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HU Robotporszívó
Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI 
FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!
Általános figyelmeztetések
 ■ A készüléket 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 készülék használatáért felelősséget vállaló személy 
felügyelete mellett használhatják.

 ■ A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. Tisztítást 
és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.

 ■ A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő 
szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. 
A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.

 ■ A  robotporszívóhoz kizárólag csak a  mellékelt adaptert 
használja. A  veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne 
használjon más típusú adaptert.

 ■ A tisztítás megkezdése előtt a robotporszívót válassza le az 
elektromos hálózatról és kapcsolja le a készülék főkapcsolóját.

 ■ A tisztítást és a karbantartást a jelen útmutatóban leírtak szerint 
hajtsa végre.

 ■ A robotporszívó akkumulátor feltöltéséhez csak az eredeti 
hálózati töltőállványt használja.

 ■ A készülék csak a típuscímkén feltüntetett biztonságos 
törpefeszültségről üzemeltethető. 

Elektromos biztonság
 ■ Az adaptert csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek megfelelő elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
 ■ A hálózati adaptert csak előírásszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékről.
 ■ Az adaptert ne húzza ki a fali aljzatból a vezetéknél fogva. Az adapter vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez az adapter házát fogja meg.
 ■ Az adapter vezetékét ne tegye éles tárgyakra. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
 ■ Ha az adapter vagy a vezetéke megsérült, akkor azt használni tilos. 
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 ■ Új adaptert a márkaszervizeknél vásárolhat.
 ■ A készülékhez mellékelt adaptert ne használja más készülékekhez vagy más célokra.
 ■ A hálózati adaptert és a vezetékét tartsa száraz állapotban.
 ■ A hálózati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
 ■ A robotporszívó elektromos részét ne nyissa ki, ez az utasítás az akkumulátorra és a töltőegységre is vonatkozik. A készülék és tartozékai nem tartalmaznak 

olyan alkatrészeket, amelyeket a  felhasználó is kicserélhet. A  készülék és tartozékai szervizelését bízza a  márkaszervizre. A  töltőegységet az adapteren 
keresztül csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültséghez szabad csatlakoztatni.

 ■ 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 készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban.
 ■ A robotporszívóval vizet felszívni nem lehet, ezért a robotporszívót nedves és vizes padlókon, pl. mosodákban, fürdőszobában vagy medence környékén 

használni tilos. A robotporszívóba kerülő víz az elektronikát tönkreteszi.
 ■ 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.

 ■ 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 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 robotporszívó tisztítása előtt a főkapcsolót kapcsolja kikapcsolt állapotba. Ha a robotporszívó a töltőegységben található, és a töltőegység az adapteren 

keresztül a hálózathoz van csatlakoztatva, akkor előbb az adaptert húzza ki a fali aljzatból.
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HU Robotporszívó
Használati útmutató

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
 ■ 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. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel 
együtt a jelen használati útmutatót is adja át.

 ■ 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 készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, 
amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.

A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI
A1 Ütköző
A2 Kijelző
A3 Működtető gombok
A4 Automatikus takarítás gomb / 

felébresztés alvó üzemmódból
A5 Elülső érzékelők
A6 Hálózati adapter csatlakozó aljzat
A7 Főkapcsoló
A8 Leesés ellen védő alsó szenzor
A9 Töltő érintkezők

A10 Első önbeálló kerék
A11 Oldalsó forgókefe
A12 Leesés ellen védő alsó szenzor, bal
A13 Hajtott gumikerék, bal
A14 Porgyűjtő edény
A15 Leesés ellen védő alsó szenzor, jobb
A16 Akkumulátor
A17 Hajtott gumikerék, jobb
A18 Segéd gumikefe
A19 Fő forgókefe

B1 Hálózati adapter
B2 Hálózati adapter aljzat
B3 Pót forgókefe
B4 Pótszűrő
B5 Töltőegység
B6 Hálózati adapter csatlakozó aljzat

B7 Töltő érintkezők
B8 Porgyűjtő edény és szűrő tisztító 

kefe
B9 Csavarhúzó az oldalsó forgókeféhez

C1 Akkumulátor töltöttség kijelző
C2 Töltőegység automatikus keresése 

gomb
C3 Pontos idő beállítása

C4 Tervezett takarítás beállító gomb
C5 SPOT takarítási üzemmód indító 

gomb

D1 Beállított idő kijelzése
D2 A hét napjait beállító gomb
D3 Óra beállító gomb

D4 Perc beállító gomb
D5 Jóváhagyás gomb 

E1 Beállított idő kijelzése
E2 A hét napjainak a kijelzése
E3 A hét napjait beállító gomb
E4 Óra beállító gomb

E5 Perc beállító gomb
E6 Jóváhagyás gomb 

F1 Akkumulátor tároló
F2 Akkumulátor alsó fele

F3 Akkumulátor csatlakozó
F4 Robotporszívó csatlakozó

G1 Porgyűjtő edény retesz

H1 Fedél 
H2 Retesz

H3 Fedél tömítéssel
H4 Porszűrő

I1 Kioldó gomb I2 Ventilátoros egység

J1 Kefe csapágy
J2 Retesz

J3 Felhajtható fedél

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

vagy kő járólap, PVC stb.) és alacsony szálú szőnyegek takarításához lehet használni. 
Takarítás közben a robotporszívó különböző útvonalakon járja be a helyiséget, az 
optimális és hatékony takarítás érdekében. 

