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Használati utasítás

Kérjük figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi használatra.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

OLVASSA EL EZEKET AZ INSTRUKCIÓKAT, MIELŐTT A ROBOTPORSZÍVÓT HASZNÁLNI
KEZDI.
KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÁSRA.

Ez az eszköz csak 8 év feletti gyermekek és olyan személyek által használható, akik csökkent
fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek vagy nincs tapasztalatuk a termék
használatában, de felügyelet alatt vannak vagy utasításokat kaptak a helyes használatra és
tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. Az
eszköz tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

NE vásároljon vagy használjon nem megbízható gyártótól származó tartozékokat vagy
kiegészítőket.
Az eszközhöz kizárólag a mellékelt tápkábel használható. Csak eredeti, Kyvolt által gyártott
alkatrészeket használjon, kérjük amikor szüksége van valamelyik tartozékra keressen fel
bennünket.

NE használja a készüléket nedves felületen vagy annak közelében, amikor porszívó módban
használja.

NE használja a készüléket felügyelet nélküli csecsemők vagy gyermekek közelében.

NE használja a készüléket égő vagy füstölő tárgyak felszívására, mint például cigarettacsikk
vagy forró hamu. Tűzveszélyes!

NE helyezzen semmit a robotporszívóra, ne tegye ki ütéseknek.

NE használja a robotporszívót vizes kézzel.

NE használja az eszközt, ha a tápkábelen vagy a dugón sérülés van.

NE használja az eszközt gyúlékony anyagok feltakarítására, mint az olaj vagy a festék.

NE tegyen semmilyen parfümöt vagy illatanyagot a robotporszívó szűrőjére. Tűzveszélyes!

NE használja a robotporszívót nyitott kandallójú helyiségben és ahol a földön gyertya vagy
törékeny tárgy található.

NE használja a készüléket olyan helyiségben, ahol szabadon álló elektromos kimenetek
vannak.

Javasoljuk, hogy a robotporszívót általános használat előtt egy kisebb területen tesztelje le.
Ezzel megbizonyosodhat róla, hogy a robotporszívó nem sérti fel vagy karcolja meg a padlóját.

Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy minden személy tudatában van, hogy Ön éppen
használja a készüléket. Ezzel elkerülheti a baleseteket.

Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a portartály és a szűrők megfelelően illeszkednek,
mielőtt elindítja a robotporszívó.



Használat előtt távolítson el minden kábelt és mozdítható tárgyat a padlóról, amibe
belegabalyodhat a robotporszívó.

Távolítson el minden mozgatható tárgyat a padlóról, mielőtt használná a robotporszívót, ezzel
megelőzheti, hogy a nyílásai eltömődjenek. Ide tartoznak a ruhaneműk és a papírok is.

Tartsa tisztán a robotporszívót a szöszöktől, szőröktől és bármitől, ami csökkenti a légáramlást.

Használja mindkét kezét, amikor mozgatja vagy áthelyezi a robotporszívót.

Tisztítsa a robotporszívóját száraz vagy nedves ruhával.

A töltőállomáshoz való adaptert le kell választani az áramforrásról az eszköz tisztítása vagy
karbantartása előtt.

Húzza ki a konnektorból a töltőállomást, ha huzamosabb ideig nem használja.

A Kyvol nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő vagy a használati
útmutató és biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tűzeset, robbanás vagy
elektromos sokk károkozásaiért.

AKKUMULÁTOR

Ez az eszköz nem cserélhető akkumulátorral van felszerelve.
NE próbálja saját maga megszerelni, kicserélni, mivel ez túlmelegedést, tüzet és sérüléseket
okozhat.
Az akkumulátort el kell távolítani az eszközből, mielőtt leselejteznék.
NE tegye ki az akkumulátort közvetlen hőforrásnak, beleértve a tüzet és a napsütést is.
Tűzveszélyes!
NE helyezze a készüléket vagy az akkumulátort tűzbe, vízbe vagy más folyadékokba. Ezzel
elkerülheti a tűzeseteket.
Az eszközben található Li-ion akkumulátort felhatalmazott szolgáltató által szervizelhető vagy
újrahasznosítható, és a a háztartási hulladéktól külön kell elhelyezni és újrahasznosítani. Az
akkumulátort a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően adja le a kijelölt
gyűjtőhelyeken.
Az akkumulátor újratöltésére csak a mellékelt levehető egységgel szabad.



