
Dreame Bot W10 robotporszívó és öntisztító
felmosó robot

Használati útmutató

A készülék nem megfelelő használatából eredő áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében kérjük,
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt, és őrizze meg későbbi

használatra.



Biztonsági információk

· Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha
felügyelet alatt vannak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan, és megértették a veszélyeket.

Használati előírások

· Tegyen rendet a tisztítandó területen.
Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Győződjön meg arról, hogy a gyerekek és a
háziállatok biztonságos távolságban vannak a robottól, amíg az működik.
· Ez a termék kizárólag otthoni padlótisztításra szolgál. Ne használja szabadban, nem
padlófelületen, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
· Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő környezetben működik.
Ellenkező esetben ne használja a készüléket.
· Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki a gyártótól vagy szervizképviseletétől beszerezhető
speciális kábelre vagy szerelvényre.
· Ne használja a robotot védőkorlát nélküli talajszint feletti területen.
· Ne helyezze el fejjel lefelé a robotot. Ne használja az LDS-burkolatot, a robotburkolatot vagy
a lökhárítót a robot fogantyújaként.
· Ne használja a robotot 40 ℃ feletti vagy 0 ℃ alatti környezeti hőmérsékleten, vagy olyan
padlón, ahol folyadékok vagy ragadós anyagok vannak.
· A robot használata előtt vegyen fel minden kábelt a padlóról, hogy ne húzza el őket tisztítás
közben.
· Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, nehogy a robot hozzáütődjön és
megsérüljön.
· Tartsa távol a hajat, ujjakat és egyéb testrészeket a robotok szívónyílásától.
· A tisztítóeszközt tartsa távol a gyermekektől.
· Ne működtesse a készüléket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
· Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robot tetejére,
függetlenül attól, hogy az álló vagy mozgó.
· Ne használja a robotot égő tárgyak tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy
éghető folyadékok, korrozív gázok vagy hígítatlan savak vagy oldószerek felszívására.
· Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket tárgyak, például
kövek, nagy papírdarabok vagy olyan tárgyak felszedésére, amelyek eltömíthetik a készüléket.
· Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket
· Ne használjon nedves ruhát a robot és az állomás öblítéséhez, és ne használjon folyadékot.
A mosható részeket beszerelés és használat előtt teljesen meg kell szárítani.
· Kérjük, használja ezt a terméket a Felhasználói kézikönyvben leírtak szerint. A felhasználók
felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő
használatából ered.

Akkumulátorok és töltés - Biztonsági információk

· Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort vagy öntisztító állomást. Csak RCS3
tápegységgel használja.
· Ne kísérelje meg egyedül szétszerelni, megjavítani vagy módosítani az akkumulátort vagy az
öntisztító állomást.
· Ne helyezze az öntisztító állomást hőforrás közelébe.



· Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kézzel az állomás töltőérintkezőinek letörléséhez
vagy tisztításához
· Ne dobja ki helytelenül a régi alkatrészeket. A szükségtelen alkatrészeket a megfelelő
újrahasznosító telephelyen kell leadni.
· Ha a tápkábel megsérül vagy eltörik, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és
forduljon a vevőszolgálathoz.
· Győződjön meg róla, hogy a robot ki van kapcsolva szállításkor, és lehetőleg az eredeti
csomagolásában tárolja.
· Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja
hűvös, száraz helyen. Töltse fel a robotot legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az
akkumulátor túlzott lemerülését.

Megfelelőségi nyilatkozat

We Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. , ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a
vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
https://global.dreametech.com
A részletes e-kézikönyvért látogasson el a https://global.dreametech.com/pages/user-
manuals-and-faqs oldalra.

Lézeres távolságérzékelő
· A lézeres távolságérzékelő megfelel az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozó IEC 60825-
1:2014 szabványnak, és nem generál veszélyes lézersugárzást.



Termékáttekintés

A doboz tartalma

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak
tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Robot

Megjegyzés: Bármelyik gomb megnyomásával szüneteltethet a robot takarítása közben, visszatér a
töltéshez, visszatér az öntisztításhoz, vagy Spot Cleaning módban van.