 ■ A  robotporszívóba két egymással szembe forgó kefe A18 és  A19 van beépítve, 
amelyek hatékonyan felszedik a  hajat, állati szőröket stb. Az oldalsó forgókefe 
A11 a  nehezen elérhető helyekről (falak és bútorok mellett, sarkokban) sepri ki 
a szennyeződéseket és port.

 ■ A hajtott gumiabroncsos kerekek A13 és A17 védik az érzékenyebb felületeket, és 
akár 1 cm magas akadályokat is le tudnak küzdeni, valamint 1 cm magas szálakat 
tartalmazó szőnyegen is biztosítják a  készülék mozgását. Az első lökhárítóba A1 
épített infravörös szenzorok A1 megelőzik a  robotporszívó tárgyakba ütközését. 
Azoknál a helyiségeknél, folyosóknál stb. ahol lépcső is található, a készülékbe aljába 
épített A8, A12 és A15 szenzorok előzik meg a robotporszívó leesését. 

 ■ Amennyiben használat közben az akkumulátor feszültsége bizonyos érték alá 
süllyed, akkor a  robotporszívó automatikusan megkeresi a  töltőegysége B5, és 
beparkolás után megkezdődik az akkumulátor automatikus feltöltése.

A ROBOTPORSZÍVÓ MŰKÖDTETŐ ÉS KIJELZŐ ELEMEI

FŐKAPCSOLÓ A7 (ON/OFF)
 ■ A robotporszívó be- és kikapcsolásához.

AUTO GOMB A4
 ■ Az automatikus takarítás üzemmód be- és kikapcsolását szolgálja.

KIJELZŐ A2
 ■ Mutatja a  beállított rendszeridőt, a  tervezett takarítást, illetve az esetleges 

hibaüzeneteket. Az említett adatok csak üzemeltetés közben, vagy a takarítás 
tervezésekor láthatók.

AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉG KIJELZŐ C1
 ■ Üzemeltetés közben mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát. Az akkumulátor 

töltése közben a függőleges vonalak balról jobbra haladva bekapcsolnak.

DOCK GOMB C2
 ■ A  C2 gombnak két funkciója van. Ha működő készüléken vagy készenléti 

állapotban nyomja meg a gombot, akkor a robotporszívó automatikusan megkeresi 
a töltőegységet. Tervezett  takarítás beállítás üzemmódban a gombbal a hét napjait 
lehet kijelölni.

CLOCK GOMB C3
 ■ A C3 gombnak két funkciója van. Ha készenléti üzemmódban vagy töltés közben 

nyomja meg a  gombot, akkor a  rendszeridőt tudja beállítani. A  gomb újabb 
megnyomásával az óra értéket lehet beállítani. Takarítás tervezés üzemmódban az 
óra értéket lehet a gombbal beállítani.

SCH GOMB C4
 ■ A C4 gombnak két funkciója van. Ha készenléti üzemmódban vagy töltés közben 

nyomja meg a  gombot, akkor készülék átkapcsol takarítás tervezés üzemmódba. 
A gomb újabb megnyomásával a perc értéket lehet beállítani. Rendszeridő beállítás 
üzemmódban a perc értéket lehet a gombbal beállítani.

SPOT GOMB C5
 ■ A C5 gomb megnyomása után a robotporszívó átkapcsol kis terület takarítására, és 

körülbelül 1,5 × 1,5 méteres területet párhuzamos vonalakon haladva porszívóz fel. 

A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMELTETÉSHEZ VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

AZ OLDALSÓ FORGÓKEFE FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA
 ■ Az oldalsó forgókefe A11 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  robotporszívóra a  vásárláskor nincs felszerelve az oldalsó kefe, akkor 
a használatba vétel előtt szerelje fel. A robotporszívót fejjel lefelé helyezze le. A kefét 
A11 dugja a menetes furattal ellátott tengelyre. A készülékhez mellékelt csavarral és 
csavarhúzóval rögzítse az oldalsó kefét a tengelyhez. A csavart csak érzéssel húzza 
meg, ügyeljen arra, hogy a  menet ne szakadjon meg. A  robotporszívót fordítsa 
vissza üzemi helyzetbe.

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

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS KIVÉTELE
 ■ A robotporszívóhoz Li-ion akkumulátor A16 tartozik. Ha az akkumulátor külön van 

becsomagolva, akkor azt a készülék használatba vétele előtt a robotporszívóba kell 
tenni. A készülékbe kizárólag csak eredeti akkumulátort szabad beszerelni.

 ■ A  robotporszívót az aljával felfelé helyezze le. A  főkapcsolót A7 kapcsolja 
0 (kikapcsolva) állásba. 

 ■ Az akkumulátor F3 csatlakozóját dugja az F1 tartóban található F4 csatlakozóba. Az 
akkumulátort csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni. 