A DOBOZ TARTALMA

LDS Robotporszívó
(portartállyal)
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(a töltőállomáshoz)
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LDS ROBOTPORSZÍVÓ

Ütköző

Visszatérés a töltőállomásra
(röviden nyomva);

Folttisztítás (hosszan nyomva)

Be/Kikapcsolás (hosszan nyomva);
Indítás/Szünet (röviden nyomva)
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Bal kerék
Akkumulátor rekesz

Leesésgátló érzékelő
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Töltőérintkező

Minden irányú kerék

Víztartály behelyező kapocs
Főkefe

Jobb kerék
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Portartály kioldó kapocs

Rendszerfrissítő
(csak szakértői felhasználásra)

Infravörös érzékelő

Infravörös érzékelő

Levegő nyílás

Kényszerített leállítás

Infravörös érzékelő

Töltő érintkező

Állapotkijelző

Töltő érintkező

DC bemenet

Tárolóhely az adapter
tápkábele részére

TÖLTŐÁLLOMÁS



KEZDŐ LÉPÉSEK

Távolítsa el a robotporszívó két oldalán lévő védőanyagot.

Helyezze a töltőállomást a padlóra, a falhoz. Dugja be a tápkábelt egy konnektorba
és csatlakoztassa a töltőállomáshoz. Távolítsa el az összes tárgyat a padlóról 1-2
méteres sugárban.

Megjegyzések:
1. Győződjön meg róla, hogy az állomás áram alatt van, melyet a zölden világító
Állapotjelző mutat az állomáson.
2. Helyezze a töltőállomást olyan helyre, ahol a robotporszívó könnyen
hozzáfér.
3. Győződjön meg róla, hogy a töltőállomás be van dugva, hogy elkerülje, hogy a
robotporszívó nem találja a töltőállomást, amikor az akkumulátor kezd merülni.
4. Tartsa a fennmaradó tápkábelt a tárolóhelyén, ami a töltőállomás alján
található. Így megakadályozhatja a robotporszívó elakadását.



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖLTÉS

Kérjük teljesen töltse fel a robotporszívóját az első használat előtt. Kézzel helyezze a
robotporszívó alján található töltőérintkezőket a töltőállomásra.

Tölt Teljesen feltöltött Alacsony töltöttség

Narancssárgán villog
(fehéren villan miután
csatlakozott a Wi-Fi-hez)

Narancssárgán világít
(fehéren világít miután
csatlakozott a Wi-Fi-hez)

Pirosan villog

Megjegyzések:
1. A robotporszívó 3 óra alatt teljesen feltölt. Ez körülbelül 150 perc takarítási időt
jelent az Auto Cleaning Mode-ban minimális szívóerő mellett.
2. A robotporszívó visszatér a töltőállomásra, amikor az akkumulátor töltöttségi
szintje alacsony. Kritikusan alacsony akkumulátorszintnél teljesen leáll és kézzel
kell a töltőállomásra helyeznie.
3. Az akkumulátor élettartamának növeléséhez töltse fel a robotporszívót 3
havonta, ha hosszú időn keresztül nem használja.
4. Ne nyissa fel az akkumulátor rekeszt és ne cserélje ki saját maga az
akkumulátort. Ha a robotporszívó nem tölt, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a
support@kyvol.com e-mail címen további segítségért.

mailto:support@kyvol.com


TAKARÍTÁSI ELŐKÉSZÜLETEK

Tegyen rendet a takarítani kívánt területen a robotporszívó használata előtt, hogy
aggodalommentes takarítási élményben legyen része.

