
Lydsto G2 Okos Robotporszívó
Használati utasítás

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a termék használata előtt és őrizze
meg későbbi használatra.



Biztonsági előírások

Használati feltételek

° A nylon zacskók veszélyesek! Tartsa távol a nylon zacskókat a csecsemőktől és a
gyermekektől, hogy ne érjék el, így elkerülheti a fulladást.

° Ezt a terméket kizárólag otthoni padlótisztításra tervezték. Ne használja kültéren
(mint nyitott terasz), a padlótól eltérő felületeken (mint a kanapé), vagy kereskedelmi
és ipari környezetben.

° Ne használja a terméket felfüggesztett helyeken (mint galériák, nyitott terasz,
háztető) védőkorlát nélkül.

° Ne használja a terméket 40°C feletti vagy 0°alatti hőmérsékletű környezetben, vagy
bármilyen folyadékkal vagy csúszós anyaggal szennyezett felületen.

° Tegye el a törékeny tárgyakat és a kisebb tárgyakat (mint nylon zacskó és virágváza)
a padlóról, hogy megelőzze a termék eldugulását, vagy hogy működés közben
összeütközzön valamival, kárt okozva értékes tárgyaiban.

° Ne hagyja, hogy fizikailag, szellemileg, értelmileg sérült vagy az eszközt tapasztalat
hiányában, megfelelően használni képtelen (beleértve a gyerekeket) személyek
használják felügyelet vagy útmutatás nélkül.

° Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
° Ne tegye a főkefe tisztító eszközt gyermekeke által elérhető helyre.
° Tartsa a hajat, ujjait és a többi emberi vagy állati testrészt távol a készülék

szívófejétől, amikor az működésben van.
° Ne használja a készüléket bármilyen égő tárgy tisztítására (mint a cigarettavégek,

melyek még nem lettek eloltva).
° Ne szívjon fel a készülékkel kemény vagy éles tárgyakat (mint díszítőelemek, üveg,

körmök).
° A készülék és a töltő karbantartásához, tisztításához azt először ki kell kapcsolni,

kihúzni a dugót a konnektorból és eltávolítani az áramforrástól.
° Ne merítse vízbe a készüléket és a töltőt tisztításnál és ne öblítse őket vízzel.
° Ne törölje a készülék egyik részét se nedves ruhával vagy bármilyen folyadékkal.
° Ne használja a padlótisztítás funkciót szőnyegen.
° Ne használja közvetlen napsütésben.
° Használja a készüléket a leírás szerint. Bármilyen veszteség és sérülés, ami a nem

megfelelő használatból ered a felhasználót terheli.

Akkumulátor és töltés

° Még ha a készülék súlyosan sérült állapotban van is, tilos elégetni, mert az
akkumulátora robbanást okozhat.

° Ne használja harmadik fél akkumulátorát, töltőkábelét és töltőjét.
° Ne szerelje szét, javítsa vagy cserélje az akkumulátort és a töltőállomást engedély

nélkül.
° Ne helyezze a töltőállomást meleg források közelébe (mint például radiátor).
° Ne törölje a töltőállomás tetejét nedves ruhával vagy nedves kézzel.
° Ne dobja ki a használt akkumulátort tetszés szerint. Mielőtt kidobja a söprő és

felmosó robotot, az áramforrást le kell csatlakoztatni és az akkumulátort ki kell venni
a söprő és felmosó robotból a környezet védelme érdekében.

° A veszély elkerülése érdekében, a tápkábel bármilyen sérülése esetén azt ki kell
cseréltetni hozzáértő szakemberrel a gyártó részéről, a karbantartási osztályáról
vagy hasonló osztályról.

° Ha szállítania kell a készüléket, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van
kapcsolva és lehetőség szerint az eredeti dobozát használja.

° Ne öntsön vizet a készülékbe és ne merítse vízbe.