 ■ Az akkumulátor alsó felén F2 található reteszt nyomja meg a nyíl irányába, majd az 
akkumulátort tegye az F1 tárolóba, a  reteszt engedje el, az akkumulátort nyomja 
a  tartóba. A  helyes rögzítést kattanás jelzi. A  robotporszívót fordítsa vissza üzemi 
helyzetbe.

 ■ Az akkumulátor kiszerelését fordított sorrendben hajtsa végre. Az akkumulátor 
kiszerelése előtt a főkapcsolót A7 mindig kapcsolja 0 (kikapcsolva) állásba.

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

A TÖLTŐEGYSÉG ELHELYEZÉSE ÉS BEKÖTÉSE
 ■ A töltőegység B1 a robotporszívó akkumulátorának a feltöltését szolgálja. A töltőegységet 

úgy kell elhelyezni, hogy azt a robotporszívó könnyen meg tudja közelíteni.
 ■ A  töltőegységet a  fal mellé, kemény, vízszintes és száraz padlóra, egy fali aljzat 

közelébe helyezze le. Ügyeljen arra, hogy jobbra és balra 1 m, a töltőegység előtt 
2 m távolságban ne legyen semmilyen akadály (pl. bútor) vagy lépcső, amely 
meggátolná a robotporszívó visszatérését és beparkolását a töltőegységbe 

 ■ Ha a robotporszívó nem tud a töltőegységhez csatlakozni, akkor addig próbálkozik, 
amíg sikerrel nem jár.

 ■ A  töltőegységben található aljzathoz B6 csatlakoztassa a  hálózati adapter B2 
vezetékét, majd az adaptert dugja a fali aljzatba. Az adapter vezetékét úgy helyezze 
el, hogy azt a robotporszívó forgókeféi ne tudják behúzni.

 ■ Ha a  robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a  töltőegységet 
válassza le az elektromos hálózatról és a töltőegységet tiszta, hűvös és száraz helyen 
tárolja. Rendszeres használat esetén a töltőegység folyamatosan a hálózathoz lehet 
csatlakoztatva.
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AZ AKKUMULÁTOR ELSŐ FELTÖLTÉSE
 ■ A robotporszívó első használatba vétele előtt az akkumulátort A16 teljesen fel kell 

tölteni (legalább 12 órán keresztül). A  következő töltések már csak kb. 3-4 óráig 
tartanak.

 ■ Ellenőrizze le a  töltőegység felállítását és a  hálózathoz csatlakoztatását (lásd 
„A töltőegység elhelyezése” fejezetben). A főkapcsolót A7 kapcsolja  I (bekapcsolva) 
állásba. A  robotporszívót kézzel fogja meg, és tegye a  töltőegységre úgy, hogy 
a  robotporszívó alján található töltőérintkezők A9 pontosan a  töltőegységen 
található töltőérintkezőkre B7 kerüljenek. Az érintkezők egymáshoz érintése után 
megkezdődik a töltési folyamat. 

 ■ A robotporszívót a töltőegység használata nélkül is fel lehet tölteni. A robotporszívón 
található A6 aljzathoz csatlakoztassa a  hálózati adapter B2 vezetékét, majd az 
adaptert dugja a fali aljzatba.

 ■ Töltés közben az A2 kijelzőn a függőleges vonalak balról jobbra felvillannak.
 ■ Az akkumulátor feltöltése után a töltési folyamat automatikusan leáll. A függőleges 

vonalak bekapcsolása jelzi a  töltés befejezését. Ezzel a  robotporszívó használatra 
kész.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
A ROBOTPORSZÍVÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
 ■ A  robotporszívó bekapcsolásához az A7 főkapcsolót billentse I  (bekapcsolva) 

állásba. Sípszó hallatszik, az A4 kapcsoló háttérvilágítása felvillan, a  működtető 
gombok A3 feletti feliratok balról jobbra bekapcsolnak. A  robotporszívó rendszer 
betöltése után az A4 gomb háttérvilágítása és a jelek folyamatosan világítanak. Az 
akkumulátor töltöttség jel az akkumulátor állapotától függően kapcsol be (lásd a C. 
ábrát). A robotporszívó készenléti üzemmódban van és használatra kész.

 ■ A  robotporszívó A7 kapcsolójának 0  (kikapcsolva) állásba billentésével az 
akkumulátor tápellátása kikapcsol. Az A2 kijelző és az A4 gomb háttérvilágítása 
kikapcsol. Lekapcsolt állapotban a  robotporszívó nem reagál a  gombok 
megnyomására.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
 ■ A készenléti üzemmódban a robotporszívó használatra kész. Az A2 kijelzőn világít 

az akkumulátor töltöttségi állapota, a  működtető gombok felett a  porszívó fő 
funkcióinak a feliratai világítanak. Az A4 kapcsoló háttérvilágítása világít.

 ■ Amikor az A7 főkapcsolót ON állásba kapcsolja.

ALVÓ ÁLLAPOT
 ■ Három perc nyugalmi állapot után a robotporszívó automatikusan alvó üzemmódba 

kapcsol át. A kijelző és az A4 gomb háttérvilágítása elalszik.