Oldalkefe Tápkábel Felmosópárna

Tisztítóeszköz Használati utasítás Robot Öntisztító állomás
tartályokkal

Folttisztító gomb
· Nyomja meg röviden a ponttisztítás elindításához
· Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a
gyermekzár kikapcsolásához

Bekapcsoló/Tisztítás gomb
· Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy
kikapcsoláshoz
· Nyomja meg röviden a tisztítás megkezdéséhez a robot
bekapcsolása után

Visszatérés a állomáshoz gomb
· Nyomja meg röviden a robot visszaküldéséhez az állomásra
Állapotjelző
· Fehéren: Tisztítás vagy megtisztítás
· Breathing White: Töltés
·Narancssárgán bekapcsolva: Alacsony akkumulátor
· Villogó narancssárga: Hiba



Robot és Érzékelők

Öntisztító állomás

Wi-Fi jelző

Reset gomb
· Nyomja meg és tartsa lenyomva 3

másodpercig a gyári beállítások
visszaállításához

Visszatérés az állomáshoz
érzékelő

Fedél

Légkimenet/hangszóró

Ütköző

Akadályérzékelő

Ultrahangos érzékelő

Oldalkefe

Főkerék

Akadályérzékelő

Minden irányú kerék
Főkefe

Kefevezető kapcs
Főkerék

Akadályérzékelő
Mágneses rögzítés
Segédkerék

LDS felső borító

Lézeres távolságérzékelő (LDS)
Töltőérintkező Szélérzékelő

Felső fedél

Felmosópárna mosó
mosópanel

kapcs
Lebegő labda

Víztartály Friss víz tartály

Víztartály csatlakozás
Vezérlőpanel
Mosópanel kapcsok

Visszatérés az
állomásra/Kilép

és gomb
Tisztítás gomb

Kijelző megjelenés

kapcs
Szűrőanyag



Visszatérés az állomásra / Kilépés gomb
Amikor a robot az állomáson van:
Nyomja meg röviden, hogy a robot elhagyja a állomást.
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a felmosópárna tisztításához és szárításához.
Amikor a robot kikerült az állomásról:
Nyomja meg röviden a robot visszaküldéséhez az állomásra. A robot folytatja a takarítást a
felmosópárna megtisztítása után.
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a tisztítás leállításához és a robot
elküldéséhez vissza az állomáshoz, hogy a felmosópárnát megtisztítsa és megszárítsa.

Takarítás gomb
Nyomja meg röviden a tisztítás elindításához vagy szüneteltetéséhez.

Gyerekzár
Nyomja meg és tartsa lenyomva a és a gombokat 3 másodpercig a gyerekzár aktiválásához
vagy deaktiválásához. A gyermekzár aktiválása után a roboton és a talpon lévő összes gomb
zárva vannak.

Tápcsatlakozás Kijelzőterület

Öntisztító állomás
hátulja

Töltő érintkezők

Telítettségjelzők
felmosólap tartó
Telítettségjelzők

Szemetes fedele
Szemetes fogantyú
· Finoman nyomja a nyíl által jelzett irányba
a fedél kinyitásához

Szűrő



A környezet rendben tartása

Tegye rendbe az olyan tárgyakat, mint a
tápkábelek, papucsok és kemény tárgyak,
nehogy a robot belegabalyodjon vagy
beszoruljon.

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

Nyissa ki a takarítandó helyiség ajtaját, és
helyezze a bútorokat a megfelelő helyre,
hogy több hely maradjon.

Annak elkerülése érdekében, hogy a robot ne
ismerje fel a tisztítandó területeket, ne álljon
a robot, küszöb, folyosó vagy szűk helyek elé.

Megjegyzés:
Amikor először használja a robotot, kövesse azt a tisztítás közben, hogy időben eltávolítsa az esetleges
akadályokat.

Előkészületek Használat előtt

1. Távolítsa el a védőcsíkokat

2. Szerelje fel az oldalkefét
Szerelje fel az oldalkefét, amíg
a helyére nem kattan



3. Helyezze az állomást a falhoz, és töltse fel a robotot

· Szerelje fel az állomást a lehető legnyitottabb helyre, jó Wi-Fi jel mellett.
· Dugja be a tápkábelt az állomásba, és dugja be a konnektorba.
· Helyezze a robotot az állomásra, és a robot automatikusan bekapcsol, és megkezdi a töltést.
· Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen feltöltse a robotot. Miután a robot teljesen
feltöltődött, az állapotjelző 10 percig fehéren világít, majd kialszik.

Megjegyzés:
· Távolítson el minden olyan tárgyat, amely 1,5 m-nél közelebb van az állomás elejéhez és 5 cm-nél
közelebb az állomás mindkét oldalához.
· Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne takarja el a jelzési területet.
· Annak elkerülése érdekében, hogy a vízfoltok ne nedvesítsék be a fapadlót vagy a szőnyeget, az
önmosó állomást ajánlatos csempe- vagy márványpadlóra helyezni.