° Ha sokáig nem használja, teljesen töltse fel, kapcsolja ki és tegye egy száraz, hűvös
helyre. Töltse fel a készüléket három havonta, hogy elkerülje az akkumulátor
alultöltöttségből eredő sérülését.

° Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, melyek csak szakember által
cserélhetők.

Figyelmeztetés

Ez a készülék 8 éves kortól használható csökkentett értelmi, érzéki vagy mentális
képességekkel rendelkező, vagy gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező személyek
által, amennyiben megfelelő, biztonságos felügyelettel vagy használati utasítással
vannak ellátva, tudatában vannak a lehetséges veszélyeknek.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Gyermekek nem végezhetik a készülék karbantartását vagy tisztítását felügyelet nélkül.
Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, melyek csak hozzáértő szakember által
cserélhető.

A doboz tartalma

Beépített víztartály és portartály,
felmosótartó 1x Töltőállomás (dokkoló)

HEPA filter 1x Felmosó 1x Tisztító kefe 1x

Használati utasítás
1x

Porzsák 2x (a
töltőállomásban van

egy porzsák)

Cserélhető
felmosópárna 5x

Bal oldali kefe 2x
Job oldali kefe 2x



Termékbemutatás

1. Készülék

2. Érzékelő és felépítés

Akadályérzékelő

Be-
/Kikapcsolás/Söprés/Szünet
- Röviden nyomva elkezd
felsöpörni/szünetelni
- Hosszan nyomva 3
másodpercig be/kikapcsol

Feltöltés/Szünet
Röviden nyomva feltölt/szünetel

Jelzőfények
-Kék: normál működés
- Piros: Furcsa állapot vagy
alacsony akkumulátorszint
Narancssárga villogás: töltés

Fedél

Gomb

Ütköző

Mindenirányú kerék

Oldalkefe

Kerék

Forgókefe

Vízkimenet

Töltőcsatlakozás



3. Töltőállomás (dokkoló)

Telepítés

1. Előkészület telepítés előtt

Kérjük rakja el a kábeleket, törmeléket, törékeny, puha, értékes, és potenciálisan
veszélyes tárgyakat, amik a földön vannak mielőtt aktiválná a készüléket. Kerülje el a
sérülést vagy az ingatlan károsodását a készülék összegabalyodásából, elakadásából,
elhúzásából, ütközéséből adódóan.

Ne használja a robotporszívót folyadék
feltakarítására.

Ha a készülék felfüggesztett területen van
használatban, kérjük szerelje fel a területet
korlátokkal, hogy megakadályozza a
készülék vagy tárgyak leesését és
személyi sérülést vagy az ingatlan
károsodását okozzák.

Jelzőfény

Töltőrugós
lemez Porgyűjtő bemenet

Porgyűjtő
tartály fedele



2. Telepítés lépései

1. Csatlakoztassa a tápkábelt és rendezze
el a maradék kábeleket.

2. Ne rázogassa a töltőállomást kedve
szerint és kerülje a készülék közvetlen
napsugárzását.

Megjegyzés: a napsütés interferenciát okozhat a
töltésjellel és azt okozhatják, hogy a főkészülék
nem ér vissza a töltőállomásra.

3. Helyezze a töltőállomást egy egyenes
falhoz és csatlakoztassa az áramforráshoz.
Megjegyzések: Győződjön meg róla, hogy
több, mint 0,5 méter távolság van a
töltőállomás mindkét oldalától és legalább
1,5 méter előtte.
Ha a tápkábel a padlóval merőleges, lehet,
hogy a készülék belegabalyodik, ami a
töltőállomás áramkimaradását okozhatja.
A töltés jelzőfénye mindig világít, amikor a
készülék be van kapcsolva.

4. Oldalkefe felszerelése
Azonosítsa a bal-oldalkefe (L) és jobb-
oldalkefe (R) a készülék alján található L
és R betűk alapján, óvatosan nyomja le.
Amikor kattanást hall, valószínűleg a
felszerelés a helyén van.