Megjegyzések:
1. Távolítsa el a tárgyakat a padlóról, amik akadályoznák a robotporszívót, mint
például a tápkábelek, kötelek, stb.
2. A robotporszívó felszív minden tárgyat, ami 20mm-nél kisebb vastagságú. Ha
nem szeretné, hogy ezek a tárgyak fel legyenek takarítva, kérjük távolítsa el a
területről.
3. Ne használja ezt a robotporszívót nedves felületen, amikor port szív fel a
porszívóval.
4. Tartsa távol a robotporszívót a bútoroktól, amik 100mm-re vagy alacsonyabban
vannak megemelve a padlótól (mert a robotporszívó vastagsága 100mm). Ezzel
biztosítja, hogy a robotporszívó ne akadjon el.
5. A robotporszívó lehet, hogy nem fog működni bizonyos sötét felületeken, mivel
a leesésgátló érzékelő széleknek fogja érzékelni a sötét felületeket.
6. Hajtsa össze a bojtos széleket a területen lévő szőnyegek alá, hogy
megakadályozza a robotporszívó beleakadását.



BEKAPCSOLÁS

1. Lehetőség: Nyomja hosszan a bekapcsoló
gombot, amíg bekapcsolási hangot nem hall.
A bekapcsoló gomb és a ház ikon fehéren villog
majd a kijelzőn és folyamatosan világító
narancssárga jelzőfényre vált, amint a bekapcsolási
folyamat befejeződött.

Lehetőség: A robotporszívó automatikusan elkezdi a
bekapcsolási folyamatot, amikor elkezd tölteni.

KIKAPCSOLÁS

Nyomja hosszan a bekapcsoló gombot, amíg
kikapcsolási hangot nem hall. A bekapcsoló gomb
és a ház ikon pirosan felvillannak, majd
kikapcsolnak.

TAKARÍTÁSI MÓDOK

Auto takarítási mód
Miután bekapcsolta, nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy elkezdje az Auto takarítást.
Ez arra utasítja a robotporszívót, hogy tisztítson meg minden elérhető területet
visszafogott szívóerővel (alapbeállítás), amíg a terület teljesen tiszta lesz vagy az
akkumulátora le nem merül.



Nyomja meg a ház ikont vagy a bekapcsolás gombot a robotporszívón, hogy
szüneteltesse a takarítási folyamatot.
Szüneteltetés után nyomja meg a bekapcsolás gombot, hogy folytassa;
nyomja meg a ház ikont, hogy visszatérjen a töltőállomásra.

Tippek:
1. Amikor az akkumulátor töltöttsége csökken, a robotporszívó automatikusan visszatér
a töltőállomásra. Javasoljuk, hogy tartsa a robotporszívót a töltőállomáson állandóan,
és teljesen töltse fel mielőtt használná.
2. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a robotporszívó nem tudja elvégezni az
időzített takarítási folyamatot, amit az Auto takarítási módhoz beállított, ekkor
hangjelzést fog hallani. Kérjük időnként töltse fel a robotporszívót.
3. Javasoljuk, hogy vezesse vissza a robotporszívót a töltőállomásra, mielőtt elkezdené
a takarítást, hogy a robot memorizálhassa a kiindulópontot, máskülönben a
kiindulópont és a térkép érvénytelen lesz.

Folttisztítási mód
Ez a takarítási mód intenzíven tisztít meg
egy kijelölt területet.

1. Lépés:
Jelölje ki a területet, ami intenzív
tisztításra szorul, mivel nagyon poros.
Helyezze a robotporszívót a terület
közepére.



2.Lépés
Hosszan nyomja a ház ikont a robotporszívón, hogy elindítsa a folttisztítási
folyamatot. A robot 1,5 x 1,5 m-es területet fog takarítani, az ábrán látható útvonal
szerint.

