
 10/2018- 1 - Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

 HU  Robotporszívó 

SRV 2010TI



 10/2018- 2 - Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

HU Robotporszívó 
Fontos biztonsági utasítások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS 
ŐRIZZE MEG!
 ■ A robotporszívót 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos 
személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék 
üzemeltetéseinek a  tapasztalataival nem rendelkező személyek csak 
a készülék használati utasítását ismerő és a robotporszívó biztonságos 
használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett üzemeltethetik. 
A robotporszívó nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 
gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. 

 ■ A robotporszívó háztartásokban használható. A robotporszívót ne használja 
nedves helyiségekben (pl. fürdőszobában), ipari környezetben vagy 
szabadban.

 ■ A robotporszívót különböző padlótípusok, és alacsony szálú szőnyegek 
takarításához lehet használni. A robotporszívót ne használja hosszú szálú 
szőnyegen.

 ■ Szőnyeg porszívózása közben ne használja a mopot és az oldalsó forgókefét.
 ■ A robotporszívót ne használja napsütötte és forró helyeken, nyílt láng vagy 
más hőforrások közelében.

 ■ A robotporszívóhoz kizárólag csak a mellékelt és eredeti tartozékokat 
használja.

Figyelmeztetés!
A  robotporszívó akkumulátorát csak T-ZC11.1 típusú feszültség 
átalakítóval, vagy T-ZC11.2 típusú töltőállvánnyal szabad feltölteni.

A töltőállványt csak a robotporszívóhoz mellékelt feszültség átalakítón 
keresztül szabad a hálózati tápfeszültséghez csatlakoztatni

 ■ A feszültség átalakítót csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek 
megfelelő elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. 

 ■ A töltőállványt lehetőleg fal mellé állítsa fel, olyan helyre, ahol kb. 1,5 méter 
távolságban nincs semmilyen akadály vagy lépcső, amely meggátolhatná 
a robotporszívó visszatérését a töltőállványba.
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 ■ A töltőállványt ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel.
 ■ A robotporszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a porgyűjtő edénybe 
be van-e szerelve a bemeneti szűrő. 

 ■ A robotporszívó használatba vétele előtt csukjon be minden ajtót, amely 
más helyiségbe vagy a szabadba vezet (pl. erkélyajtó, bejárati ajtó stb.). 
A padlóról távolítson el minden idegen tárgyat (ruhát, papírt, játékokat, 
törékeny tárgyakat, vezetékeket stb.), amelyeket a robotporszívó beszívhat, 
feltekerhet vagy feldönthet. A padlóig érő függönyt hajtsa fel és rögzítse úgy, 
hogy a porszívó azt ne tudja beszívni. Ha a padlóba elektromos dobozok 
vannak beépítve, akkor ezeknek a dobozoknak a fedelét csukja be. 

 ■ Gyerekeket és háziállatokat a használatban lévő robotporszívó közelébe 
engedni tilos! 

 ■ Ügyeljen arra, hogy porszívózás közben a szívó- és fúvónyílás, valamint 
a levegő útja ne legyen blokkolva és letakarva. 

 ■ A robotporszívót ne használja:
 – füstölgő cigaretta, égő vagy gyúlékony tárgyak, gyufa vagy forró hamu; 
 – olaj, víz és más folyadékok; 
 – éles és hegyes tárgyak (forgács, cserép, tű, gombostű stb.);
 – liszt, cement, vakolat vagy más építőanyagok;
 – állati ürülékek;
 –  nagyobb papírlapok vagy műanyag zacskók porszívózásához. 
 ■ A  tisztítás megkezdése előtt a  töltőállványt válassza le az elektromos 
hálózatról, és a  robotporszívó alján található kapcsolót kapcsolja 0 
(kikapcsolva) állásba. A készüléket, a feszültség átalakítót és a töltőállványt 
vízbe vagy más folyadékba mártani, folyó víz alatt elmosni, vagy fröccsenő 
víz hatásának kitenni tilos

 ■ A robotporszívóra ne tegye rá tárgyakat, a készülékre ne üljön rá és ne álljon 
fel. A készülék meghibásodhat, illetve sérülést okozhat. 

 ■ Ügyeljen arra, hogy a feszültség átalakító hálózati vezetéke ne érjen hozzá 
forró felületekhez. 

 ■ A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a feszültség átalakító 
hálózati vezetékét csak villanyszerelő szakember vagy márkaszerviz cserélheti 
ki.

 ■ Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni akkor abból az 
akkumulátort vegye ki. Az akkumulátor kiszerelése előtt a robotporszívó 
alján található kapcsolót kapcsolja 0 (kikapcsolva) állásba. 
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 ■ Az elemeket és az akkumulátorokat felmelegíteni vagy tűzbe dobni, illetve 
rövidre zárni tilos.

 ■ Ha a robotporszívó nem működik megfelelő módon, leesett, megsérült, 
vagy vízbe esett, akkor azt ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése 
érdekében a robotporszívót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, 
illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza 
a legközelebbi márkaszervizre. A porszívó megbontása vagy szakszerűtlen 
javítása esetén a garancia érvényét veszti.
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HU Robotporszívó 
Használati útmutató

 ■ A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor 
is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati 
útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később 
is szüksége lehet rá. 

 ■ Legalább a  termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk 
az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a  pénztári 
bizonylat, a  termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy 
a  garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a  készüléket az 
eredeti dobozába csomagolja vissza.