5. Bekapcsolás és töltés

Hosszan nyomja a bekapcsolás gombot a
bekapcsoláshoz, helyezze a főkészüléket a
töltőállomásra tölteni, ezután a jelzőfény
mindig bekapcsolva marad. Amikor a hang
kijelenti, hogy “start charging”, valószínűleg
sikeresen feltöltött.

Megjegyzés: Ha az áram nem megfelelő és az
eszközt nem lehet elindítani, akkor helyezze a fő
eszközt a töltőállomásra ,az eszköz
automatikusan el fog indulni.

2.A víztartály behelyezése: Tegye be a
víztartályt a készülékbe, majd nyomja be,
ameddig be nem ragad.

6. A felmosómodul felszerelése

1. A felmosó felszerelése: Ragassza a
felmosót felmosótartóhoz szabályosan és
szerelje fel a víztartályra.
Megjegyzés: Javasolt, hogy a tisztítóruha
minden használat után tisztításra kerüljön,
hogy a takarítás hatékonyságát garantálni
tudjuk.

3.Víztartály feltöltése: Nyissa fel a
vízbemenetet a víztartályon, töltse fel
vízzel és zárja le a fedelet.
Tipp: javasolt tiszta vizet használni, nem
adható hozzá tisztítószer.

Megjegyzés: Ne öblítse és áztassa a víztartályt.

7. Instrukciók a felmosómodulhoz

1. A biztonság kedvéért, kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a felmosómodult
eltávolította, amikor tölti vagy nem használja a készüléket.
2. Ne használja a felmosómodult szőnyegen.
3. Ahhoz, hogy fenntartsa a kívánt felmosási hatékonyságot, javasolt, hogy először
megtisztítsa, majd utána szerelje fel a felmosómodult.



Használati instrukciók

1. Alapvető működés

Be-/Kikapcsolás

Hosszú, 3 másodpercig tartó lenyomása a
bekapcsolás gombnak. Amikor a
jelzőfények bekapcsolnak, az eszköz
sikeresen bekapcsolt.
Amikor a készülék készenléti állapotban
van, nyomja 3 másodpercig a bekapcsolás
gombot, a jelzőfény kikapcsol és a
készülék kikapcsol.

Megjegyzés: A készüléket nem lehet kikapcsolni,
amikor tölt.

Felsöprés/szünet

Miután a készülék sikeresen bekapcsolt,
röviden nyomja meg a bekapcsológombot,
vagy használja a mobiltelefonján lévő
alkalmazást, hogy elindítsa a söprést.

Megjegyzés: A robotporszívó nem használható
folyadékok tisztítására.

Ha az akkumulátor szintje 15% alatt van, a
söprés funkciója nem indul el. Kérjük
először töltse fel és folytassa a takarítást.
Az eszköz magától visszatér a
töltőállomásra, ha az akkumulátor szintje
15% alá csökken a takarítás alatt.
Kérjük tegyen el minden kábelt (beleértve a
töltőállomás kábelét is) a földről a takarítás
előtt, hogy elkerülje az
összegabalyodásból adódód
áramkimaradást az eszköz működése
közben.

Töltés

Automatikus mód: A takarítás befejeztével
a főkészülék automatikusan visszatér a
töltőállomásra.

Kézi mód: szünet állapotában nyomja meg
röviden a “ház” gombot vagy használja a
mobiltelefonján lévő alkalmazást, hogy
elindítsa a töltést.

Megjegyzés:
Ha a főkészülék nem találja a töltőállomást és
automatikusan nem tér vissza a kiindulópontba,
kérjük manuálisan helyezze vissza a
töltőállomásra.

2.Automatikus takarítás

Az indulás után a készülék megtervezi a
takarítási útvonalat, eszerint takarítja ki az
egész házat hatékonyan, és automatikusan
visszatér a töltőállomásra tölteni a takarítás
után (Ez a gyárilag beállított takarítási
mód).