A legjobbon Wi-Fi
tartományon belül

> 1,5 m

> 5
c

> 5 cm



Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home App alkalmazáshoz

A készülék együttműködik a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással, amellyel vezérelhető a
készülék, és interakcióba hozható más okoseszközökkel.

1. Töltse le a Mi Home/Xiaomi Home
alkalmazást

Olvassa be a QR-kódot a roboton a Mi
Home/Xiaomi Home alkalmazás letöltéséhez és
telepítéséhez

2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást,
érintse meg a „+ ” gombot a jobb felső sarokban,
majd
Olvassa be újra a fenti QR-kódot a „Dreame Bot
W10” hozzáadásához. Kérjük, kövesse az
utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.

Megjegyzés:
· Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
· Az alkalmazásszoftver frissítés alatt áll, és a tényleges
műveletek eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól. Kérjük,
kövesse az alkalmazás aktuális verziójának megfelelő
utasításokat.

3. Wi-fi újraindítása

Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a
négyszög és a ház alakú gombokat, amíg hangot
nem hall
"Várakozás a hálózati konfigurációra." Egyszer
a Wi-Fi
jelzőfény lassan villog, a Wi-Fi visszaállításra
került.

Megjegyzés: Ha a robot nem tud csatlakozni a
telefonhoz, állítsa vissza a Wi-Fi hálózatot, és
próbálja újra.

Wi-Fi jelző
· Lassan villog:
csatlakoztatni kell
· Gyorsan villog:
Csatlakozás
· Be: Csatlakozva

A fedél
alatt



Hogyan kell használni

Be / Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva

a gombot 3 másodpercig a robot
bekapcsolásához, és a tápellátás jelzőfénye
folyamatosan világít. Helyezze a robotot az
állomásra, és a robot automatikusan
bekapcsol, és megkezdi a töltést. A robot
kikapcsolásához távolítsa el a robotot az

állomástól, és tartsa lenyomva a gombot
3 másodpercig

Gyors térképezés

Távolítsa el a felmosó párnát a gyors
feltérképezés előtt.
Miután csatlakoztatta a robotot az
alkalmazáshoz, hozzon létre egy térképet az
alkalmazásban leírtak szerint.
A robot körbejárva pásztázza a környezetet,
és tisztítás nélkül készít térképet. Miután a
robot visszatér a állomásra, egy térkép jön
létre és automatikusan mentésre kerül.

Folttisztítás

Ha a robot nincs az állomásra helyezve, hanem
készenléti állapotban van, nyomja meg

röviden a gombot a folttisztítási mód
bekapcsolásához. Ebben az üzemmódban a
robot egy 1,5 × 1,5 méteres négyzet alakú
területet tisztít meg körülötte, és a folttisztítás
befejezése után visszatér a kiindulási pontra.

Szünet / Alvás

Amikor a robot tisztít, nyomja meg röviden a
robot bármely gombját vagy az állomáson

lévő gombot a robot leállításához.
Ha a robot 10 percnél tovább szünetel,
akkor automatikusan alvó üzemmódba lép,
és a tápellátás jelző és a töltésjelző nem
világít. Nyomja meg bármelyik gombot a
roboton vagy az állomáson, vagy érintse
meg az alkalmazást a robot
felébresztéséhez.

Megjegyzés:
· A robot automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál
hosszabb ideig alvó üzemmódban van.
· Ha a robotot leállítják és az állomásra helyezik,
az aktuális tisztítási folyamat befejeződik.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a robot nem működik megfelelően, és a
gombok nem reagálnak az újraindítás után,
egy tű segítségével tartsa lenyomva a reset
gombot 3 másodpercig, amíg meg nem hallja
a „Gyári beállítások visszaállítása” üzenetet.
Körülbelül 5 percet vesz igénybe, amíg a robot
visszaállítja az eredeti gyári beállításokat. A
robot állomáshelyzetbe állítása után újra létre
kell hoznia a térképeket és a no-go zónákat.



Tisztítási mód

A robot bekapcsolása után minden
helyiséget kitakarít, először az élek és falak
mentén, majd S-alakú mintázattal tisztítja
meg a területet. A robot a tisztítás után
automatikusan visszatér az állomásra, hogy
feltöltse az akkumulátort.

Seprő funkció

Megjegyzés: Ne rögzítse a felmosópárnát a seprő
funkció használata közben.

1. módszer: Nyomja meg röviden az állomáson

lévő gombot, és a robot megkezdi a
seprést.

2. módszer: Nyomja meg röviden a roboton

lévő gombot, és a robot elkezd söpörni.