A ROBOTPORSZÍVÓ RÉSZEI
A1 Porgyűjtő edény fedél
A2 Első bemeneti mikro-szűrő
A3 Második bemeneti mikro-szűrő
A4 Porgyűjtő edény
A5 Porgyűjtő edény fedél
A6 Porgyűjtő edény lehajtható 

fogantyú
A7 Porgyűjtő tér fedélnyitó gomb
A8 Infravörös érzékelő
A9 Működtető gomb, LED kijelzővel
A10 Lökhárító
A11 Első érzékelő
A12 Kifúvó nyílások
A13 Levehető mop fej
A14 Szívónyílás
A15 Hajtott bal kerék

A16 Központi forgókefe retesz
A17 Kivehető központi forgókefe
A18 Kivehető oldalsó forgókefe
A19 Csatlakozó, fedéllel
 Csak szerviz célokat szolgál.
A20 0/I (ki/be) kapcsoló
 A robotporszívó ki- és 

bekapcsolásához.
A21 Hajtott jobb kerék
A22 Gumi lehúzó
A23 Kivehető oldalsó forgókefe
A24 Akkumulátor fedél
A25 Első önbeálló kerék
A26 Töltő érintkező 
A27 Alsó érzékelő

TARTOZÉKOK
B1 Töltőállvány
B2 Feszültség átalakító
B3 Akkumulátor
B4 Távirányító
B5 Oldalsó forgókefe (4 db)
B6 Mop fej

B7 Mop szövet
B8 Oldalsó forgókefe rögzítő csavar 

(2 db)
B9 LR03/AAA (2 db) ceruzaelem
B10 Imbuszkulcs és kereszt csavarhúzó

A TÖLTŐÁLLVÁNY RÉSZEI
C1 Kijelző lámpa
 A hálózati vezeték fali aljzathoz 

csatlakoztatását mutatja. 
C2 Aljzat a feszültség átalakító 

csatlakoztatásához

C3 Infravörös navigáló jel sugárzó
C4 Infravörös ütközésgátló jel sugárzó
C5 Töltő érintkező

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA
D1 LCD kijelző
D2 Idő megjelenítés
D3 Ismétlődő automatikus takarítás 

üzemmód kijelző
D4 Automatikus takarítási ciklusok 

száma
D5 Automatikus takarítás üzemmód 

kijelző
D6 Fal melletti takarítás üzemmód 

kijelző
D7 Gomb 
D8 Iránygomb előre ▲ 
D9 Iránygomb balra ◄
D10 Üzemmód kiválasztó gomb

D11 Ismétlődő automatikus takarítás 
üzemmód be- és kikapcsoló gomb

D12 Pontos idő beállító gomb
D13 Tervezett takarítás kijelző
D14 Akkumulátor töltöttség kijelző
D15 Töltőállványba való visszatérés és 

töltés kijelző
D16 Spirálvonalban történő takarítás 

kijelző 
D17 Gomb  
D18 Iránygomb jobbra ►
D19 Tervezett takarítás be- és 

kikapcsoló gomb

A ROBOTPORSZÍVÓ TULAJDONSÁGAI
 ■ A  robotporszívót különböző kemény padlótípusok (fa, parketta, laminált, 

kerámia vagy kő járólap, PVC stb.) és alacsony szálú szőnyegek takarításához 
lehet használni. Automatikus takarítás üzemmódban a  porszívó különböző 
útvonalakon járja be a helyiséget, az optimális takarítás érdekében.

 ■ A szívónyílásba A14 forgókefe A17 van beszerelve, amely felszedi a hajszálakat, 
állati szőröket, bolyhokat stb. A két oldalsó forgókefe A18 és A23 a nehezebben 
elérhető helyekről (sarkokból, bútor lábak körül, fal mellett stb.) is kisöpri 
a szennyeződéseket és port. 

 ■ A hajtott és gumiabroncsos kerekek A15 és A21 védik az érzékenyebb felületeket 
és akár 1,5 cm magas akadályokat is le tudnak küzdeni. Az első lökhárítóba A10 
épített infravörös érzékelő A11 meggátolja a  robotporszívó és az akadályok 
ütközését. A  robotporszívó aljába épített érzékelő A27 megvédi a  porszívót 
a lépcsőkön való leeséstől.

 ■ Amennyiben használat közben az akkumulátor B3 feszültsége bizonyos érték alá 
süllyed, akkor a  robotporszívó automatikusan megkeresi a  töltőállványt B1, és 
beparkolás után megkezdődik az akkumulátor automatikus feltöltése.

 ■ A  robotporszívó kényelmes működtetését szolgálja a  távirányító B4, amellyel 
beállíthatók a  különböző üzemmódok, az automatikus takarítási ciklusok 
száma, a  takarítási időpont, illetve a  hangjelzés parancs kiadásával a  porszívó 
gyorsabban megtalálható.

ÜZEMMÓDOK

AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS
 ■ Automatikus takarítás üzemmódban a porszívó különböző útvonalakon járja be 

a helyiséget (lásd az E1. ábrát), az optimális takarítás érdekében. 

FAL MENTI TAKARÍTÁS
 ■ A  robotporszívó a  helyiség kerületén mozog (lásd az E2. ábrát), és az oldalsó 

forgókefék A18 valamint A23 segítségével a falak mentén, a bútorok lába körül, 
és a sarkokban is hatékonyan összeszedi a szennyeződéseket és a port. 

SPIRÁLVONALBAN TÖRTÉNŐ TAKARÍTÁS
 ■ A robotporszívó spirálvonalban mozogva takarítja fel a padlót (lásd az E3. ábrát).

VISSZATÉRÉS A TÖLTŐÁLLVÁNYBA ÉS TÖLTÉS
 ■ Amennyiben használat közben az akkumulátor B3 feszültsége bizonyos érték alá 

süllyed, akkor a robotporszívó automatikusan megkeresi a töltőállványt B1, majd 
beparkolás után megkezdődik az akkumulátor automatikus feltöltése.

 ■ Ebben az üzemmódban a robotporszívó automatikusan visszatér a töltőállványba 
B1 (lásd az E4. ábrát), beparkol, és feltölti az akkumulátort B3. Sikertelen kísérlet 
esetén a  robotporszívó újabb visszatéréssel próbálkozik (amíg be nem parkol). 
A sikeres beparkolás után megkezdődik az akkumulátor töltése.