3.Takarítás fix pontokon

Válassza a folttisztítás módot, a készülék
1,2 méteres körben takarítja ezt a területet,
a takarítás végeztével a főkészülék
visszatér a töltőállomásra és megáll.
(Ezalatt kézileg is irányíthatja a készüléket,
hogy hol kell takarítani, ehhez az
iránygombokat kell használnia a
mobilalkalmazásban).



4. Takaríás a széleken

Ez a mód a beltéri sarkok takarítását
szolgálja. A készülék álló tárgyak mentén
takarít (mint a falak), és a munka
végeztével visszatér a töltőállomásra.
A mobilalkalmazás segítségével gyorsan
elindíthatja a szélek menti takarítást.

5. Időzített takarítás

Időzítést állíthat be a takarításra a
mobilalkalmazásban, és a főkészülék
automatikusan elkezd takarítani a
meghatározott időben és visszatér a
töltőállomásra tölteni, amikor a takarítás
befejeződött.
(7*24 óra támogatás)

Alkalmazás csatlakoztatása
A termék a MIJIA-hoz kapcsolódik. A MIJIA alkalmazással vezérelhető és más
termékekkel is összekapcsolható.

Szkennelje be a QR kódot, töltse le a MIJIA alkalmazást. Az alkalmazással már
rendelkező felhasználókat a kezdőoldalon kezdjék. Vagy keressen rá az alkalmazás
áruházban és telepítse a MIJIA alkalmazást. Nyissa meg a MIJIA alkalmazást és
kattintson a “+” jelre a jobb felső sarokban, és adja hozzá az eszközt az alkalmazás által
javasolt módon.

Megjegyzés: Az aktuális működés kicsit eltérő lehet a fenti leírástól a frissítések és a
MIJIA alkalmazás fejlesztései miatt. Kérjük kövesse az alkalmazás aktuális javaslatait.



Wi-Fi újraindítása
Nyomja meg a bekapcsolás és a “ház” gombot és tartsa
nyomva 3 másodpercig, hangjelzést fog hallani: “Wi-Fi has
been reset”, a bekapcsolás gomb és a töltés gomb kéken fog
villogni, és a takarítórobot a kapcsolatra vár állapotba kerül.
Miután a kapcsolat készen áll, az említett gombok kéken
fognak folyamatosan világítani.

Tipp: csak 2.4GHz-es Wi-Fi hálózaton működik az eszköz,
telefonjának is arra kell kapcsolódnia.

Napi karbantartás
1. Forgókefe (javasolt hetente
takarítani)
1) Fordítsa meg a készüléket, nyomja meg
a csatot a forgókefe fedelén és távolítsa el
a forgókefe fedelét.

Megjegyzés: Javasolt az oldalkefét 6-12 havonta
cserélni, hogy a takarítás hatékonysága
változatlan maradjon.

2. Oldalkefe (javasolt hetente takarítani)
1) Fordítsa meg a készüléket és
függőlegesen húzza ki az oldalkefét.
2) Tisztítsa meg a hajtól és
szennyeződésektől és szerelje fel.
3) Azonosítsa a bal-oldalkefe (L) és jobb-
oldalkefe (R) a készülék alján található L
és R betűk alapján, óvatosan nyomja le a
felszereléshez.

Megjegyzés: Javasolt az oldalkefét 3 havonta
cserélni, hogy a takarítás hatékonysága
változatlan maradjon.

2) Forgókefe eltávolítása

3) Használja a mellékelt tisztítókefét, hogy
a port eltávolítsa a főkeféből és a
forgókeféből, majd megtisztítsa az
összegabalyodott elemeket a forgókefén.



3. Portartály és szűrő (ajánlott minden
takarítás után kitisztítani)
1) Nyomja meg a gombot a portartály-
víztartályon és húzza vissza, hogy
eltávolíthassa a portartály-víztartályt.

2) Nyomja meg a csatot a por- és
víztartályon, nyissa fel a portartályt és
öntse ki a szennyeződést.