Nyomja meg a ház ikont vagy a bekapcsoló gombot a robotporszívón, hogy
szüneteltesse a folttisztítási folyamatot.
Szüneteltetés után nyomja meg a bekapcsoló gombot a folttisztítás
folytatásához; nyomja meg a ház ikont, hogy visszatérjen a töltőállomáshoz.

FELMOSÓ MÓD (Csak a víztartállyal rendelkező
robotporszívóknál)
1. Lépés:
Töltse fel a víztartályt.



2. Lépés:
Nyomja meg és tartsa nyomva a zárat, hogy ki tudja húzni a portartályt.

4. Lépés:
Nyomja meg és tartsa nyomva a zárat és helyezze be a víztartályt a
robotporszívóba.

3. Lépés:
Nyissa meg a Kyvol alkalmazást, hogy a felmosófunkciónál kiválaszthassa a
takarítás módját.

Tipp:
Az alkalmazásban a felmosáshoz használt vízmennyiséget is beállíthatja.

Megjegyzések:
1. Vegye ki a víztartályt, amikor a robotporszívó tölt vagy nincs használatban.
2. A víztartályban kizárólag vizet használjon. Ne használjon semmilyen
tisztítószert, a természetes összetevőkből készülteket se, melyek károsítják a
robotporszívót.
3. Ne próbáljon szőnyeggel borított területeket felmosni.
4. A robotporszívó legjobb tisztítási hatékonyságot a sima, kemény felületeken
éri el és nem teljesít annyira jól egyenetlen vagy durva felületeken.
5. Ne hagyja a robotporszívót felügyelet nélkül, amikor felmossa a padlót.



AUTO SZŐNYEGTISZTÍTÁS

A robotporszívó automatikusan növelni fogja a szívóerőt a szőnyegen, hogy mélyebb
tisztítást biztosítson. Amikor kemény felületre ér, visszatér a közepes szívóerőre, hogy
optimális szívóerejével kímélje az akkumulátort a gyors merüléstől.

Tipp:
Ha a szívóerő szintje már a maximumon
van, mielőtt elkezdené a szőnyeg
tisztítását, a robotporszívó ezzel fogja
folytatni.

ALVÓ MÓD

Az akkumulátor kímélése érdekében a robotporszívó alvó módba kapcsol, amikor 10
perce már nem használják. A felébresztéshez nyomja meg bármely gombot a
készüléken, ezután nyomja meg a kívánt feladatgombot, hogy a robotporszívó elkezdje
a szükséges takarítást.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az optimális működés érdekében javasoljuk az általános karbantartási ellenőrzést és
néhány alkatrész megtisztítását.

TISZTÍTÁS ÉS ALKATRÉSZCSERE GYAKORISÁGA

Alkatrész Tisztítási gyakoriság Csere gyakorisága
Portartály Minden használat után /

Szűrő
Hetente (hetente
kétszer, ha kisállatai
vannak)

2 havonta

Oldalkefe Hetente
3-6 havonta vagy
amikor láthatóan
szükséges

Főkefe Kéthetente
6-12 havonta, vagy
amikor láthatóan
szükséges



2. Lépés
Szedje ki a szűrőt, utána ütögesse ki belőle a port az otthoni szemeteskukába.

Tipp:
A szűrő része egy fekete szivacs, egy darab fehér HEPA, és a tartó.
A szivacs és a tartó mosható, de a HEPA szűrő NEM.

3. Lépés
Csukja le a portartályt, utána nyissa fel a szűrőrekeszt.

PORTARTÁLY

1. Lépés
Nyissa fel a portartály felső fedelét és ürítse tartalmát az otthoni szemeteskukájába.



4. Lépés
Helyezze a szűrőt a rekeszbe, utána helyezze a portartályt a robotporszívóba.

1. Lépés
Csavarja ki az oldalkeféket egy
csavarhúzóval.

Tipp:
A szűrő hatékonyan távol tartja a port és a koszt, hogy a robotporszívó belsejébe
jussanak. Ez megvédi a szellőzőrendszerét és elkerülhető a másodlagos
légszennyezés.

A tisztítókefe a szűrő tisztítására is használható.