 ■ Ügyeljen arra, hogy a töltőállvány B1 az alább leírtak szerint legyen elhelyezve 
(lásd „A  töltőállvány elhelyezése és használata” fejezetet). Ellenkező esetben 
a robotporszívó nem tud beparkolni a töltőállványba.

AZ OLDALSÓ FORGÓKEFÉK FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA
 ■ A  robotporszívót megfordítva helyezze le. Készítse elő a  forgókefét B5 (2 db), 

a csavart B8 (2 db) és az imbuszkulcsot B10. A csavar B8 és az imbuszkulcs B10 
segítségével rögzítse a  forgókefét B5 az F. ábrán jelölt helyre. A robotporszívót 
fordítsa üzemi helyzetbe.

 ■ Az oldalsó forgókefe A18 és  A23 sima padlón használható. A  forgókefe 
a  sarkokból és a  fal mellől is kisöpri a  szennyeződéseket, biztosítja a  hatékony 
takarítást a falak mentén és a bútorok körül is. 

 ■ Ha a  robotporszívót olyan helyiségben használja ahol szőnyeg található, akkor 
az oldalsó forgókefét A18 és A23 szerelje le a porszívóról. A leszerelést fordított 
sorrendben hajtsa végre.

A MOP RÖGZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA
 ■ A  robotporszívót megfordítva helyezze le. A  mop szövetet B7 tépőzár 

segítségével rögzítse a mop fejre B6, majd a mop fejet a G. ábra szerint rögzítse 
a robotporszívón. A robotporszívót fordítsa üzemi helyzetbe. 

 ■ A  robotporszívóra csak a  készülékhez mellékelt mop szövetet és mop fejet 
használja. A mop fejet B6 ne szerelje fel a mop szövet B7 nélkül. 

 ■ A  mop a  robotporszívó kiegészítő funkciója, amellyel sima padlókat lehet 
feltakarítani. A  száraz mopot portörléshez is lehet használni. A  benedvesített 
moppal a padlót lehet feltörölni. 

 ■ A  mop szőnyegen nem használható. A  leszerelést fordított sorrendben hajtsa 
végre.

AZ ELEM BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE A TÁVIRÁNYÍTÓBAN
 ■ A fedél alján nyomja meg a  rögzítő nyelvet és a  fedelet vegye le (lásd a H1. és 

a H2. ábrát). 
 ■ A távirányítóba B4 tegyen be 2 db B9 elemet (LR03/AAA (2× 1,5 V)). Ügyeljen az 

elemek helyes polaritására (amit az elemtartóban található ábra mutat). A fedelet 
szerelje vissza (lásd a H3. ábrát).

 ■ A  lemerült elemeket ki kell cserélni. Régi és új elemeket, valamint különböző 
típusú elemeket egyidejűleg ne használjon. 

 ■ A távirányító B4 hatósugara kb. 6 m.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS KIVÉTELE
 ■ A  robotporszívó első használatba vétele előtt, abba be kell szerelni a  Li-ion 

akkumulátort B3 (14,4 V , 2850 mAh). Az akkumulátor a  porszívó tartozéka. 
A  készülékbe kizárólag csak az eredetivel azonos típusú akkumulátort szabad 
beszerelni.

 ■ A  robotporszívót megfordítva helyezze le. A  kapcsolót A20 kapcsolja 0 
(kikapcsolva) állásba. A fedélből A24 csavarozza ki a csavarokat, majd a fedelet 
A24 vegye le (lásd az I. ábrát).
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 ■ Az akkumulátor tartóban található csatlakozót csatlakoztassa az akkumulátorhoz 
B3 (lásd a  J. ábrát). A  csatlakozó csak egyféle módon csatlakoztatható az 
akkumulátorhoz B3. Az akkumulátort B3 tegye a  tartóba, majd a  fedelet A24 
tegye vissza. A fedél elején A24 található nyelveket dugja a készülékben található 
nyílásokba, majd a  fedelet A24 hajtsa le és csavarokkal rögzítse. A  fedél A24 
rögzítése után a robotporszívót fordítsa üzemi helyzetbe.

 ■ Az akkumulátor B3 kiszerelését fordított sorrendben hajtsa végre. Az akkumulátor 
B3 kiszerelése előtt a kapcsolót A20 kapcsolja 0 (kikapcsolva) állásba.

 ■ Ha a  robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni akkor abból az 
akkumulátort B3 vegye ki, majd száraz, tiszta és gyermekektől elzárt helyen tárolja. 

A TÖLTŐÁLLVÁNY ELHELYEZÉSE ÉS HASZNÁLATA
 ■ A töltőállványt B1 a fal mellé, kemény, vízszintes és száraz padlóra, egy fali aljzat 

közelébe helyezze le. Ügyeljen arra, hogy 1,5 méter távolságban ne legyen 
semmilyen akadály vagy lépcső, amely meggátolná a robotporszívó visszatérését 
és beparkolását a töltőállványba B1.

 ■ A  töltőállványban B1 található aljzathoz C2 csatlakoztassa a  feszültség átalakító 
B2 vezetékét, majd a  feszültség átalakító hálózati vezetékét csatlakoztassa a  feli 
aljzathoz.

 ■ Az elektromos hálózathoz csatlakoztatás után a  C1 kijelző bekapcsol, és jelzi, 
hogy a töltőállvány B1 feszültség alatt áll.

 ■ Ha működés közben az akkumulátor B3 feszültsége bizonyos érték alá 
süllyed, akkor a  robotporszívó automatikusan megkeresi a  töltőállványt B1, 
majd beparkolás után megkezdődik az akkumulátor automatikus feltöltése. 
A robotporszívó infravörös jelek alapján keresi meg és tájolja be a töltőállványt B1. 
Az infravörös jeleket a töltőállvány B1 bocsátja ki. Az infravörös jelek folyamatos 
sugárzása érdekében a töltőállványt B1 ne válassza le az elektromos hálózatról. 
A  robotporszívó B1 töltőállványba való beparkolása után automatikusan 
megkezdődik az akkumulátor töltése, a töltőállvány B1 kikapcsolja az infravörös 
jelek sugárzását.