A ROBOTPORSZÍVÓ RENDSZERIDEJÉNEK A BEÁLLÍTÁSA
 ■ A  rendszeridő valójában a  pontos idő. Ha használni kívánja a  tervezett takarítás 

funkciót, akkor a készüléken a rendszeridőt állítsa be.
 ■ Készenléti üzemmódban, vagy amikor a robotporszívót a töltőegység tölti, nyomja 

meg a C3 (CLOCK) gombot a készüléken. Az A2 kijelzőn bekapcsolnak a napot és 
időt beállító jelek, megjelenik a készüléken beállított idő is (lásd a D. ábrát).

 ■ A nap beállítása: Az D2 (DAY) gomb nyomogatásával állítsa be a hét napját. A gomb 
nyomogatásával ciklikusan, egymás után bekapcsolnak a napok „Su” (vasárnaptól) 
„Sa” (szombatig). A gyorsabb beállításhoz tartsa benyomva a D2 gombot.

 ■ Az óra beállítása: Az D3 (HOUR) gomb nyomogatásával állítsa be az óra értékét. Az 
óra értéke ciklikusan, 24 órás formátumban jelenik meg. 

 ■ A perc beállítása: A D4 (MIN) gomb nyomogatásával állítsa be a perc értékét. A perc 
értéke ciklikusan jelenik meg. 

 ■ A beállított perc elmentéséhez nyomja meg a D5 (OK) gombot. A rendszeridő 
beállítása ezzel kész.

 ■ A beállítások törléséhez az A4 gombot nyomja meg. Ha 30 másodpercen belül nem 
nyom meg egy gombot sem (nem állít be időt), akkor a  készülék automatikusan 
kilép a rendszeridő beállításból, és a kijelzőn a korábban beállított idő jelenik meg. 
A készülék memóriájában a korábban beállított érték tárolódik tovább.

A ROBOTPORSZÍVÓ TAKARÍTÁSI ÜZEMMÓDJÁNAK A KIVÁLASZTÁSA
 ■ A  robotporszívót helyezze a  padlóra (a  készülék körül legyen szabad tér). 

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.

Tipp
Az első takarítás közben figyelje a  robotporszívó mozgását 
a  helyiségben. Felismerheti a  problémás helyeket, amelyeket 
a következő takarítás előtt szüntesse meg.

Megjegyzés
A  robotporszívó használatba vétele előtt mindig ellenőrizze le 
a porgyűjtő edény A14 és a porszűrő H4 behelyezését.

AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS
 ■ Nyomja meg a  A4 gombot. A  robotporszívó automatikus takarítási üzemmódba 

kapcsol, amelyben különböző irányú mozgásokkal optimálisan kitakarítja az egész 
helyiséget. A takarítás befejezése után a robotporszívó megkeresi a töltőegységet, 
és a leparkolás után feltölti az akkumulátort.

 ■ A  robotporszívó működése közben az A4 gomb háttérvilágítása folyamatosan 
világít. Amennyiben valamilyen hiba következik be, például valamelyik kerék 
leblokkol, akkor a  gomb háttérvilágítása kikapcsol, sípszó hallatszik, és a  kijelzőn 
megjelenik az adott hibára utaló hibakód.

 ■ Ha a  robotporszívó működése közben az akkumulátor lemerül, akkor a  gomb 
háttérvilágítása kikapcsol.

 ■ Az automatikus takarítás üzemmódot bármikor kikapcsolhatja az A4 gomb 
megnyomásával.

TAKARÍTÁS 1,5 × 1,5 MÉTERES TERÜLETEN (SPOT)
 ■ A robotporszívót tegye annak a területnek a közepére, amit takarítani szeretne.
 ■ Nyomja meg a  C5 gombot. A  robotporszívó átkapcsol kis terület takarítására, és 

körülbelül 1,5 × 1,5 méteres területet párhuzamos vonalakon haladva porszívóz 
fel. Amikor a  robotporszívó befejezi a  kis terület porszívózását, akkor visszatér 
a kiindulási pontba.

Megjegyzés
Ha a  működő porszívót felemeli a  padlóról, akkor az még néhány 
másodpercig üzemel, majd sípszó jelzi, hogy a  készülék kikapcsol, és 
a  kijelzőn megjelenik az E0  06 hibaüzenet. A  porszívót tegye vissza 
a  padlóra, majd nyomja meg az A4 gombot, a  készülék folytatja 
a takarítást.

A ROBOTPORSZÍVÓ EGYÉB FUNKCIÓI
VISSZATÉRÉS A TÖLTŐEGYSÉGBE ÉS TÖLTÉS
 ■ Amennyiben használat közben az akkumulátor A16 feszültsége bizonyos érték 

alá süllyed, vagy a porszívó befejezi a takarítási feladatot (kivéve a SPOT takarítási 
üzemmódot), akkor a robotporszívó automatikusan megkeresi a töltőegységet B5, 
majd beparkolás után megkezdődik az akkumulátor töltése. Ez az üzemmód a C2 
gomb megnyomásával is aktiválható.