OLDALKEFÉK

Az oldalkefék rendszeres tisztítása és cseréje ajánlott, mivel eldeformálódhatnak
vagy megsérülhetnek egy bizonyos használat után.

2. Lépés
Használja a tisztítókefe pengéjét a
haj, szőr, törmelék eltávolítására, ah
belegabalyodtak a kefébe.



3. Lépés
Tisztítsa meg a keféket egy nedves
ruhával.

4. Lépés
Csavarozza vissza az oldalkeféket a helyükre.
Kérjük különböztesse meg a jobb és bal oldalit,
amikor összeszereli. Ha a régi kefék károsodtak,
közvetlenül felszerelheti az új keféket.

FŐKEFE

1. Lépés:
Fordítsa meg a robotporszívót, hogy megtalálja a főkefét.

2. Lépés:
Nyomja meg a kapcsot a bal oldalon, hogy eltávolíthassa a kefevezetőt a kefe fölül.

3. Lépés:
Használja a pengét a tisztítókefén a szőrök és beragadt haj eltávolításához, majd
használja a kefét az eltávolításukhoz.



Helyezze be a főkefét, utána szerelje be a kefevezetőt.

ÉRZÉKELŐK ÉS TÖLTŐÉRINTKEZŐK

1. Használjon nedves ruhát az összes szenzor megtisztításához a robotporszívón és a
töltőállomáson.

2. Használjon száraz ruhát a töltőérintkezők megtisztításához a robotporszívón és a
töltőállomáson (az alkohol nem ajánlott).



A ROBOT TETEJE

Tisztítsa meg egy nedves ronggyal a robot tetejét.

MINDEN IRÁNYÚ KERÉK

A minden irányú kereket nem lehet eltávolítani a robotról. Bármilyen a kerékbe
beakadt hajat, szőrt vagy törmeléket a mellékelt tisztítókefével távolítson el.

Tipp:
Ne tisztítsa a minden irányú kefét vízzel.

VÍZTARTÁLY ÉS FELMOSÓPÁRNA (OPCIONÁLIS)

1. Lépés:
Távolítsa el a felmosópárnát a víztartályról és mossa ki.



2. Lépés:
Ürítse ki a víztartályt és öblítse el.

3. Lépés:
Szabad levegőn szárítsa meg a víztartályt és a felmosópárnát.

4. Lépés:
Helyezze vissza a felmosópárnát a víztartály aljára való felragasztással.

Megjegyzések:
1. Ne használjon forró vizet vagy egyéb tisztítószert a víztartály megtisztításához,
mert ezek a szerek károsítják.
2. Ne használjon forró vizet a felmosópárna tisztításához.



SPECIFIKÁCIÓ

Robot

Bemeneti feszültség DC 24V 1A

Teljesítmény 50W

Akkumulátor típusa DC 14.4V Li-ion akkumulátor

Akkumulátorkapacitás 3200mAh

Töltési idő 3 óra

Szívóerő 4 fokozat

Portartály kapacitás 600 ml

Takarítási idő

150 perc az Auto takarítás
módban minimális szívóerővel és
kemény padlón, az akkumulátor
teljes feltöltése után.

Töltőállomás Bemeneti/Kimeneti
feszültség DC 24V 1A

Víztartály
(opcionális) Kapacitás 400 ml

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha bármilyen hiba merül fel, bekapcsoló gomb és a ház ikon pirosra vált a készüléken;
kérjük ellenőrizze a robotporszívót a HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ alapján. Ha további
segítségre van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a support@kyvol.com oldalon.

K1. A robotporszívó nem reagál.

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a töltöttség szintje nem alacsony-e vagy teljesen lemerült.
- Ellenőrizze, hogy a működési hőmérséklet nem túl alacsony (0°C-nál alacsonyabb) vagy
túl magas (50°C-nál magasabb).

K2. A robotporszívóm hirtelen megállt.