Megjegyzés:
· Használat előtt győződjön meg arról, hogy a robot teljesen fel van töltve. Ne mozgassa kézzel a
robotot tisztítás közben.
· Ha tisztítás közben az akkumulátor lemerül, a robot visszatér az állomásra, és az akkumulátor feltöltése
után folytatja a tisztítást. (A Tisztítás folytatása funkciót előzetesen engedélyezni kell az alkalmazásban.)



Felmosó funkció

1. Rögzítse a
felmosópárnát

2.Vegye ki a friss vizes tartályt, töltse fel tiszta
vízzel, majd helyezze a friss vizes tartályt a
talpba.

Megjegyzés:
· Ne töltsön forró vizet, különben a friss vizes
tartály deformálódhat.
· Csak a Dreame márkájú többfelületű
padlótisztítót használja. Ellenkező esetben az
állomás funkciói károsodhatnak.
Megjegyzés: Ne használja a felmosó funkciót a
szőnyegen.

3.Helyezze a robotot az állomásra

4.Felmosás elkezdése

Nyomja meg röviden
a gombot. A robot a
állomásról indul, és a
térkép által
ütemezett optimális
takarítási terv alapján
mossa fel a házat.

Megjegyzés:
· Ha a robot nincs az állomáson, kérjük, helyezze
vissza, mielőtt elindítaná.
· A robot megtisztítja a felmosópárnát a tisztítás
előtt, kérjük, várjon türelmesen, amíg a
felmosópárna megtisztul.
· Felmosás közben ne mozgassa kézzel az állomást,
a friss vizes tartályt, a szennyezett vizes tartályt
vagy a mosódeszkát.

5. Öntisztító állomásra való visszatérés
Felmosás közben a robot visszatér az
állomásra, hogy az alkalmazásban beállított
tisztítási feltételeknek megfelelően
megtisztítsa a felmosópárnát. A robot a
felmosópárna megtisztítása után folytatja a
tisztítást.

6.Felmosópárna
Miután a robot befejezte a tisztítást és
visszatér a töltéshez, az állomás elkezdi a
felmosópárna tisztítását és szárítását.

Megjegyzés:

· A felmosópárna megtisztításához nyomja meg és tartsa lenyomva az állomáson található gombot 3
másodpercig a tisztítás megkezdéséhez.
· Ha a felmosópárna tisztítása közben nem elegendő a víz a friss vizes tartályban, vagy a portartály tele
van, a robot hangutasítást küld, vagy az alkalmazás értesítést küld.
· Miután a robot befejezte a felmosást, időben tisztítsa meg a tartályokat, hogy elkerülje a penészedést
vagy a szagokat.
A felmosópárna cseréje 1-3 havonta javasolt.



Alkalmazás funkciói

1. Térképkezelés
Az alkalmazás kezdőlapja az aktuális térképet jeleníti meg. Ezen az oldalon a No-Go Zone
lehetővé teszi az elkerülendő zónák beállítását, a Térképkezelés pedig az aktuális térkép
módosítását.

2. Tisztítási mód beállításai
A kezdőlapon található Cleaning Mode (Tisztítási mód) funkcióval módosíthatja a tisztítási
módot, a szívóerőt, valamint a felmosópárna páratartalmát.

3. Öntisztító beállítások
A kezdőlap öntisztítási beállításai lehetővé teszik az öntisztítás gyakoriságának módosítását,
és manuálisan elindíthat egy felmosókorong-tisztítási feladatot, vagy manuálisan elindíthatja
vagy befejezheti a felmosópárna szárítási feladatát.

4. Termékbeállítások
A Beállítások oldalon engedélyezheti vagy letilthatja az eszközfunkciókat, konfigurálhatja az
ütemezett tisztítást, illetve megtekintheti a tisztítási előzményeket és az eszközinformációkat.

Megjegyzés:
· A szoba- vagy zóna alapú takarítás és a térképek kezelése előtt létre kell hozni egy térképet.
· A funkciókkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az alkalmazás megfelelő felületeit vagy útmutatóit.
· Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának megfelelő
utasításokat.

Alkatrészek

Az optimális teljesítmény érdekében kövesse az alábbi utasításokat a robot és az állomás
tisztításához és karbantartásához.