 ■ Ha a  robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a  töltőállványt 
B1 válassza le az elektromos hálózatról és a töltőállványt tiszta, hűvös és száraz 
helyen tárolja.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE
 ■ Az akkumulátor B3 feltöltéséhez a robotporszívót a töltőállványba B1 helyezni. Ez 

a művelet történhet automatikusan (a robotporszívó keresi a töltőállványt), vagy 
manuálisan (Ön helyezi a robotporszívót a töltőállványba). 

 ■ A töltőállványt B1 mindkét esetben az elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni. 
Ezt a  C1 kijelző bekapcsolása mutatja. A  robotporszívó alján található A20 
kapcsolót kapcsolja I (bekapcsolva) állásba.

 ■ A  töltőállványba B1 való manuális behelyezéskor ügyeljen arra, hogy 
a  robotporszívó érintkezői A26 hozzáérjenek a  töltőállvány B1 érintkezőihez 
C5. Az érintkezők egymáshoz érintése után megkezdődik a  töltési folyamat. 
A működtető gomb A9 LED kijelzője piros színnel lassan villog.

 ■ A töltőállványba B1 való automatikus visszatéréshez nyomja meg a D10 gombot 
a  távirányítón B4. A  távirányítóról B4 kiadott utasítás után a  robotporszívó 
hangjelzést ad ki, és automatikusan megkeresi a töltőállványt B1. 

 ■ Üzemeltetés közben, ha az akkumulátor B3 feszültsége meghatározott érték 
alá süllyed, akkor a  robotporszívó automatikusan keresi a  töltőállványt B1 
a visszatéréshez.

 ■ A  töltőállványba B1 való visszatérés közben a  működtető gomb A9 LED 
kijelzője piros színnel világít. A  robotporszívó navigálását és visszatérését a  B1 
töltőállványba a navigáló és az ütközésgátló infravörös jelek segítik.

 ■ Amikor a  robotporszívó sikeresen beparkol a  töltőállványba B1, azonnal 
megkezdődik az akkumulátor töltése. A  navigáló C3 és ütközésgátló C4 jelek 
sugárzása kikapcsol. A működtető gomb A9 LED kijelzője piros színnel lassan villog. 

 ■ Az akkumulátor B3 feltöltése után, a  töltési folyamat kikapcsol. A  működtető 
gomb A9 LED kijelzője zöld színnel lassan villog. 

 ■ A teljes feltöltés körülbelül 3-5 óra alatt történik meg. A tényleges töltési idő az 
akkumulátor B3 töltöttségi állapotától függ. Teljesen feltöltött akkumulátorról B3 
a porszívó kb. 80 percig üzemeltethető. A készülék első használatba vétele előtt 
az akkumulátort B3 teljesen fel kell tölteni.

 ■ Ha töltés közben a  robotporszívó elmozdul az érintkezőkről (pl. valaki kihúzza 
a  porszívót a  töltőállványból), akkor a  porszívó ismételten keresni fogja 
a töltőállványt B1, és a beparkolás után a töltési folyamat folytatódik.

 ■ Áramkimaradás esetén a  töltési folyamat megszakad, de az áramellátás 
helyreállása után a töltés folytatódik.

 ■ Ha a  töltőáram meghaladja a  maximális értéket, akkor a  töltőállvány B1 
automatikusan megszakítja a töltési folyamatot.

 ■ A töltőállványban B1 keletkezett hibát a C1 kijelző gyors villogása jelzi ki.

AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE 
 ■ A  töltési folyamatot lehetőleg ne szakítsa meg, az akkumulátort B3 feltöltött 

állapotban tartsa. 
 ■ Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve (vagy teljesen lemerült), akkor 

a porszívót ne tárolja hosszú ideig bekapcsolás nélkül.
 ■ A  teljesen lemerült állapotban való tárolás, illetve a  mélylemerülés az 

akkumulátorban visszafordíthatatlan sérülést és meghibásodást okoz.

A ROBOTPORSZÍVÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
 ■ A  robotporszívó bekapcsolásához az A20 kapcsolót billentse I  (bekapcsolva) 

állásba. Amennyiben a  robotporszívó nincs a  töltőállványban B1, akkor az 
A20 kapcsoló I  (bekapcsolva) állásba billentésével a  robotporszívó készenléti 
üzemmódba kapcsol be. Amennyiben a  robotporszívó a  töltőállványban 
B1 található, akkor az A20 kapcsoló I  (bekapcsolva) állásba billentése után 
megkezdődik az akkumulátor töltési folyamata. 

 ■ Az A20 kapcsoló 0 (kikapcsolva) állásba billentésével a  készülék lekapcsol. 
A  működtető gomb A9 LED világítása kikapcsol. Kikapcsolt állapotban 
a robotporszívó az A9 gomb, vagy a távirányító B4 gombjainak a nyomogatásával 
nem működtethető. 

KÉSZENLÉTI ÉS ALVÓ ÜZEMMÓD 
 ■ Készenléti üzemmódban az A9 működtető gomb LED kijelzője zöld színnel világít. 

Egy perc után a robotporszívó hangjelzést ad ki, és átkapcsol alvó állapotba.
 ■ Alvó állapotban az A9 működtető gomb LED világítása 5 másodpercenként 

egyet villan. Az alvó állapotból való felébresztéshez egyszer nyomja meg az 
A9 működtető gombot. Hangjelzés hallatszik, és az A9 működtető gomb LED 
kijelzője zöld színnel világít.

A MŰKÖDTETŐ GOMB HASZNÁLATA
 ■ Az A9 működtető gombbal a robotporszívót fel lehet ébreszteni alvó állapotból, 

majd a gomb megnyomásával a robotporszívó automatikus takarítási üzemmódba 
kapcsol át, illetve a gomb következő megnyomásával a robotporszívó leáll.