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem akadt-e el, nincs akadályoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a töltöttség szintje nem alacsony-e vagy teljesen lemerült.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a robotporszívó nincs szüneteltetve.
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K3: A robotporszívóm nem tudja elindítani az időzített takarítást.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy az időzítés megfelelően van beállítva (AM=délelőtt, PM=délután)
- Ellenőrizze, hogy a töltöttség szintje nem alacsony-e vagy teljesen lemerült.
- Ellenőrizze, hogy nem vonta-e vissza az időzítést.
Ha a robotporszívó állapota hibás, nem tudja elkezdeni a takarítást.

K4: A szívóerő gyenge.
- A szívóerő 4 fokozatú, kérjük növelje a Kyvol alkalmazásban.
- Ellenőrizze, hogy a portartály nincs-e tele vagy eltölt; ha igen, ürítse ki a portartályt
vagy cserélje ki egy másikra.
- Ellenőrizze, hogy a szűrő tartozékok akadályozva vannak-e; ha igen, kérjük tisztítsa
meg a szűrőket és cserélje ki a HEPA szűrőt, amikor szükséges.
- Ellenőrizze, hogy a főkefe beleakadt-e idegen tárgyakba; ha igen, kérjük tisztítsa meg
a főkefét.

K5: A robotporszívó zajos.
- A készülék hangot ad ki működés közben, ez normális.
- Ha bármilyen éles hangot ad ki, kérjük ellenőrizze a főkefét vagy az oldalkeféket,
hogy nem akadtak-e el valamiben.
-Ellenőrizze, hogy a robotporszívó összegyűjtött-e bármilyen tárgyat, ami hangot
adhat ki a portartályban.
- A készülék hangjelzéseket fog adni, amikor valami rendkívüli történik. Ellenőrizze mi
történt a készülékkel.

K6: A robotporszívó nem tölt.
- Ellenőrizze, hogy a töltőállomás be van-e dugva.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a töltőérintkezők a készüléken a töltőállomáson
lévők érintkeznek.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy elég hely van a töltőállomás körül és nincs por vagy
más akadály a töltőállomás tetején.

K7: A robotporszívó nem tud visszatérni a töltőállomásra.
- Ellenőrizze, hogy a töltőállomás be van dugva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok akadály a töltőállomás körül. Kérjük helyezze az
állomást szabad területre.
- Ellenőrizze milyen távol van az eszköz a töltőállomástól. Minél messzebb vannak
egymástól, annál nehezebb, hogy a robotporszívó visszataláljon.
- Ellenőrizze, hogy a töltöttség szintje nem alacsony-e vagy teljesen lemerült.
- Javasolt a porszívót visszavezetni a töltőállomáshoz, mielőtt takarít, hogy
megjegyezze a kiindulási pontot.

K8: A takarítás folytatása nem működik.
- Kérjük menjen a Kyvol alkalmazásba és erősítse meg, hogy a robotporszívó nincs “Ne
zavarjanak” módban. A robotporszívó nem fog takarítani ebben a módban.



K9: A robotporszívó nem tud csatlakozni a Wi-Fi-re.
- Mielőtt csatlakoztatja, kérjük kapcsolja be a helymeghatározást/GPS-t a
mobiltelefonján, és adjon meg minden szükséges engedélyt a Kyvol alkalmazásnak.
- Kérjük ellenőrizze a hálózati kapcsolat állapotát mielőtt kapcsolódna és
bizonyosodjon meg róla, hogy időben befizette az internet számláját.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a mobileszköz 2.4 GHz- es Wi-fi-re csatlakozik. Ha
a routere kétcsatornás, kérjük válassza a 2.4 GHz-es hálózatot.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a helyes WiFi nevet és jelszót használta a
csatlakozáshoz.
- Nem ajánlott nyilvános Wi-Fi hálózatot használni, mint a Wi-Fi hálózat egy
apartmankomplexumban, metró, repülőgép, hotel.
- Ne használjon VPN-t vagy proxy szervert a Wi-Fi hálózatán.
- Amikor kapcsolódik, bizonyosodjon meg róla, hogy a robotporszívó, a
mobiltelefonja és a routere megfelelően közel vannak egymáshoz.
- Ez az eszköz nem támogatja az olyan hálózatokat, ahol weboldalas azonosítás
szükséges.
- Ez az eszköz nem támogatja a rejtett WiFi névvel rendelkező routereket. A WiFi
névnek láthatónak és a mobiltelefon által felismerhetőnek kell lennie.
- Javasolt a WiFi hálózat jelszavaként és neveként angol betű- és számkaraktereket
megadni, ne használjon speciális karaktereket, hogy elkerülje a különböző beviteli
módokból adódó hibákat.
- Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gomboz és a ház ikont 3-5 másodpercig,
hogy újraindítsa a robotporszívó Wifi-jét, majd próbálja újra.
- Telepítse újra a Kyvol alkalmazást a telefonjára és kapcsolódjon ismét a Wi-Fi-re.

