra kell tölteni.
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EN

Modell ModellRLS5L RCS0

5200 mAh (Battery Nominal Capacity) 100-240 V ~ 50/60 Hz  0.5 A

14.4 V

46 W

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n  2.4GHz

2400-2483.5 MHz

＜ 20 dBm

19.8 V     1 A

Akkumulátor Névleges bemenet

Vezeték nélküli 
kapcsolat

Működési 
frekvencia 

Vezeték nélküli 
teljesítmény

Névleges kimenet

Névleges feszültség

Névleges teljesítmény

Termékjellemzők

Robot Töltőállomás

Normál körülmények között ezt a berendezést legalább 20 cm 
távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

WEEE információk

Valamennyi, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (WEEE a 2012/19 / EU irányelv szerint), amelyeket nem 
szabad keverni válogatás nélküli háztartási hulladékkal. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy hulladékeszközeit 
átadja a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására kijelölt gyűjtőhelyre. A helyes 
ártalmatlanítás és újrafeldolgozás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal, ha további információt szeretne az ilyen gyűjtőhelyek helyéről, valamint feltételeiről.