4. Portartály tisztítása (ajánlott hetente
tisztítani)
1) Hosszú használat után távolítsa el a
szűrőt és a HEPA filtert.
2) Helyezze az elsődleges szűrőt és a
portartályt a csap alá, hogy kiöblítse (a
HEPA filter nem mosható)
3) Rázza ki belőle a vizet öblítés után,
szárítsa meg a szűrőt és a portartályt
szabad levegőn, és használat előtt várja
meg, míg teljesen megszárad.

Megjegyzés:
1. a tiszta vízzel való öblítésnél ne adjon hozzá
semmilyen tisztítószert.
2. Ne tisztítsa a szűrőket kefével vagy az ujjaival.
3. Legalább 24 órát hagyja száradni a szűrőt,
amíg teljesen megszárad.
4. Javasolt a szűrőket 3 havonta cserélni.

5. Érzékelő és érintkező tisztítása

Ütközésgátlő érzékelő tisztítása (ajánlott
havonta tisztítani)

Akadályérzékelő tisztítása (ajánlott havonta
tisztítani)

Töltőérzékelők tisztítása (ajánlott havonta
tisztítani)

Szűrők
fedele

HEPA filter

Elsődleges
szűrő



1. A töltőállomás jelkibocsátó területének tisztítása (ajánlott havonta tisztítani)

Akkumulátor
A főkészüléknek egy beépített magas teljesítményű és újratölthető lítium.ion
akkumulátora van. Az akkumulátor élettartam fenntartása érdekében, kérjük a
főkészüléket a napi használathoz feltöltött állapotban tartani.

Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki és rakja el, legalább 3 havonta
töltse fel az akkumulátorát, hogy megelőzze az akkumulátor alultöltöttségéből adódó
károsodásokat. A firmware frissítések minimum50%-os töltöttséget igényelnek és ajánlott
a készüléket a töltőállomásra helyezni, amíg a frissítés tart.

Paraméterek
1. Főkészülék

Paraméter

Modell YM-G2-B01, YM-G2-W01

Méret 350 X 350 X 79 mm

Akkumulátor 2600mAh újratölthető lítium akkumulátor

Névleges feszültség 14,4V

Névleges teljesítmény 50W

Töltési idő 300 perc

Portartály kapacitása 300 ml

Víztartály kapacitása 250 ml

2. Töltőállomás
Paraméter

Méret 276 X 217 X 330 mm

Porgyűjtő tartály kapacitása 4300 ml

Névleges bemenet 120V~60Hz

Névleges Kimenet 19V~1A



Problémák

Probléma típusa Megoldás

Nem bootol be

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, kérjük
helyezze az eszközt a töltőállomásra, hogy a
töltőrészhez igazítsa, és az eszköz automatikusan
elinduljon.

Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint
0°C vagy magasabb, mint 40°C, kérjük használja
0-40°C közötti hőmérsékleten.

Nem tölt

Kérjük távolítsa el az eszközt és ellenőrizze, hogy
a töltőállomás jelzőfénye világít és a tápkábele be
van dugva a konnektorba és a konnektor áram
alatt van.

Rossz érintkezés esetén, kérjük tisztítsa meg az
alaprugós lemezt és a töltőérintkezőket a
főkészüléken vagy húzza ki az oldalkefét.

Nem tölt újra
A főkészülék túl messze van a töltőállomástól.
Kérjük helyezze közelebb a készüléket a
töltőállomáshoz.

Furcsa viselkedés Kapcsolja ki, majd indítsa újra.

Furcsa hang takarítás közben
A főkefe, oldalkefe vagy kerék esetleg idegen
tárgyakba gabalyodott. Kérjük állítsa le a
készüléket és tisztítsa meg.

Nem megfelelő takarítási képesség,
porhullás

A portartály tele van. Kérjük ürítse ki.
A szűrő eldugult. Kérjük tisztítsa ki vagy cserélje ki
a szűrőt.

A forgókefébe idegen tárgyak akadtak. Kérjük
tisztítsa meg a forgókefét.