 ■ Ebben az üzemmódban a robotporszívó automatikusan visszatér a töltőegységbe 
B5, beparkol, és feltölti az akkumulátort A16. A  sikeres beparkolás után 
megkezdődik az akkumulátor töltése. Amennyiben a  robotporszívó nem találja 
a töltőegységet, akkor leáll. A robotporszívót kézzel kell a töltőegységbe juttatni.  

 ■ Ügyeljen arra, hogy a  töltőegység B5 „A  töltőegység elhelyezése és használata” 
fejezetben leírtak szerint legyen elhelyezve. Ellenkező esetben a robotporszívó nem 
tud beparkolni a töltőegységbe.

TERVEZETT TAKARÍTÁS FUNKCIÓ
 ■ A  funkció segítségével be lehet állítani azt az időpontot (napot és időt), amikor 

a robotporszívó automatikusan takarítani kezd. 

Megjegyzés
A  tervezett takarítási idő a  robotporszívó rendszeridején alapszik. 
A  tervezett takarítási időpont beállítása előtt „A  robotporszívó 
rendszeridejének a  beállítása” fejezetben leírtak szerint állítsa be 
a robotporszívó rendszeridejét.

A tervezett takarítás beállítása
 ■ Készenléti üzemmódban, vagy amikor a robotporszívót a töltőegység tölti, nyomja 

meg az E5 (SCH) gombot a  készüléken. Az A2 kijelzőn bekapcsolnak a  tervezett 
takarítás beállításához kapcsolódó jelek (nap és idő), illetve ha korábban már volt 
tervezett takarítás beállítva, akkor ennek az adatai jelennek meg (E1). Lásd az E. 
ábrát.

 ■ A nap beállítása: Az E3 (DAY) gomb nyomogatásával állítsa be a hét napját. A gomb 
nyomogatásával ciklikusan, egymás után bekapcsolnak a napok „Su” (vasárnaptól) 
„Sa” (szombatig). A kijelölt nap elmentéséhez nyomja meg az E6 OK gombot.

 ■ Több nap beállítása: az első nap beállítása után nyomja meg röviden az E3 (DAY) 
gombot. A kijelzőn az elsőként beállított nap világít, és a következő nap villog. Az 
első nap beállításához hasonlóan állítsa be a többi kívánt napot is.

 ■ Az óra beállítása: Az E4 (HOUR) gomb nyomogatásával állítsa be az óra értékét.
Az óra értéke ciklikusan, 24 órás formátumban jelenik meg. A  beállított óra 
elmentéséhez nyomja meg az E6 (OK) gombot.

 ■ A perc beállítása: A E5 (MIN) gomb nyomogatásával állítsa be a perc értékét. A perc 
értéke ciklikusan jelenik meg. A beállított perc elmentéséhez nyomja meg a E6 (OK) 
gombot. Ezzel a tervezett takarítás időpontjainak a beállítása megtörtént.

 ■ A beállítások törléséhez az A4 gombot nyomja meg. Ha 30 másodpercen belül nem 
nyom meg egy gombot sem (nem állít be tervezett takarítási időt), akkor a készülék 
automatikusan kilép a beállításból. A készülék memóriájában a korábban beállított 
érték tárolódik tovább.

A tervezett takarítás törlése
 ■ Nyomja meg az E5 (SCH) gombot. 
 ■ Az E3 (DAY) gombbal jelölje ki azt a napot, amelyiknél törölni szeretné a tervezett 

takarítást. Addig tartsa benyomva az E3 (DAY) gombot, amíg a beállított idő le nem 
nullázódik (lásd az E1-et). A törlést az E6 (OK) gomb megnyomásával hagyja jóvá. 
Ha más napokon is szeretné törölni a tervezett takarítást, akkor a fentieket ismételje 
meg.

ACTIVE MAPPING (HELYISÉG FELTÉRKÉPEZÉSE)
 ■ A tökéletes takarításhoz a robotporszívó rendelkezik úgynevezett „active mapping” 

funkcióval. A  készülék feltérképezi a  helyiséget, és takarítás közben emlékszik 
arra, hogy hol végezte már el a takarítást. Ezen a funkción nem lehet semmit sem 
beállítani, teljesen automatikusan működik. 

A ROBOTPORSZÍVÓ FELTÖLTÉSE
AUTOMATIKUS TÖLTÉS
 ■ A  beállított üzemmódok szerinti takarítás befejezése után, vagy ha a  porszívó 

azt érzékeli, hogy az A16 akkumulátor feszültsége meghatározott érték alá 
csökkent, akkor a  robotporszívó automatikusan megkeresi a  B5 töltőegységet. 
A  robotporszívó infravörös jelek alapján keresi meg és tájolja be a  töltőegységet. 
Az infravörös jeleket a töltőegység adója bocsátja ki. Az infravörös jelek folyamatos 
sugárzása érdekében a töltőegységet ne válassza le az elektromos hálózatról. 
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 ■ A robotporszívó töltőegységbe való beparkolása után automatikusan megkezdődik 
az akkumulátor töltése, a  töltőegység kikapcsolja az infravörös jelek sugárzását. 
A  teljes feltöltés körülbelül 3-4 óra alatt történik meg. A  tényleges töltési idő 
az akkumulátor töltöttségi állapotától függ. Teljesen feltöltött akkumulátorról 
körülbelül 90 percig lehet üzemeltetni a robotporszívót. 