 ■ Az alvó állapotból való felébresztéshez nyomja meg egyszer az A9 működtető 
gombot. Az alvó állapotból való felébredést sípszó jelzi ki.

 ■ Ha a  robotporszívó készenléti vagy töltési üzemmódban van, akkor az A9 
működtető gomb egyszeri megnyomásával a robotporszívó üzembe helyezhető. 
A robotporszívó automatikusan takarítani kezd.

 ■ A  robotporszívó leállításához az A9 működtető gombot egyszer nyomja meg. 
Rövid sípszó hallatszik, a  robotporszívó készenléti üzemmódba kapcsol át. Egy 
perc után a robotporszívó ismét hangjelzést ad ki, és átkapcsol alvó állapotba. 

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA
 ■ A távirányító B4 hatósugara 6 m. Ha a porszívó ennél nagyobb távolságra van, 

akkor nem reagál a távirányító utasításaira.

GOMB 
 ■ A D7 gomb megnyomásával a robotporszívó automatikus takarítási üzemmódba 

kapcsol át, illetve a gomb következő megnyomásával a robotporszívó leáll.
 ■ A  robotporszívó üzembe helyezéséhez a  D7 gombot egyszer nyomja meg. 

A robotporszívó automatikus takarítási üzemmódba kapcsol.
 ■ A  robotporszívó leállításához a  D7 gombot egyszer nyomja meg. Rövid sípszó 

hallatszik, a  robotporszívó készenléti üzemmódba kapcsol át. Egy perc után 
a robotporszívó ismét hangjelzést ad ki, és átkapcsol alvó állapotba. 

GOMB 
 ■ A D17 gomb megnyomása után a robotporszívó hangjelzést ad ki. Ezt a funkciót 

akkor lehet előnyösen használni, ha például nem tudja, hogy melyik szobában 
található a  robotporszívó. A  D17 gomb elengedése után a  robotporszívó 
hangjelzése kikapcsol.

ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÓ GOMB 
 ■ A  D10 gombbal a  következő üzemmódokat lehet beállítani: automatikus 

takarítás, fal menti takarítás, spirálvonalban való takarítás, visszatérés 
a töltőállványba és töltés. 

 ■ Ha a  robotporszívó készenléti vagy töltési üzemmódban vagy alvó állapotban 
van, akkor a  D10 gomb megnyomásával a  bekapcsolható az automatikus 
takarítás üzemmód. A  D10 gomb ismételt nyomogatásával a  K. ábrán látható 
sorrendben lehet az egyes üzemmódokat kapcsolni. Az épen aktív üzemmódok 
jele a távirányító B4 kijelzőjén D1 bekapcsol.

 ■ Automatikus takarítás, fal menti takarítás, spirálvonalban való takarítás 
üzemmódokban az A9 működtető gomb LED kijelzője zöld színnel világít. 
A  töltőállványba való visszatérés üzemmódban az A9 működtető gomb LED 
kijelzője piros színnel világít.
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NYÍLGOMBOK ▲◄►
 ■ A  nyílgombok D8, D9 és  D18 segítségével a  robotporszívót manuálisan 

lehet mozgatni a  padlón. A  porszívó manuális mozgatása közben az oldalsó 
forgókefék A18 és A23 forgása a hajtott kerekek A15 és A21 mozgásával vannak 
összhangban. A porszívó funkció ki van kapcsolva.

 ■ A  D8 nyílgomb rövid megnyomása után a  robotporszívó előre mozdul el. 
A  folyamatos előre haladáshoz a  D8 gombot tartsa benyomva. A  D8 gomb 
elengedése után a porszívó leáll.

 ■ A D9 nyílgomb rövid megnyomása után a robotporszívó az óramutató járásával 
ellenkező irányba fordul el. A  folyamatos forduláshoz a  D9 gombot tartsa 
benyomva. A D9 gomb elengedése után a porszívó leáll.

 ■ A D18 nyílgomb rövid megnyomása után a robotporszívó az óramutató járásával 
azonos irányba fordul el. A  folyamatos forduláshoz a  D18 gombot tartsa 
benyomva. A D18 gomb elengedése után a porszívó leáll.

 ■ Ha a  robotporszívó a  töltőállványban B1 parkol, akkor bármelyik nyílgomb 
megnyomása után a  robotporszívó kb. 80 cm-es távolságra kitolat 
a töltőállványból B1, majd 180°-kal elfordul és készenléti üzemmódba kapcsol át. 
Valamelyik nyílgomb megnyomása után a porszívó az adott irányba mozdul el. 

 ■ Ha a robotporszívó takarítás vagy töltőállványba való visszatérés üzemmódban 
van, akkor bármelyik nyílgomb megnyomása után a porszívó leáll és átkapcsol 
készenléti üzemmódba. Valamelyik nyílgomb megnyomása után a  porszívó az 
adott irányba mozdul el. 

 ■ A  robotporszívó manuális mozgatása esetén az A11 és  A27 érzékelők 
megakadályozzák a porszívó ütközését vagy lépcsőről való leesését.

ISMÉTLŐDŐ AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA VAGY 
TÖRLÉSE
 ■ A  funkció segítségével be lehet állítani az ismétlődő automatikus takarítás 

üzemmódot (illetve azt törölni lehet). A  robotporszívó automatikus végrehajtja 
a  beállított számú takarítási ciklust. A  takarítási ciklus befejezése után 
a  robotporszívó automatikusan visszatér a  töltőállványba B3, feltölti az 
akkumulátort, majd a  töltési ciklus befejezése után ismételten végrehajtja 
a  takarítási ciklust. Minden megkezdett takarítási ciklus után a  beállított 
ciklusszám eggyel csökken.

