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1. A készülék 8 éves kortól használható. Fizikailag vagy mentálisan sérült személyek csak felügyelet
    melle  és a biztonsági utasítások betartásával használhatják a készüléket.

Köszönjük a C565 robotporszívó megvásárlását. Kérjük, használat elő  olvassa el
figyelmesen ezt a kézikönyvet.

3. Az eszköz tápellátását csak a mellékelt tápegység biztosíthatja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

VIGYÁZAT

FIGYELEM

A készülék szerelését vagy javítását csak 
szakképze  személy végezhe  a személyi 
sérülés és elektromos áramütés elkerülése 
érdekében.

töltő használata tüzet, áramütést vagy
A készülékhez mellékelt helyes más

az eszköz károsodását okozhatja.

Nedves kézzel ne érintse meg az eszköz
nagyfeszültségű tápkábelét, mert fennáll
az elektromos áramütés veszélye.

ne helyezzen rá súlyt a károsodás, tűz
A tápkábelt ne hajlítsa meg túlzo an és

vagy áramütés elkerülése érdekében.

Vigyázzon, nehogy a készülék forgó
részei feltekerje a ruháját vagy az ujját,
ami személyi sérülésekhez vezethet.

Az eszköz közelében kerülje a nyílt láng
vagy éghető anyagok (pl: cigare a,
gyufa, gyújtó, stb.) használatát.

Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását. 
A helytelen bekötés hibát vagy akár 
tüzet is okozhat.

A töltő tápkábelét helyesen csatlakoztassa
a készülékbe az áramütés, rövidzárlat és
tűz elkerüléséhez.

károsodó tárgyakat (pl.: ruhanemű, üveg)
Használat elö  távolítsa el a könnyen

a készülék útjából, így nem okoznak kárt
egymásnak.

Ne álljon vagy üljön rá a készülékre, 
a sérülések elkerülése érdekében.

Ne használja az eszközt kis területű
megemelt helyeken (pl.: asztal), különben
az leeshet és sérülést szenvedhet.

károsodáshoz vezethet.
A készülék túlzo  használata

A készülék nem használható gyermekek,
fizikailag vagy mentálisan sérült vagy
olyan személyek által, akik nem olvasták
el figyelmesen a kézikönyvet.

Ne felejtse el kikapcsolni a készüléket a
hosszú ideig tartó szállítás vagy tárolás
elő , különben az akkumulátor
károsodhat.

Ne haszálja a készüléket folyadék eltüntetésére,
mert az károsodást okozhat.

Vigyázzon, hogy a készülék nehogy
megijessze a gyermekeket vagy sérülést
okozzon nekik.

Ne haszálja a készüléket kültéren, mert
az károsodást okozhat az eszközben.

Ne hagyjon vékony madzagot, vezetéket
vagy egyéb 150mm-nél hosszabb tárgyat
a földön, különben ezek feltekeredhetnek
a készülék belsejében.

2. Ne hagyja, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. Az eszköz sz tását vagy karbantartását
    gyermek csak felügyelet melle  végezhe .
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FELHASZNÁLÁS

FUNKCIÓK

TARTOZÉKOK

Takarítórobot

Virtuális térelválasztó Oldalsó kefe (2db) AC/DC tápcsatlakozó

Távirányító Automata töltő dokkoló állomás

Szűrő (2db)

Portörlő kefeKézikönyvTörlőpárna (2db)Nyomkövető

Az eszköz ideális o honok, hotelszobák és kisebb irodák számára és alkalmas különböző rövidszálas szőnyegek, 
fa padlók, kemény padlók, csempék, stb. sz tására.

Ez az újgenerációs robotporszívó újratölthető akkumulátorral, fejle , intelligens programozással és a következő 
funkciókkal rendelkezik: automa kus porszívózás, feltörlés, fertőtlenítés, időzíte  takarítás, teljeskörű takarítás, 
vezeték nélküli távvezérlés, sebesség kiválasztás.