Alkatrész Karbantartási gyakoriság Csere gyakorisága
Portartály szükség szerint tisztítsa meg /
Porgyűjtő szűrő havonta 2 hetente 3-6 havonta
Friss víz tartály 2 hetente egyszer /
Friss víz tartály szűrő 2 hetente egyszer /
szennyezett vizes tartály minden használat után /
Felfelmosólap 2 hetente egyszer /
Főkefe 2 hetente 6-12 havonta
Oldalkefe 2 hetente 3-6 havonta
Felmosó párna havonta 1-3 havonta
Minden irányú kerék havonta egyszer /
Segédkerék havonta egyszer /
LDS lézerérzékelő havonta egyszer /
“Visszatérés a állomáshoz” érzékelő havonta egyszer /
Akadályérzékelők havonta egyszer /
Jelzési terület a állomáson havonta egyszer /
Túlfolyó érzékelők a állomáson havonta egyszer /
Töltőérzékelők havonta egyszer /
Töltőérzékelők a állomáson havonta egyszer /
A robot alja havonta egyszer /
A állomás törzse havonta egyszer / /

Megjegyzés: A csere gyakorisága a robot használatától függ. Ha egy kivételes esetben különleges körülmények állnak
fenn, az alkatrészeket ki kell cserélni.



Rutin karbantartás

Portartály
1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a
porgyűjtő kapcsát a portartály eltávolításához

2. Nyissa ki a tartály fedelét, és ürítse ki a
tartályt az ábrán látható módon.
* Szükség szerint tisztítsa meg

Megjegyzés: A tisztítóeszköz használható a
porgyűjtő ürítésére.

Szűrő
1. Vegye ki a szűrőt, és finoman ütögesse meg a
kosarát.

Megjegyzés: Ne próbálja meg kefével, ujjal vagy éles
tárggyal tisztítani a szűrőt.

2. Ha szükséges, öblítse ki a portartályt
folyó víz alatt, és szárítsa meg
teljesen az újratelepítés előtt.

Megjegyzés:
· Csak tiszta vízzel öblítse ki a portartályt és a
szűrőt. Ne használjon tisztítószert.
· Csak akkor használja a portartályt és a szűrőt,
ha a tejsavó teljesen megszáradt.
* Tisztítsa meg 2 hetente egyszer (tisztítás után
teljesen szárítsa meg), és cserélje ki 3 havonta

Friss vizes tartály
* Tisztítsa meg a szűrőanyagot 3 havonta egyszer

1. Nyissa ki a friss vizes tartály fedelét, mozgassa
oldalra a tömlőt a szűrőanyag eltávolításához és
tisztításához az ábrán látható módon.

2. Helyezze vissza a szűrőanyagot és a
tömlőt.



Szennyezett vizes tartály
1. Vegye ki a szennyezett vizes tartályt, nyissa ki
a szennyezett vizes tartály fedelét, majd öntse ki
a szennyvizet.

3. Tisztítsa meg a szennyezett vizes tartályt
vízzel, és helyezze vissza az aljára.

Megjegyzés: A szennyezett vizes tartályban lévő
lebegő golyó mozgó alkatrész. Ne tisztítsa
túlságosan az lebegő golyót, ha az befolyásolja
a funkcióit.

Felmosólap
*2 hetente tisztítsa

1. Nyomja meg a kapcsokat az állomás aljának
mindkét oldalán a felmosólap eltávolításához.

2. A mellékelt tisztítóeszközzel tisztítsa meg
teljesen a mosódeszkát.

3. Törölje le az állomás alját egy száraz
ruhával.

4. Helyezze be a mosódeszkát az állomásba
az ábrán látható módon, ügyelve arra, hogy
mindkét kapocs a helyén legyen.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a
mosólap tartói a helyükön vannak.



A főkefe tisztítása

Nyomja befelé a kefevédő kapcsokat a
kefevédő eltávolításához, és emelje ki a kefét
a robotból.

Húzza ki a kefefedelet az ábrán látható
módon. A mellékelt tisztítóeszközzel távolítsa
el a kefébe gabalyodott szőrszálakat.

Megjegyzés: Ne húzza ki túlságosan a kefébe
gabalyodott hajat. Ellenkező esetben a főkefe
megsérülhet.

Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.
Az oldalkefe tisztítása

Az univerzális kerék/kiegészítő kerék
tisztítása

Megjegyzés:
· Használjon szerszámot, például kis csavarhúzót
az univerzális kerék tengelyének és abroncsának
szétválasztásához. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
· Öblítse le az univerzális kereket folyó víz alatt,
majd tegye vissza, miután teljesen megszáradt.