 ■ Töltés közben az A2 kijelzőn a függőleges vonalak balról jobbra felvillannak.
 ■ Az akkumulátor feltöltése után, a  töltési folyamat automatikusan leáll. A  kijelzőn 

a töltöttségi állapot összes függőleges vonala bekapcsol.
 ■ Amennyiben a töltés közben a robotporszívó leválik a töltőérintkezőkről (pl. mert 

valaki véletlenül belerúgott a porszívóba), akkor a porszívót kézzel kell visszatenni 
a töltőegységbe.  

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

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

KÉZI TÖLTÉS
 ■ Ha a  robotporszívó készenléti üzemmódban érzékeli az akkumulátor alacsony 

feszültségét, akkor sípszó hallatszik, a  C1 kijelző utolsó függőleges vonala villog, 
a  kijelzőn az E0  03 (alacsony akkumulátor feszültség) hibaüzenet jelenik meg. 
Ilyen esetben nyomja meg a  C2 (DOCK) gombot. A  robotporszívó automatikusan 
megkeresi a  töltőegységet B5, és beparkolás után megkezdődik az akkumulátor 
automatikus feltöltése. 

 ■ Ha a robotporszívó akkumulátora már annyira lemerült, hogy a C2 (DOCK) gomb 
megnyomása után a robotporszívó már nem tud saját erőből a töltőegységbe menni, 
akkor a kijelzőn először egymás után (balról jobbra) felvillannak a C2÷C5 gombok 
feliratai és az A4 gomb háttérvilágítása, majd rövid idő múlva ismét megjelenik az 
E0 03 (alacsony akkumulátor feszültség) hibaüzenet. Ilyen esetben a robotporszívót 
kézzel kell a töltőegységbe tenni. Ügyeljen arra, hogy a töltőegység az adapteren 
keresztül az elektromos hálózathoz legyen csatlakoztatva. 

 ■ A  robotporszívót kézzel fogja meg, és tegye a  töltőegységre úgy, hogy 
a  robotporszívó alján található töltőérintkezők A9 pontosan a  töltőegységen 
található töltőérintkezőkre B7 kerüljenek. Az érintkezők egymáshoz érintése után 
megkezdődik a  töltési folyamat. Rövid töltés után a  kijelzőről eltűnik az E0  03 
hibaüzenet.

Megjegyzés
A  robotporszívót a  töltőegység használata nélkül is fel lehet tölteni. 
A  robotporszívón található A6 aljzathoz csatlakoztassa a  B1 hálózati 
adapter B2 vezetékét, majd az adaptert dugja a fali aljzatba.

Figyelmeztetés!
Az akkumulátor töltése közben a  főkapcsolónak A7 bekapcsolt 
állapotban Ikell állnia.

AZ AKKUMULÁTOR ÁPOLÁSA
 ■ A  töltési folyamatot lehetőleg ne szakítsa meg, az akkumulátort tartsa feltöltött 

állapotban.
 ■ 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.

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

amelyekre sípszóval figyelmeztet. Ha ilyen eset bekövetkezik, akkor a porszívó leáll 
és a kijelzőn A2 megjelenik a hiba kódja. 

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

A kijelzőn megjelenő hibakódokhoz kapcsolódó problémák

HIBAKÓD JELENTÉS OK MEGOLDÁS

E0 01 Érzékelő hiba.

A porszívó alján 
található érzékelők 
A12, A8 és A15 
valamelyike (vagy 
mind) elszennyeződött.

Puha ruhával törölje le 
az érzékelőket.

A porszívó lépcsőnél 
leblokkolt.

A robotporszívót vigye 
más helyre.

E0 02
Fő forgókefe hiba, 
vagy ventilátor 
motor túlterhelés.

A fő forgókefén 
szennyeződések 
vannak, a kefe nem 
forog.

A fő forgókeféről 
távolítsa el 
a szennyeződéseket és 
a feltekeredett hajat.

A ventilátor motor 
leblokkolt.

Vegye fel a kapcsolatot 
a márkaszervizzel.

E0 03
Alacsony 
akkumulátor 
feszültség.

Az akkumulátor 
feszültsége 
annyira alacsony, 
hogy a porszívó 
nem tud magától 
a töltőegységbe menni.

A porszívót kézzel 
tegye a töltőegységbe.

E0 04

Hajtott kerék 
vagy első 
önbeálló kerék 
hiba.

Valamelyik hajtott 
kerék, vagy az első 
önbeálló kerék 
leblokkolt (nem forog).

Kapcsolja le 
a főkapcsolót és 
a kerekekről távolítsa 
el a rátapadt 
szennyeződéseket és 
a feltekeredett hajat.

E0 05
Nincs porgyűjtő 
edény 
a készüléken.

A porgyűjtő edény 
rosszul van beszerelve, 
vagy nincs a helyén 

Ellenőrizze le 
a porgyűjtő edényt.