MULTIFUNKCIONÁLIS
VÁKUUMOS ROBOTPORSZÍVÓ

MODELLSZÁM.:C565
AUTOMATIKUS TÖLTÉS, TÁVIRÁNYÍTÓ, MOP ÉS UV LÁMPA
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BEVEZETÉS

Funkciók leírása

teljesítményhez az akkumulátort 2-3-szor fel kell tölteni ill. le kell meríteni). A készülék 
Használat elő  töltse fel az eszköz akkumulátorait kb 5-6 órán keresztül (A legjobb

bekapcsolásakor a hangjelző megszólal és a kijelzőn az alábbi ikonok jelennek meg:

Az alábbi funkciókat csak a távvezérlőn lehet beállítani:

Főegység vezérlőpanel:

LCD kijelző Ikonok jelentése

LCD kijelző

Dátum/Idő beállítás ikonja

UV lámpa gomb

takarítás gomb
Automa kus

Helyi takarítás
gomb

Forgás/Sebesség kijelzése

"UV" lámpa ikonja

Automa kus takarítás ikonja

Helyi takarítás ikonja

Jelenlegi hét kijelzése

Meghibásodás ikonja

Töltés kijelzése

Idő/hibakód kijelzése

Érintőgombok

Az ikon jelzi, hogy mely napokon van előre beállítva takarítás.
Az ikon jelzi a takarítórobot sebességét, ahol az "1" jelen  a gyorsabb sebességet és a "2" jelen  a

Az ikon jelzi az aktuális hét számát a dátum alapján.
Meghibásodás esetén az ikon jelzi a hiba kódját E001-től E034-ig.
Az ikon jelzi az akkumulátor töltö ségi szintjét, ahol a 3 vonal jelen  a teljes töltö séget.

Az ikon jelzi az időt vagy az előre beállíto  takarítás kezdési időpontját vagy a hibakódot.

Állítsa be, hogy mely héten, mely napokon működik a robotporszívó.
Idő/takarítás kezdési időpont/Hibakód kijelzése.
Mozgási sebesség beállítása.
Dátum kijelzése.

Az ikon jelzi, hogy a készülék akkumulátora töltés ala  van. A villogás megszűnésekor az akkumulátor
teljesen fel van töltve.

Az ikon jelzi, hogy az UV lámpa be van kapcsolva az eszköz működésekor, így az képes 
fertőtlenítésre is.

lassabb sebességet.

Az ikon jelzi, hogy a készülék automa kus takarítás módban van.
Az ikon jelzi, hogy a készülék a meghatározo  területen belül végzi a takarítást.
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A takarítórobot részei:

A takarítórobot felső része

A takarítórobot alsó része

Törlőpárna

Bal oldali kerék
Elsődleges kefe

Padlókefe
Fertőtlenítő UV lámpa
Terepérzékelő szenzor
Akkumulátor fedél
Első kerék

Jobb oldali kerék
Oldalsó sz tókefe

UV lámpa gomb

Helyi takarítás gomb
Automa kus takarítás gomb

Szemé artály gomb

Első lökhárító
LCD kijelző
Infravörös jelvevő
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A dokkoló állomás és töltő telepítése

1. ábra

2. ábra

1. ábra

2. ábra

Kézi töltés:

Automa kus töltés:

1. A dokkoló állomást lapos felületre, a függőleges fal mellé
    telepítse.

2. A dokkoló állomással szemben 3m távolságig és oldalirányban
    0,5m távolságig ne legyen semmilyen akadály vagy egyenetlenség.

4. A dokkoló állomás tápcsatlakozóját kösse be a fali hálóza
    aljzatba.

3. A robotporszívó nem képes visszatalálni a dokkoló állomásra
    ha az állomás infravörös jeladója el van takarva.

1. A fő egységet feltölthe  közvetlenül a tápcsatlakozóval vagy
    csatlakoztathatja a dokkoló állomásba.

3. A dokkoló állomáson történő feltöltés elő  csatlakoztassa
    a tápcsatlakozót a dokkolóba. Ellenőrizze, hogy a főegység
    közel legyen a dokkoló állomáshoz (Lásd a 4. Ábrát).

2. A robotporszívó kézi feltöltéséhez dugja be a tápcsatlakozót
    a főegység DC bemenetébe.

A tápcsatlakozó kábelét vezesse a fal mentén a 
2. Ábrán látható módon. A dokkoló állomást ne
telepítse puha felületre (mint pl.: szőnyeg).