Robotérzékelők és töltőérintkezők

Törölje le a robot érzékelőit és töltőérintkezőit
puha, száraz ruhával:
· Sziklaérzékelők a robot alján
· Töltőérintkezők a robot hátulján
· Visszatérés a állomáshoz érzékelő a robot elején
· Lökhárító a robot elején
· LDS a robot tetején

Megjegyzés: A nedves ruha károsíthatja a
roboton és az állomáson belüli érzékeny
elemeket.
Kérjük, használjon száraz ruhát a tisztításhoz.

Akadályérzékelő
Ütköző

Állomásra való
visszatérés
érzékelője

LDS

Töltő érintkezők



Önmosó állomás töltőérintkezők és túlfolyó érzékelő

Robot újraindítása

Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet
kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a

gombot 10 másodpercig a
kikapcsoláshoz. Ezután nyomja meg és tartsa

lenyomva a gombot 3 másodpercig a
robot bekapcsolásához.

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion
akkumulátort tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy
az akkumulátor jól fel legyen töltve a napi
használathoz, hogy fenntartsa az akkumulátor
optimális teljesítményét. Ha a robotot
hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és
tegye el. A túlzott kisütés okozta károk
elkerülése érdekében töltse fel a robotot
legalább háromhavonta.

Töltő érintkezők

Túlfolyás érzékelő



Hibajelzések

Ha az állomás nem működik megfelelően, hiba ikon és üzenet jelenik meg a kijelzőn. Olvassa
el az üzenetet, és kezelje a problémát a következő táblázat alapján.

Hibaikon Hibaüzenet Megoldás
Nem elegendő víz a friss
vizes tartályban

Töltsön elegendő
mennyiségű vizet a friss vizes
tartályba.

Friss vizes tartály nincs
beszerelve

Tegye a helyére a friss vizes
tartályt.

Szennyezett vizes tartály
meghibásodása

Tegye a helyére a
szennyezett vizes tartályt.
Ürítse ki a szennyvizet.

Felmosólap nincs felszerelve Ellenőrizze, hogy a
felmosólap fel van-e szerelve,
és hogy a kapcsok mindkét
oldalán vannak-e
a felmosólap a helyén van.

Rendellenes a felmosólap
vízszintje

Ellenőrizze, hogy nincs-e
eltömődve a szennyvíznyílás.
Ha igen, tisztítsa meg.

Robot hiba Ellenőrizze, hogy nem
történt-e kivétel a robotnál.
Kérjük, olvassa el a „GYIK”
részt
ebben a kézikönyvben a
hibaelhárításhoz.



GYIK

Probléma Lehetséges ok és megoldás

A robot nem kapcsol be. 1. Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot az állomáson, és
próbálja újra.
2. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Javasoljuk,
hogy a készüléket 32   ℉ (0 ℃) és 104 ℉ (40 ℃) közötti
hőmérsékleten használja.

A robot nem tölt. 1. Az állomás ki van húzva. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel
mindkét vége be van dugva.
2. Rossz kapcsolat. Törölje le a töltőérintkezőket mind az állomáson,
mind a roboton.

A robot nem tud
csatlakozni a Wi-Fi-hez.

1. A Wi-Fi hálózat jelszava helytelen. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi
hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes.
2. A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön
meg arról, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi-kapcsolathoz csatlakozik.
3. A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg arról, hogy a robot jó Wi-Fi-
lefedettséggel rendelkező területen van.
4. Előfordulhat, hogy a robot nem áll készen a konfigurálásra. Kérjük,
lépjen ki és lépjen be újra az alkalmazásba, majd próbálja újra az
utasításoknak megfelelően.

Szobaalapú térkép nem
hozható létre az
alkalmazásban.

1. A robotnak az állomásról kell elindulnia a térkép elkészítéséhez. A
gyors leképezés funkció használata javasolt.
2. Ne mozgassa a robotot, amikor a robot először készít térképet,
különben helymeghatározási hiba léphet fel.
3. Miután a robot először készített térképet, ellenőrizze, hogy nem tud-
e visszatérni a állomásra, és távolítsa el a körülötte lévő akadályokat.

A robot nem találja a
állomást, vagy nem tér
vissza a állomásra.

1. Az állomás ki van húzva, vagy elmozdult, ha a robot nincs ráhelyezve.
2. A robot nem tud visszatérni a állomásra, mivel útja blokkolva van.
Például egy ajtó zárva van.
3. Túl sok akadály van a állomás körül. Helyezze az állomást olyan
helyre, ahol nincs akadály.
4. A robot mozgatása azt eredményezheti, hogy áthelyezheti magát,
vagy újra feltérképezheti a környezetét. Ha a robot túl messze van az
állomástól, lehet, hogy nem képes automatikusan visszatérni az
állomásra, ebben az esetben manuálisan kell ráhelyezni a robotot az
állomásra.
5. Törölje le a jelzőfelületet az állomáson, hogy elkerülje a port vagy
szennyeződést.