E0 06 Porszívó helyzet 
hiba.

A porszívót felemelte 
a padlóról, vagy az első 
önbeálló kerék nincs 
a padlón.

A porszívót helyezze 
a padlóra.

E0 07 Oldalsó forgókefe 
hiba.

Az oldalsó forgókefén 
szennyeződések 
vannak, a kefe nem 
forog.

Az oldalsó forgókeféről 
távolítsa el 
a szennyeződéseket és 
a feltekeredett hajat.

E0 08 Porszívó 
rendszerhiba.

A gombok 
nem reagálnak 
a megnyomásra, 
a kijelző rosszul 
működik.

Kapcsolja le 
a főkapcsolót, várjon 
egy kicsit, majd indítsa 
újra a készüléket. 
Amennyiben a hiba 
megismétlődik, akkor 
vegye fel a kapcsolatot 
a márkaszervizzel.

E0 09 Orientáció hiba. A porszívó rosszul 
takarít.

Vegye fel a kapcsolatot 
a márkaszervizzel.

Kijelzés (hibakód) nélküli problémák

HIBA OK MEGOLDÁS
A porszívó 
a takarítás közben 
rendszeresen visszatér 
a töltőegységbe.

A padló túl fényes vagy 
túl sötét, vagy a készülék 
alján található szenzorok 
szennyezettek.

A porszívót tegye más típusú 
padlóra, vagy tisztítsa meg 
a szenzorokat.

A készülék nem 
reagál a gombok 
megnyomására, 
a kijelzőn nem 
működik.

Az akkumulátor teljesen 
lemerült. Töltse fel az akkumulátort.

A főkapcsoló OFF 
(kikapcsolva) állásban áll.

A főkapcsolót billentse ON 
(bekapcsolva) állásba.

A porszívó nem tér 
vissza a töltőegységbe.

A töltőegység nincs 
csatlakoztatva az elektromos 
hálózathoz.

A hálózati adaptert 
csatlakoztassa a fali 
aljzathoz.

A porszívó nem tud 
beparkolni a töltőegységbe, 
mert a töltőegység 
rosszul van elhelyezve, 
vagy valamilyen tárgy 
akadályozza a porszívó 
mozgását.

A töltőegységet 
„A töltőegység elhelyezése 
és bekötése” fejezetben 
leírtak szerint helyezze el 
és távolítson el minden 
akadályt.

A porszívó rövid 
takarítás után leáll.

Az akkumulátor feszültsége 
túl alacsony, a porszívó nem 
tud magától a töltőegységbe 
menni.

A porszívót kézzel tegye 
a töltőegységbe.

 ■ Ha a robotporszívó megáll, és nem tudja újból elindítani, akkor az A7 főkapcsolót 
kapcsolja le, majd kapcsolja be. Amennyiben a  probléma nem szűnt meg, akkor 
forduljon a márkaszervizhez.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Figyelmeztetés!
A  tisztítás megkezdése előtt az A7 főkapcsolót billentse 0 
(kikapcsolva) állásba, valamint a  töltőegységet B5 válassza le az 
elektromos aljzatról.
A  készülék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, 
oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos.
A  rendszeres tisztítás elhanyagolása negatívan befolyásolja 
a  robotporszívó működését, ami a  takarítás hatékonyságának 
a csökkenését okozza.

A PORGYŰJTŐ EDÉNY ÉS A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
 ■ Ajánljuk, hogy minden használat után ürítse ki és tisztítsa meg a porgyűjtő edényt 

A14. Nyomja meg a G1 reteszt és a porgyűjtő edényt húzza ki a készülékből.
 ■ A  porgyűjtő edény oldalán nyomja le a  H2 reteszt, a  H3 fedelet hajtsa le, a  H1 

fedelet hajtsa fel. Vegye ki a  H4 porszűrőt. A  porgyűjtő edényből öntse ki 
a  szennyeződéseket. Higiéniai okokból ezt a  műveletet csak olyan helyen szabad 
végrehajtani, ahol az elszálló por senkit sem zavar.

 ■ A  B8 kefével a  porgyűjtő edényt és a  szűrőt alaposan tisztítsa meg A  porgyűjtő 
edényt enyhén benedvesített ruhával törölje ki.

 ■ Ha a porgyűjtő edény erősen szennyezett, akkor a porgyűjtő edényt folyó víz alatt is 
el lehet mosni. FIGYELEM! A porgyűjtő edény vízzel való mosása előtt a ventilátoros 
egységet I2 mindig vegye ki a  porgyűjtő edényből, ehhez nyomja meg az I1 
gombot. Csak ezt követően szabad a porgyűjtő edényt és a szűrőt vízben elmosni. 
Az alkatrészek tökéletes megszáradása után szerelje vissza a ventilátoros egységet.