 ■ Az ismétlődő automatikus takarítási ciklusok számának a  beállításához hosszan 
nyomja be a  D11 gombot. A  D1 kijelzőn a  D3 jel és az automatikus takarítási 
ciklusok száma villog. Az alapértelmezett beállítás: 0 takarítási ciklus. Legfeljebb 
3 ismétlődő automatikus takarítást lehet beállítani. Ha az ismétlődő automatikus 
takarítási ciklusok száma már be van állítva, akkor a gomb megnyomása után a D1 
kijelzőn a  még hátralévő takarítási ciklusok száma látható. A  nyílgombokkal D9 
(+) és D18 (–) állítsa be az ismételt takarítások számát. A beállítás elmentéséhez 
nyomja meg hosszan a D11 gombot. A mentést a készülék sípszóval igazolja vissza. 

 
Megjegyzés 
Ha beállítás üzemmódban 10 másodpercig nem nyom meg egy gombot 
sem, akkor a beállítás törlődik, és a D1 kijelzőn a pontos idő jelenik meg. 
A készülék memóriájában a korábban beállított érték tárolódik tovább.

 ■ Ha a  robotporszívó a  töltőállványban B1 található, és befejeződött a  töltési 
ciklus, akkor a robotporszívó azonnal megkezdi az automatikus takarítási ciklust, 
a beállított ciklusszám eggyel csökken. Ha a robotporszívó töltési üzemmódban 
van, akkor előbb befejezi a töltési ciklus, majd megkezdi az automatikus takarítási 
ciklust. 

 ■ Ha a robotporszívó nincs a B1 töltőállványban, és készenléti üzemmódban vagy 
alvó állapotban van, akkor az első takarítási ciklusba manuálisan kell bekapcsolni. 
A  beállított ciklusszám eggyel csökken. Ha a  takarítási ciklusban lekapcsolja 
a robotporszívót, akkor az újraindítás után a beállított ciklusszám eggyel csökken. 

 ■ Ha a  robotporszívó automatikus takarítási üzemmódban üzemel, akkor előbb 
befejezi a  takarítási ciklust, majd visszatér a  B1 töltőállványba. A  töltési ciklus 
befejeződése után a robotporszívó azonnal megkezdi az automatikus takarítási 
ciklust, a beállított ciklusszám eggyel csökken.

 ■ Ha automatikus takarítási ciklus beállítás üzemmódban megnyomja a  D8 
nyílgombot, akkor az automatikus takarítási ciklus funkció törlődik. A  D3 jel 
és az ismétlések száma eltűnik a  kijelzőről. A  robotporszívó ezt visszaigazoló 
sípszóval nyugtázza. A funkció törölhető a ciklusszám 0-ra való beállításával, vagy 
a készülék A20 kapcsolóval történő lekapcsolásával. 

A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA
 ■ Az idő beállítás üzemmódot a  D12 gomb hosszú benyomásával kapcsolja be. 

A  D1 kijelzőn a  perc érték villog. A  nyílgombokkal D9 (+) és  D18 (–) állítsa be 
a perc értékét. A gyorsabb beállításhoz tartsa benyomva a gombot.

 ■ Röviden nyomja meg a  D12 gombot az óra adat megadásához. A  D1 kijelzőn 
az óra érték villog. A nyílgombokkal D9 (+) és D18 (–) állítsa be az óra értékét. 
A gyorsabb beállításhoz tartsa benyomva a gombot.

 ■ A  aktuális beállítás elmentéséhez nyomja meg hosszan a  D12 gombot. 
A robotporszívó ezt visszaigazoló sípszóval nyugtázza.

 ■ Ha idő beállítás üzemmódban 10 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, 
akkor a beállítás törlődik, és a D1 kijelzőn a pontos idő jelenik meg. A készülék 
memóriájában a korábban beállított érték tárolódik tovább. 

TERVEZETT TAKARÍTÁS BEÁLLÍTÁSA VAGY TÖRLÉSE
 ■ A funkció segítségével be lehet állítani azt az időpontot, amikor a robotporszívó 

automatikusan takarítani kezd.
 ■ A  tervezett takarítási idő beállításához a  D12 gombot hosszan nyomja le. A  D1 

kijelzőn a D13 jel és az idő adatban a perc jel villog. A nyílgombokkal D9 (+) és D18 
(–) állítsa be a perc értékét. A gyorsabb beállításhoz tartsa benyomva a gombot.

 ■ Röviden nyomja meg a  D19 gombot az óra adat megadásához. A  D1 kijelzőn 
az óra érték villog. A nyílgombokkal D9 (+) és D18 (–) állítsa be az óra értékét. 
A gyorsabb beállításhoz tartsa benyomva a gombot.

 ■ A beállítás elmentéséhez nyomja meg hosszan a D19 gombot. A robotporszívó 
ezt visszaigazoló sípszóval nyugtázza. A kijelzőn D1 5 másodperc múlva a pontos 
idő jelenik meg. 30 másodperc múlva a távirányító B4 alvó állapotba kapcsol át. 

 ■ A  D19 gomb rövid megnyomásával lehet a  távirányítót B4 alvó állapotból 
felébreszteni. A  D19 gomb következő megnyomása után a  kijelzőn a  tervezett 
takarítási időpont jelenik meg. 5 másodperc elteltével a  D1 kijelző átkapcsol 
pontos idő kijelzésre. Ha nincs beállítva tervezett takarítási időpont, akkor a D1 
kijelzőn a --:-- felirat látható.

 
Megjegyzés 
Ha tervezett takarítási időpont beállítás üzemmódban 10 másodpercig 
nem nyom meg egy gombot sem, akkor a  beállítás törlődik, és a  D1 
kijelzőn a pontos idő jelenik meg. A készülék memóriájában a korábban 
beállított érték tárolódik tovább. 

 ■ Ezzel a  funkcióval csak egy tervezett takarítási időpont állítható be. A tervezett 
takarítás megkezdése után a beállítás törlődik, ha újabb takarítást kíván tervezni, 
akkor azt a fentiek szerint ismételten be kell állítani. 