A robot az állomás elé
ragadt és
nem tér vissza a állomásra.

1. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely az állomás körül. Tartsa
szabadon a közvetlenül az állomás előtti 1,5 m-es területet és az 5 cm-
es területet mindkét oldalon
2. A robot megcsúszhat. Ellenőrizze, hogy van-e víz az állomás előtt, ha
igen, törölje le, és próbálja meg újra visszaküldeni a robotot.
3. Javasoljuk, hogy változtassa meg az állomás elhelyezésének helyét, és
próbálkozzon újra.

A robot nem kapcsol ki. A robot csak akkor kapcsolható ki, ha éppen nem tölt. A robot
kikapcsolásához távolítsa el a robotot az állomástól, és tartsa lenyomva

a gombot 3 másodpercig.
2. Ha a robot nem kapcsolható ki az 1. lépés végrehajtásával, nyomja

meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig a robot
erőszakos kikapcsolásához. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon
a vevőszolgálathoz.



A töltési sebesség lassú.
Körülbelül 6 órát vesz
igénybe a robot teljes
feltöltése, amikor az
akkumulátor lemerült.

1. Ha a robotot a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten
üzemelteti, a töltési sebesség automatikusan lelassul az akkumulátor
élettartamának meghosszabbítása érdekében.
2. A robot és az állomás töltőérintkezői is szennyezettek lehetnek,
törölje le őket egy puha ruhával.
A robot hibásan működik. Kapcsolja ki a robotot, majd indítsa újra.

Az oldalkefe leesik. 1. Helyezze vissza az oldalkefét, amíg a helyére nem kattan.
2. Az oldalkefe összeakadt a tápkábelekkel. Tisztítás előtt távolítsa el a
tápkábeleket a padlóról.

A felmosópárna leesik. A felmosópárna összeakadt a tápkábelekkel. Tisztítás előtt távolítsa el a
tápkábeleket a padlóról.

A tisztítási teljesítmény
gyenge.

1. A portartály megtelt. Ürítse ki.
2. A szűrő tisztítást igényel. Ellenőrizze és tisztítsa meg.
3. A szűrő nem száradt meg teljesen a mosás után. Használat előtt
szárítsa meg a szűrőt.

A robot tisztítás közben
kiszivárog a port.

Vegye ki a főkefét és a portartályt, és távolítson el minden olyan
törmeléket, amely a főkefét és a portartályt tartó helyek körül szorult
be.

A zaj a robot működése
közben növekszik.

1. A portartály megtelt. Ürítse ki.
2. Kemény tárgyak szorultak a főkefe és a portartály körül. Ellenőrizze és
tisztítsa meg őket.
3. A főkefe és az oldalkefe szőrrel vagy törmelékkel akadhat össze.
Ellenőrizze és tisztítsa meg őket.
4. Állítsa a szívási módot Standard vagy Quiet állásba.

A robot működés közben
furcsa hangot ad ki.

Kérjük, forgassa el és nyomja meg a fő kereket, hogy ellenőrizze, nincs-
e belegabalyodva vagy elakadt tárgy, ha igen, időben tisztítsa meg. Ha
a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

A robot elakadt és leáll. 1. Ellenőrizze a megfelelő területet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
nincs-e akadály, például tápkábel, függöny vagy szőnyegbojt a robot
körül. Ezeket javasolt eltávolítani, hogy a robot tovább tudjon dolgozni.
2. A robot elakadhat a bútoroknál. Javasoljuk, hogy a bútort emelje
meg, fizikai akadályt helyezzen el a problémás területeket
blokkolásához, vagy állítson be tiltó zónákat az alkalmazás segítségével.

A robot nem követi a
beállított útvonalat.

1. Az olyan tárgyakat, mint például a tápkábelek és a papucsok, a robot
használata előtt rendszerezni kell.
2. A nedves, csúszós felületen végzett munka a főkerék megcsúszását
okozza. Javasoljuk, hogy a nedves helyeket szárítsa meg a robot
használata előtt.

A robot kihagyja a
takarítandó helyiségeket.