 ■ Tegye vissza a  H4 szűrőt a  porgyűjtő edényre. A  szűrő is legyen tökéletesen 
száraz. Hajtsa le a  H1 és hajtsa fel a  H3 fedelet. A  porgyűjtő edényt tegye vissza 
a porszívóba.
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FORGÓKEFÉK
 ■ Nyomja meg a J1 reteszt és hajtsa fel a J3 fedelet, amely a két kefét A18 és A19 

tartja. Vegye ki a két kefét.
 ■ A kefékről távolítsa el a szennyeződéseket (feltekeredett hajat és állati szőrt, szövet 

szálakat, port stb.). A kefék végéről húzza le a csapágyakat és tisztítsa meg. Szerelje 
vissza a csapágyakat.

 ■ Száraz vagy csak enyhén benedvesített ruhával törölje ki a kefék alatti részt is. 
 ■ A forgókeféket fordított sorrendben szerelje vissza.

Figyelmeztetés!
Ha a  csapágyak erősen elszennyeződnek, akkor a  forgókefe 
leblokkolása miatt a  porszívó meghibásodhat. A  csapágyak 
állapotát rendszeresen ellenőrizze le.
A  porszívót ne használja a  csapágyak nélkül. Ha a  csapágyak 
meghibásodtak, akkor vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel, 
és vásároljon új csapágyakat.

OLDALSÓ FORGÓKEFE
 ■ Az oldalsó forgókefét A11 a rögzítő csavar kicsavarozása után húzza le a tengelyről. 

A  forgókeféről, valamint a  környezetéből távolítsa el az összes szennyeződést. 
A  tisztítás után a  kefét dugja vissza a  tengelyre, majd rögzítse a  csavarral. Kopás 
esetén vásároljon új forgókefét. 

A ROBOTPORSZÍVÓ EGYÉB RÉSZEI
 ■ A robotporszívó többi felületét rendszeresen törölje meg száraz és puha ruhával.
 ■ Minden takarítás után, vagy legalább hetente egyszer tisztítsa meg az A1 

lökhárítóba, illetve a készülék aljába épített A8, A12, A15 szenzorokat. A tisztításhoz 
száraz és puha ruhát (vagy vattás pálcikát) használjon. A szenzorokra, vagy a szenzor 
furatokra tisztítószer nem kerülhet.

 ■ Hetente egyszer (vagy gyakrabban), az alábbiak szerint tisztítsa meg az A10első 
önbeálló kereket, valamint a hajtott A13 és A17 kerekeket:

 -  az önbeálló első kerékről, valamint a  hajtott kerekekről 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.
 ■ Rendszeresen tisztítsa meg az I2 ventilátoros egységben a levegő vezető nyílásokat.

TÖLTŐEGYSÉG
 ■ Hetente legalább egyszer tisztítsa meg a  B5 töltőegység felületét, és a  B7 töltő 

érintkezőket (puha és száraz ruhával).

TÁROLÁS
 ■ Ha a  robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a  következő 

lépéseket hajtsa végre.
 ■ A  robotporszívót tisztítsa meg (lásd a  tisztítással és karbantartással foglalkozó 

fejezetet).
 ■ A  robotporszívóból az akkumulátort A16 szerelje ki (lásd az akkumulátor be- és 

kiszerelésével foglalkozó fejezetet). 
 ■ A B5 töltőegységet válassza le az elektromos hálózatról.
 ■ A robotporszívót a tartozékokkal együtt száraz, tiszta és hűvös helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK 
Robotporszívó
Méret (szélesség × mélység × magasság) .................................................... 340 × 340 × 91 mm
Tömeg .................................................................................................................................................3,5 kg
Teljesítményfelvétel .........................................................................................................................24 W
Szívóteljesítmény ......................................................................................................................... 300 Pa
Üzemelési idő feltöltött akkumulátorról ......................................................................kb. 90 perc
Porgyűjtő edény térfogata ........................................................................................................350 ml

Hálózati adapter
Névleges tápfeszültség ................................................................................................100–240 V AC
Névleges frekvencia ................................................................................................................50/60 Hz
Kimenet ............................................................................................................................. 18 V, 1000 mA

Akkumulátor
Típus .............................................................................................................................  2550 mAh Li-ion
Bemenet .......................................................................................................................................18 V, 1 A
Töltési idő ....................................................................................................................................... 3-5 óra

Töltőegység
Névleges tápfeszültség ................................................................................................100–240 V AC
Névleges frekvencia ................................................................................................................50/60 Hz
Kimenet ............................................................................................................................. 18 V, 1000 mA

A  készülék deklarált zajszintje alacsonyabb 70 dB(A)-nél, 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.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE
A készülék újrafeldolgozása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az 
akkumulátor kiszerelése előtt a főkapcsolót A7 mindig kapcsolja 0 (kikapcsolva) állásba.  
Az akkumulátor alsó felén található reteszeket nyomja a  nyíl irányába, majd az 
akkumulátort emelje ki a  készülékből. A  F3 csatlakozót húzza ki a  F4 konnektorból, 
majd az akkumulátort vegye ki.

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. Az EU 
országaiban, illetve más európai országokban is, a használt termékek 
az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók.
A  termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít 
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.

Megsemmisítés 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.

A  SENCOR cég kijelenti, hogy a  na SRV 6110BK készülékbe épített rádió egység 
megfele a  2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege a következő honlapon található: www.sencor.eu.


