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 ■ A  készüléket, a  töltőegységet és az adaptert folyó víz alatt tisztítani, vagy vízbe 
mártani tilos! Ellenkező esetben áramütés érheti.

 ■ Ha a  robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni akkor abból az 
akkumulátort vegye ki. Az akkumulátor kiszerelése előtt a robotporszívót vegye ki 
a töltőegységből és a főkapcsolót kapcsolja „O” (OFF) állásba.

 ■ Ha a robotporszívó nem működik megfelelő módon, leesett, megsérült, vagy vízbe 
esett, akkor azt ne használja. 

 ■ Ne próbálja megjavítani a  meghibásodott porszívót, illetve azon ne hajtson 
végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A  készülék minden 
javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A robotporszívó megbontása vagy 
szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.

Biztonságos használat
 ■ A robotporszívót háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet 
használni. A robotporszívót ne használja nedves helyiségekben (pl. fürdőszobában), 
ipari környezetben vagy szabadban.

 ■ A robotporszívóval vizet felszívni nem lehet.
 ■ A robotporszívót ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások közelébe, 
valamint napsütötte helyre.

 ■ A készülékhez csak az eredeti, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
 ■ A  robotporszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a  porgyűjtő edénybe be 
van-e szerelve a bemeneti szűrő.

 ■ A  robotporszívó bekapcsolása előtt a  takarított helyiség ajtajait zárja be. 
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. A takarítási területet szükség esetén határolja le a mellékelt 
mágneses szalaggal.

 ■ A robotporszívóra ne tegyen rá tárgyakat, a készülékre ne üljön rá és ne álljon fel.
 ■ 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. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

 ■ A robotporszívót ne használja:
 – füstölgő cigaretta, égő vagy gyúlékony tárgyak, gyufa vagy forró hamu;
 – víz és más folyadékok;
 – éles és hegyes tárgyak (forgács, cserép, tű, gombostű stb.);
 – liszt, cement, vakolat vagy más építőanyagok;
 – nagyobb papírlapok vagy műanyag zacskók porszívózásához.
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 ■ A  robotporszívó tisztítása előtt a  robotporszívót vegye ki a  töltőegységből és 
a főkapcsolót kapcsolja „O” (OFF) állásba.

 ■ A  robotporszívó akkumulátorát kizárólag csak a  mellékelt hálózati adatper 
segítségével szabad feltölteni.

 ■ Ügyeljen arra, hogy az adapter vezetéke ne érjen hozzá forró felületekhez vagy 
éles tárgyakhoz.
