 ■ Ha a  robotporszívó takarítás vagy töltőállványba B1, való visszatérés 
üzemmódban van a tervezett takarítás beállítása közben, akkor a robotporszívó 
a  tervezett időpontban bekapcsol és végrehajtja a  takarítást (ha a bekapcsolás 
időpontjában a porszívó nem működik).

 ■ Egyszerre tervezett takarítást és ismétlődő automatikus takarítást is be lehet 
állítani a  készüléken. Ha a  robotporszívó a  tervezett időpontban megkezdi 
a takarítást, akkor a beállított ciklusszám eggyel csökken. 

 ■ Ha tervezett takarítás beállítás üzemmódban megnyomja a  D8 nyílgombot, 
akkor a  tervezett takarítás funkció törlődik. Ezt a  készülék sípszóval igazolja 
vissza. A készülék memóriájában a korábbi beállítás tárolódik. A funkció törölhető 
a  készülék A20 kapcsolóval történő lekapcsolásával is. Ha a  távirányítóból B4 
kiveszi az elemeket (vagy azok lemerülnek), akkor a tervezett takarítási időpont 
és a pontos idő beállítás is törlődik.

ALVÓ ÁLLAPOT ÉS FELÉBRESZTÉS
 ■ Ha egy gombot sem nyom meg, akkor a  távirányító B4 30 másodperc múlva 

automatikusan alvó állapotba kapcsol át. Ebben az állapotban a D1 kijelzőn csak 
a pontos idő látható.

 ■ A távirányító B4 bármelyik gombjának a megnyomásával a távirányító felébred. 
A kijelzőn D1 egyéb jelek is megjelennek, pl. üzemmód, akkumulátor töltöttségi 
állapot, tervezett takarítás D13 és ismételt automatikus takarítás D3 jel (ha ezek 
be vannak állítva). A D1 kijelzőn csak akkor jelennek meg a helyes adatok és jelek, 
ha a robotporszívó hatótávolságon belül található.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
 ■ A robotporszívó automatikusan felismeri a hibákat és üzemeltetési problémákat, 

amelyekre sípszóval figyelmeztet. Ilyen esetben a  robotporszívó leáll, és 
a  távirányító B4 bármelyik gombjának a  megnyomására a  D1 távirányítón 
megjelenik a hibakód. A D11, D12 és a D19 gombok megnyomása esetén előbb 
jóvá kell hagyni a hibakód megjelenítését.

 ■ Az alábbi táblázat tartalmazza a  hibakódokat, a  kapcsolódó problémákat és 
megoldásokat. A  probléma megszüntetése után a  porszívó ismét használatba 
vehető.
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HIBAKÓDOK OK MEGOLDÁS

C01 A kerekek nem érnek 
a padlóhoz.

A porszívót úgy helyezze le 
a padlóra, hogy a kerekek 
hozzáérjenek a padlóhoz.

C03 Az alsó első szenzor koszos 
(poros, szennyeződés rakódott 
rá stb.).

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba, és 
a szenzort tisztítsa meg.

C04 Az alsó bal szenzor koszos 
(poros, szennyeződés rakódott 
rá stb.).

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba, és 
a szenzort tisztítsa meg.

C05 Az alsó jobb szenzor koszos 
(poros, szennyeződés rakódott 
rá stb.).

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba, és 
a szenzort tisztítsa meg.

C06 A motor nem működik. Az A20 kapcsolót billentse 0 
(kikapcsolva) állásba. Vegye fel 
a kapcsolatot a márkaszervizzel.

C07 A bal oldali forgókefére A18 
valami feltekeredett (vezeték, 
ruha stb.). 

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba, és 
a szüntesse meg a kefe A18 
blokkolását.

C08 A jobb oldali forgókefére A23 
valami feltekeredett (vezeték, 
ruha stb.). 

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba, és 
a szüntesse meg a kefe A23 
blokkolását.

C09 A bal oldali kerékre A15 
valami feltekeredett (vezeték, 
ruha stb.). 

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba, és 
a szüntesse meg a kerék A15 
blokkolását.

C10 A jobb oldali kerékre A21 
valami feltekeredett (vezeték, 
ruha stb.). 

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba, és 
a szüntesse meg a kerék A21 
blokkolását.

C12 Az akkumulátor B3 
hőmérséklete túl magas. 

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba. 
A robotporszívó újabb 
bekapcsolása előtt várja meg az 
akkumulátor B3 lehűlését.

C13 Az akkumulátor B3 
feszültsége túl alacsony.

Az akkumulátort B3 fel kell 
tölteni. A robotporszívó 
manuálisan tegye 
a töltőállványba B1. Ügyeljen 
az érintkezők megfelelő 
érintkezésére.

C16 és C17 Hiba a bal vagy a jobb 
lökhárítóban A10.

Az A20 kapcsolót billentse 
0 (kikapcsolva) állásba. 
A lökhárító A10 beszorulását 
szüntesse meg.

C18 A robotporszívó valamiben 
elakadt.

Szabadítsa ki a robotporszívót 
és tegye szabad helyre. 

C19 Akkumulátor B3 hiba. Cserélje ki az akkumulátort 
B3, ehhez vásároljon új 
akkumulátort.

C21, C22 
és C23

Hiba az ütközésgátló 
érzékelőnél az első 
lökhárítóban A10 (bal, 
középső vagy jobb).

Az A20 kapcsolót billentse 0 
(kikapcsolva) állásba. Az első 
lökhárító A10 ablakát száraz 
ruhával törölje meg.

 ■ Ha a robotporszívó megáll, és nem tudja újból elindítani, akkor az A20 kapcsolót 
kapcsolja le, majd kapcsolja be. Amennyiben a probléma nem szűnt meg, akkor 
forduljon a márkaszervizhez.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 ■ A tisztítás megkezdése előtt az A20 kapcsolót billentse 0 (kikapcsolva) állásba, 

valamint a töltőállványt B1 válassza le az elektromos aljzatról.

