
Az oldalkefék a falak és sarkok alapos 
tisztítására alkalmasak

Az oldalkefe a falak és sarkok mentén seper végig és összegyűjti 
az összes kisméretű port és szennyeződést

Oldalkefe - Vákuummotor ------ Forgókefe ------ Gumikefe ------ Felmosó ------ Fertőtlenítő ------ Szűrő -----



------ Oldalkefe --- Vákuummotor ---- Forgókefe ------ Gumikefe ------ Felmosó ------ Fertőtlenítő ------ Szűrő -----

Dupla turbinamotor, erőteljes szívóerő
A dupla turbinamotor 50%-al növeli a takarítórobot teljesítményét



------ Oldalkefe ------ Vákuummotor    Forgókefe -- Gumikefe ------ Felmosó ------ Fertőtlenítő ------ Szűrő -----

Forgó, henger alakú kefe
A forgó, henger alakú kefe, akár 2000 rpm forgási sebességre is képes



------ Oldalkefe ------ Vákuummotor ------ Forgókefe      Gumikefe - Felmosó ------ Fertőtlenítő ------ Szűrő -----

Lesimító gumikefe
A puha gumikefe kíméli a padlót, de alaposan megtisztítja 

a szőnyeget a szennyeződésektől



------ Oldalkefe ------ Vákuummotor ------ Forgókefe ------ Gumikefe    Felmosó - Fertőtlenítő ------ Szűrő -----

Felmosó funkció
A szuperfinom üvegszálas törlő felmos bármilyen makacs foltot vagy szennyeződést



----- Oldalkefe ------ Vákuummotor ------ Forgókefe ------ Gumikefe ------ Felmosó - Fertőtlenítő ---- Szűrő -----

A fertőtlenítőfunkció használatával takarítás után 
egészséges környezetet hagy maga után

Az UV fertőtlenítő lámpa nem csak takarít, de elpusztítja 
az atkákat és baktériumokat is



------ Oldalkefe ------ Vákuummotor ------ Forgókefe ------ Gumikefe ------ Felmosó ------ Fertőtlení Szűrő        -

A HEPA szűrő megőrzi egészségét
A mosható szűrő megköti a penészt, baktériumokat, poratkákat, virágport 
és minden egyéb 0,1~0,3 mikrométer nagyságú részecskéket, így elejét 

veszi a további szennyezésnek



Intelligens, ütközést elkerülő rendszer
Az infravörös érzékelő észleli a közeli akadályokat vagy lépcsőt így

az ütközés elkerülése érdekében irányt és sebességet változtat



Por érzékelő és intelligens takarító módok
A takarítás lefedettsége 98%-ig növelhető

"Z" mód
A takarítórobot "Z" alakban 
mozog takarítás közben

Helyi mód
A takarítórobot egy meghatározott 
területen belül mozog

Bal spirál mód
A takarítórobot az óramutatóval 
ellentétes irányban mozog

Jobb spirál mód
A takarítórobot az óramutatóval
megegyező irányban mozog

Kígyózó mód
A takarítórobot koncentrikus 
körökben halad

Falkövető mód
A takarítórobot csak a falak 
és sarkok mentén halad



Leesés elleni funkció
A takarítórobot szélein elhelyezkedő érzékelők észlelik, 
ha túl közel kerül a lépcsőhöz és visszafordul



A kerék felfüggesztés automatikusan alkalmazkodik 
a terepviszonyokhoz

A két oldalsó kerékben beépített lengéscsillapító található, ami lehetővé teszi 
a max. 12 mm nagyságú tárgyakon való áthaladást vagy a max. 15°-os emelkedő 
megmászását

15°-os
emelkedő

megmászása

12mm
magasság

megmászása

15°



Virtuális térelválasztó
A virtuális térelválasztó segítségével lezárhat területeket a takarítórobot elől



Automatikus akkumulátortöltés
Ha takarítás közben a készülék akkumulátorfeszültsége lecsökken,
akkor a takarítórobot automatikusan visszatér a dokkoló állomásba

és feltölti az akkumulátorokat



LCD kijelző
Akkumulátor feszültség, Idő, Takarító mód, 
Akkumulátor töltés és Hibakód kijelzése



Új, Vezeték nélküli távvezérlő
Irányítsa a takarítórobotot távolról és adja meg merre 
és hogyan takarítson



6 színben elérhető díszburkolat, Beragyogja az életed
Tűz-, becsapódás- és karcolásálló műanyag burkolat

Ezüst Arany

Fekete Fehér

Pink Kék



Hosszú élettartamú, újratölthető akkumulátor
1500 mAH Ni-MH

90-120 perc hosszú üzemidő
A takarítórobot egy teljes töltéssel képes 
egy 120 m2-es terület feltakarítására



Különböző minőségű anyagok takarítására 
alkalmas

Faparketta Szőnyeg Márvány Kerámia



A takarítórobot és alkatrészeinek szétszedése 
és tisztítása
Egyszerű szétszedni és a szemetestartályt üríteni
A kefék kicseréléséhez nincs szükség szerszámokra

Nyomja meg a gombot Vegye ki a
szemetestartályt

Egyszerűen ürítse ki a 
szemetestartályt



A takarítórobot és tartozékainak 
listája

Takarítórobot

Virtuális térelválasztó
Dokkoló állomás

Porkefe

Oldalkefe (2 db) Vezeték nélküli
távvezérlő

Tápcsatlakozó
adapter

Tisztítható HEPA szűrő (2 db)
Törlő kendő (2db)

Felhasználói Kézikönyv
Garancialevél



Automatikus töltő

Infravörös jel vevő

Érzékelő szenzor

LCD Kijelző

Ütköző

Helyi takarítás gomb

Automatikus takarítás gomb

UV Fertőtlenítő gomb

Szemetestartály gomb



Első kerék

Terep érzékelő szenzor

Oldalkefe

Akkumulátor fedél

UV Fertőtlenítő lámpa

Bal/Jobb kerék

Gumikefe

Főkefe

Vezérlősík

Törlőpárna

Szemetestartály

Ventilátor

Tápcsatlakozó bemenet

Be/Ki kapcsoló gomb



Tanusítványok
GS/CE/EMC/LVD/CB/ROHS/3C

Műszaki jellemzők
Típus

Szín

Méret

Időzítésmód

Hangkibocsátás

Távvezérlés

Kijelzés típusa

C565

Fehér/Fekete/Arany

Ezüst/Pink/Kék

d320x87(mm)

Előre beállított kezdési idő

Max. 55dB hangerősség

Elérhető

LCD Kijelző

Szemetestartály kapacitás

Töltési idő

Takarító módok

Tömeg

Akkumulátor

Automatikus töltés

Virtuális térelválasztó

0.35l

3-5 óra

Automatikus/Helyi

3.2kg

1500mAH NI-MH

Elérhető

Elérhető

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428  Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018  Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.robotol.hu
E-mail: info@delton.hu  Web: www.delton.hu