1. Ügyeljen arra, hogy a takarítandó helyiségek ajtaja nyitva legyen.
2. Ellenőrizze, hogy van-e 1,8 cm-nél magasabb küszöb a helyiség
ajtajánál. A robot nem tud átmászni magas küszöbön vagy lépcsőn.
3. A tisztítandó helyiség előtti hely nedves és csúszós, emiatt a robot
megcsúszik és rendellenesen működik.
Javasoljuk, hogy a robot használata előtt szárítsa meg a padlót.
4. Ellenőrizze, hogy van-e kis ajtószőnyeg vagy szőnyeg a szoba



ajtajában. A robot felmosás közben kerüli a szőnyeget. Kérjük, kapcsolja
ki a szőnyegfelismerő funkciót az alkalmazás Beállítás oldalán.

A robot gyakran betéved a
tiltott zónákba vagy
virtuális falakkal
rendelkező területekre.

1. Tekintse meg az alkalmazás kezdőlapját, és ellenőrizze, hogy nincs-e
hiba az aktuális térképen, ha igen, állítsa vissza a térképet a
Térképkezelés beállításaiban.
2. Amikor virtuális falakat vagy no-go zónákat állít be, javasoljuk, hogy a
határokat az otthoni környezet alapján állítsa be, és vegyen fel minden
olyan területet, amely hajlamos a robot elakadására, például a lépcsők
süllyedésére és a bútorok aljára.

A robot munka közben
megáll.

1. A robot automatikusan kikapcsol, ha akkumulátora 0%-ra lemerült.
2. A robot nem töltődik, ami miatt az akkumulátor lemerül, és a robot
leáll. Ennek lehetséges oka, hogy a állomás nincs csatlakoztatva a
tápegységhez, vagy a robot és az állomás rosszul érintkezik egymással.
Kérjük, ellenőrizze a kapcsolatot.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

A robot ezután nem
folytatja a tisztítást
töltés.

1. Győződjön meg arról, hogy a robot nincs Ne zavarj (DND) módba
állítva, mert ez megakadályozza a tisztítás folytatását.
2. A robot nem folytatja a tisztítást, ha manuálisan feltöltik vagy az
állomásra helyezik.

A robot nem fog
automatikusan tisztítani a
menetrendszeri idő.

A robot akkumulátora alacsony. Az ütemezett tisztítás csak akkor indul
el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 15%-ot.

A robot nem reagál a
állomásra.

A robot túl messze van a állomástól, és nem tudnak kommunikálni
egymással. A robot irányításához az alkalmazás használata javasolt.

A friss vizes tartályban
nincs elegendő víz.

1. Időben töltsön utána tiszta vizet.
2. Húzza ki az állomás tápkábelét, vegye ki a friss vizes tartályt és tegye
vissza, majd kapcsolja be az állomást, és próbálja újra.
3. Öntse ki a maradék vizet a friss vizes tartályból, öblítse le a friss vizes
tartály alját és a szűrőanyagot, majd próbálkozzon újra, miután vizet
töltött bele.
4. Ellenőrizze a fémszűrőt az állomás vízbemeneténél, hogy nincs-e
benne idegen tárgy, ha van, vegye ki az idegen tárgyakat.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

A felmosólapban a víz
szintje abnormális.

1. Távolítsa el a felmosólapot és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a
szennyvízelvezető, majd tisztítsa meg.
2. Száraz ronggyal törölje le a túlfolyásérzékelő fém rugalmas darabjait
a felmosólapon belül.
3. Finoman nyomja le a szennyezett vizes tartályt, hogy a szennyezett
vizes tartály a helyére kerüljön.
4. Ellenőrizze, hogy a szennyezett vizes tartály tömítőgyűrűje nincs-e
meglazulva, vagy nincs-e megfelelően felszerelve, ha igen, állítsa vissza
kézzel. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

A felmosólap nincs
felszerelve.

Ellenőrizze, hogy a felmosólap a helyére van-e szerelve, vagy a kapcsok
a felmosólap mindkét oldalán a helyükön vannak-e.



Specifikáció

Robot

Modell RLS5C
Akkumulátor 6400 mAh (névleges kapacitás)
Töltési idő kb. 6 óra
Operációs rendszer kompatibilitás Android 4.4 vagy iOS 10.0 és újabb
Névleges feszültség 14,4 V
Névleges teljesítmény 55 W
Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Működési frekvencia 2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény < 20 dBm
Vezeték nélküli működés SRD

Öntisztító állomás

Modell RCS3
Névleges bemenet 100-240 V ~ 50-60 Hz 1,5 A
Névleges kimenet 20,0 V 1 A
Vezeték nélküli működés SRD
Frekvencia 433,92 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény < 10 dBm

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

Hulladékkezelés

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus
berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem
szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az
emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a
kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus

berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes
ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi
hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel kapcsolatban.