K10: A robotporszívó mindig offline.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy bekapcsolta a robotot.
- Ellenőrizze az otthoni Wi-Fi kapcsolatát.

FCC Figyelmeztetés

Bármilyen változtatás vagy módosítás esetén, ami nem kifejezetten engedélyezett a
megfelelésért felelős személy részéről, a felhasználó működtetési jogkörét érintheti.
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működtetés két feltétele a
következő:
(1) Az eszköz nem okoz káros interferenciát, és
(2) Az eszköz bármilyen interferenciát elvisel, beleértve az olyan interferenciát, ami
nem kívánt működéshez vezethet.



Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezés szelektív hulladékgyűjtés
szimbólumát viseli magán (WEEE). Ez azt jelenti, hogy a terméket a 2012/19/EU
direktívának megfelelően kell kezelni, hogy úgy kerüljön újrahasznosításra, hogy a
környezetre való hatása minimális legyen.
A felhasználó választhat, hogy odaadja a termékét egy hozzáértő szervezetnek vagy
a gyártónak, amikor új készüléket vásárol.
Ez a termék az EU tagországaiban használható.

EU Megfelelőségi nyilatkozat: Shenzhen Van Top Technology&Innovation Co. Ltd.
nyilatkozik, hogy ez az eszköz megfelel az alapvető követelményeknek és a
2014/53/EU direktíva más előírásainak.
Az EU Megfelelőségi nyilatkozat másolata elérhető online a
https://doc.vantop.com/ weboldalon.

MEGJEGYZÉS: Csak a következő típusú töltőadapterekkel töltse az eszközt a kijelölt
régióban. Ne cserélje a töltőadaptert más modellre.

US: AS2401A-2401000US / KA2401A-2401000US
EU: AS2401A-2401000EU / KA2401A-2401000EU
JP: AS2401A-2401000JP / KA2401A-2401000JP

CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA.

A szimbólum DC feszültséget jelöl

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Megjegyzés:
Ezek a szabályok azért készültek, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen otthoni telepítés során. Ez az eszköz előállít, használ és sugároz
rádióhullámokat, és ha nem az előírásoknak megfelelően használják, káros
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ennek ellenére nem garantálható,
hogy az otthoni telepítés során nem keletkezik interferencia. Amennyiben ez az eszköz
káros interferenciát okoz a rádió és televíziós eszközökben, ami az eszközök ki-
/bekapcsolással ellenőrizhető, javasoljuk, hogy a felhasználó javítsa ki az interferencia
problémáját a következő lépésekkel:
- Mozdítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa egy másik fali aljzatba az eszközt, mint amihez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget egy szakembertől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

Ez az eszköz megfelel az FCC sugárzási határértékeinek, melyek felügyelet nélküli
környezetre vonatkoznak. A végfelhasználóknak követniük kellene a feltüntetett
instrukciókat a használati utasításban szereplő FCC szabályozások szerint.
Ez az adó készülék nem kapcsolható össze más antennával vagy adóval.

FIGYELMEZTETÉS
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