 ■ Minden használat után ürítse ki a porgyűjtő edényt A4. Nyomja meg a gombot 
A7, hajtsa fel a fedelet A1 és húzza ki a porgyűjtő edényt A4. A porgyűjtő edény 
fedelének A5 a reteszét nyomja meg, majd hajtsa fel a  fedelet A5. A porgyűjtő 
edényből A4 öntse ki a szennyeződéseket. Higiéniai okokból ezt a műveletet csak 
olyan helyen szabad tisztítani, ahol az elszálló por senkit sem zavar. A fedelet A5 
zárja le. A fedél A5 helyes lezáródását kattanás jelzi. A porgyűjtő edényt A4 tegye 
vissza a helyére, és a fedelet A1 zárja le.

 ■ Minden használat után vegye le és tisztítsa meg a  mopot. A  szövetet B7 
langyos vízben mossa ki (valamilyen finom mosószerrel), majd hagyja 
szobahőmérsékleten megszáradni. A mop fejet B6 enyhén benedvesített ruhával 
törölje meg, majd törölje szárazra.

 ■ A bemeneti szűrőket A2 és A3 hetente egyszer tisztítsa meg. A porgyűjtő edény 
A4 kiürítése után húzza ki az A2 és az A3 szűrőket a kerettel együtt. Az A2 szűrőt 
vegye ki a  keretből, és mindkét szűrőt A2 és  A3 szabadtéren rázza ki. Erősebb 
szennyeződés esetén a szűrőket A2 és A3 langyos folyó víz alatt is elmoshatja. 
A  szűrőket A2 és  A3 hagyja szobahőmérsékleten megszáradni. A  megtisztított 
szűrőket A2 és  A3 szerelje vissza. A  szűrőket A2 és  A3 csak tökéletesen száraz 
állapotban szabad a porszívóba visszaszerelni. Higiéniai okokból javasoljuk az A2 
és az A3 szűrők három havonkénti cseréjét.

Figyelmeztetés!
A  két bemeneti szűrőt A2 és  A3 szabályszerűen szerelje vissza 
a porszívóba, ellenkező esetben a készülék meghibásodhat. 

 ■ Legalább hetente egyszer tisztítsa meg az önbeálló első kereket A25, a hajtott 
kerekeket A15 és  A21, a  központi forgókefét A17, a  szívónyílást A14, a  gumi 
lehúzót A22, az oldalirányú forgókefét A18 és  A23, a  töltő érintkezőket A26, 
a  szenzorokat A11 és  A27, valamint a  töltőállványt B1. Az önbeálló első 
kerekről A25, valamint a  hajtott kerekekről A15 és  A21 előbb a  durvább 
szennyeződéseket távolítsa el. Majd a  teljes kerületet törölje meg enyhén 
benedvesített ruhával, végül a  kerekeket törölje szárazra. A  kerekek környékét 
is tisztítsa meg. Nyomja meg a reteszt A16 és vegye ki a készülékből a központi 
forgókefét A17. Száraz ruhával törölje ki a  szívónyílást A14, törölje le a  gumi 
lehúzót A22 valamint a forgókefe A17 belső terét. A forgókeféről A17 távolítsa el 
a szennyeződéseket (feltekeredett hajat és állati szőrt, szövet szálakat stb.). Tegye 
vissza a helyére és a retesszel A16 rögzítse. Az oldalsó forgókeféket A18 és A23 
szerelje ki. A forgókefékről A18 és A23 és a környezetükből távolítsa el az összes 
szennyeződést. A tisztítás után szerelje vissza a helyére. Kopás esetén szereljen be 
új forgókefét. A szenzorokat A11; A10 és A27, a töltőállvány B1 felületét, a töltő 
érintkezőket C5 száraz és puha ruhával törölje meg. 

 ■ A robotporszívó többi felületét rendszeresen törölje meg száraz és puha ruhával.
 ■ A  készülék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, oldószereket vagy 

más hasonló készítményeket használni tilos.
 ■ A  rendszeres tisztítás és karbantartás elhanyagolása negatívan befolyásolja a 

robotporszívó működését, és csökkenti a porszívó teljesítményét. 

MŰSZAKI ADATOK

FESZÜLTSÉG ÁTALAKÍTÓ 
Típus .......................................................................................................................................  T-ZC11.1
Bemenet ......................................................................................... 100−240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Kimenet .......................................................................................................................... 18 V , 0,8 A
Védelmi osztály .................................................................................................................................. II

TÖLTŐÁLLVÁNY
Típus ........................................................................................................................................T-ZC11.2
Bemenet ........................................................................................................................ 18 V , 0,8 A
Kimenet .......................................................................................................................... 18 V , 0,8 A

ROBOTPORSZÍVÓ
Teljesítményfelvétel .................................................................................................................. 40 W 
Akkumulátor .................................................................................Li-ion / 14,4 V  / 2 850 mAh
Töltési idő ................................................................................................................................ 3–5 óra
Üzemeltetési idő, teljesen feltöltött akkumulátorról (max.) ..................................80 perc
Porgyűjtő edény térfogata ..................................................................................................230 ml
Zajszint ................................................................................................................................... 74 dB(A)

A  készülék deklarált zajszintje 74 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel 
meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata
Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.
 
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
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AZ AKKUMULÁTOR ÉS AZ ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE
Az akkumulátor és az elemek a  környezetünkre káros anyagokat 
tartalmaznak, ezért azokat ne dobja a  háztartási hulladékok közé. 
Az akkumulátort elektronikai szaküzletben vagy kijelölt 
hulladékgyűjtő helyen adja le újrahasznosításra.

A  HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen 
adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban arra hívja fel 
a  figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem 
dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz 
és újrafelhasználáshoz a  terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. 
A  fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai 
országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott 
termék az üzletben is leadható.
A  termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön 

is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a  nem 
megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és 
egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati 
hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén 
a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a  termék eladójához vagy a  helyi 
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A  termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai 
uniós műszaki és egyéb előírásnak.