Nem tud a Wi-Fi-hez kapcsolódni

Ha a Wi-Fi jel nem jó, kérjük bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék jó Wi-Fi jellel lefedett
területen kapcsolódik.

Ha a Wi-Fi kapcsolat furcsa, kérjük indítsa újra a
Wi-Fi-t és töltse le a legutóbbi mobilklienst, mielőtt
újra kapcsolódik.

Rosszul adta meg a jelszót.
A robotporszívó csak 2.4GHz frekvencián
működik.

Az időzített takarítás nem érvényes

Amikor a töltöttség nem megfelelő, a készülék
nem végez feladatokat a töltőállomáson, a
töltöttség minimum 15% kell, hogy legyen. Amikor
takarítási feladatokat végez a töltőállomáson, a
töltöttség 30% felett kell, hogy legyen.

Lehet, hogy bekapcsolta a “Ne zavarjanak”
üzemmódot és ezt ki kellene kapcsolni.

Folyamatosan fogyasztja-e az áramot, ha a
készülék a töltőállomáson van?

A főkészülék mindig nagyon alacsony mértékű
energiát használ el, amikor a töltőállomáson van.
Ez segít, hogy az akkumulátor optimális
teljesítményt érjen el.

Szükséges-e a készüléket az első használat
előtt 16 órán keresztül tölteni?

A lítium akkumulátorokat töltés után lehet
használni. Nincs memória funkciójuk és
használatra készek várakozás nélkül, amint
teljesen feltöltötték őket.



Hibajelzések

Hibajelzés Megoldás
Error 1: Kérjük indítsa el a készüléket, miután
felszerelte a portartályt.

A portartály kioltja a takarítófunkciót, miután
eltávolították. Kérjük csatlakoztassa.

Error 2: A készülék “földön kívüli” állapotba került
és kérjük helyezze a földre mielőtt elindítja

A készüléket felvették, vagy felfüggesztették.
Kérjük indítás előtt helyezze sík padlóra.

Error 3:Kérjük helyezze a készüléket biztonságos
helyre indítás előtt

Az akadályérzékelő akadályozva van vagy magas
helyre helyezték. Kérjük törölje le az
akadályérzékelőt egy puha száraz ronggyal, vagy
indítás előtt helyezze a készüléket sík padlóra.

Error 4:Kérjük helyezze a készüléket vízszintesen
a padlóra

A készülék lejt. Kérjük indítás előtt helyezze sík
padlóra.

Error 5: Kérjük ellenőrizze, hogy az első ütköző
akadályozva van-e

Az ütközésérzékelő vagy a szélek akadályozva
vannak. Kérjük nyomja az ütközőt jobbra-balra,
hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincs
elakadás.

Error 6: Töltöttség alacsony, próbálja meg később Kérjük helyezze a főkészüléket a töltőállomásra.
Error 7: A készülék elakadt Kérjük indítás előtt helyezze a készüléket szabad

területre.
Error 8:A főkerék furcsa A főkerék elakadt vagy belegabalyodott valamibe.

Kérjük ellenőrizze és távolítsa el az idegen
tárgyakat.

Error 9:A főkefe furcsa A főkefe elakadt vagy belegabalyodott valamibe.
Kérjük ellenőrizze és távolítsa el az idegen
tárgyakat.

Error 10: Az oldalkefe furcsa Az oldalkefe elakadt vagy belegabalyodott
valamibe. Kérjük ellenőrizze és távolítsa el az
idegen tárgyakat.

Megjegyzés

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része
szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát
állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és
használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha
ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a
berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy
próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több
segítségével:
– Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
– Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között
– Csatlakoztassa a berendezést a vevő áramkörétől eltérő konnektorba
– Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott
változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a
berendezés üzemeltetésére.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Az eszköz értékelése szerint megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós
követelményeknek. A készülék mobil (min. 20cm) expozíciós állapotban használható.