Magas feszültség!
Használat elő  törölje

Használat elő  törölje

szárazra a kezét!

Magas feszültség!

szárazra a kezét!

Magas feszültség!
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3. ábra

4. ábra

5. ábra

4. A főegység feltöltéséhez nyomja meg a távvezérlő           
    gombját, ekkor a takarítórobot a működési területen belül
    automa kusan keresi a dokkoló állomást (Lásd az 5. Ábrát).

5. A takarítórobot dokkoló állomás keresése közben nyomjon 
    meg egy gombot a vezérlő panelen vagy újra a                gombot
    a távvezérlőn, ekkor a főegység abbahagyja a keresést.

6. Az akkumulátor töltésekor az akku ikon első sávja villog, majd 
    a töltés során a második és harmadik sáv is villog egymás után. 
    Az akkumulátor feltöltésekor a villogás megszűnik. (Lásd a 6. 
    Ábrát).

7. A takarítórobot LCD kijelzőjén látható akku ikon 3 teli sávja 
teljes feltöltö séget jelent, az egy vagy két üres sáv csökkente

    teljesítményt, míg a három üres sáv lemerült akkumulátort jelent 
    (Lásd a 7. Ábrát).

A takarítórobot alacsony akku töltö ség esetén
megkeresi a dokkoló állomást és automa kusan
megkezdi az akkumulátorok feltöltését.

    Automa kus töltés:

1. Ha a takarítórobot akadály vagy egyéb
    körülmények mia  nem éri el a dokkoló
    állomást, akkor a dokkolót telepítse tágas
    helyre.
2. A takarítás végeztével az akkumulátorok 
    hőmérséklete nagyon magas, így a töltés 
    ideje megnövekedhet.
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1. ábra 2. ábra

5. ábra

7. ábra6. ábra

3. ábra

4. ábra

A szemetestartály szerelése:

A szemetestartály berakása, kiszedése és sz tása

1. Vegye ki a szemetestartályt a takarító-
    robotból a felső gomb megnyomásával.
    (Lásd az 1. és 2. Ábrát).

2. Nyomja meg a szemeteszsákon lévő
    piros gombot, ekkor a ven látor rész
    kiugrik a helyéről (Lásd a 3. Ábrát).

3. A konzol felnyitásakor a szűrő kivehető
    (Lásd a 4. Ábrát).

4. Cserélje ki a szűrőt. Az egyik kezével
    engedje ki a szűrőzárat a félkör alakú
    konzolon, a másik kezével pedig vegye
    ki a szűrőt és cserélje ki egy új szűrőre
    (Lásd az 5. Ábrát).

5. Fordítsa fel a szemetestartályt, vegye ki a törlőpárnát, engedje ki a
    nyomkövetőt és húzza ki a bal- és jobboldali zárat a szemetestartály 
    alján. (Lásd a 6. és 7. Ábrát).

A törlőpárnát és nyomkövetőt ne használja
szőnyegen vagy egyenetlen terepen.
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    ki kéziseprűvel (Lásd az 1. Ábrát).
1. Először ürítse ki a tartályt, majd sz tsa

2. Vegye ki a ven llátort és a szűrőt, majd

A szemetestartály sz tása:

3. A szűrőt hajszárítóval vagy kéziseprűvel

4. Tisz tás után hasonló módon rakja
    vissza a helyére.

A főkefe, padlókefe és oldalsó kefe berakása, kiszedése és sz tása:

A főkefe és padlókefe berakása, kiszedése és sz tása:

1. Tolja előre a reteszzárat, emelje fel a
    burkolatot, majd állítsa fel a főkefét
    (Lásd az 1. és 2. Ábrát).

2. Vegye ki a főkefét és padlókefét a

3. A kefék visszarakását a fen  pontok

    készülékből (Lásd a 3. Ábrát).

    szerint visszafelé haladva tegye meg.

    mossa le a szemetestartályt vízzel (Lásd 

    sz tsa meg (Lásd a 3. és 4. Ábrát).

    a 2. Ábrát). A ven látort soha ne mossa
    vízzel!

1. ábra 2. ábra

3. ábra

1. ábra

2. ábra

3. ábra 4. ábra
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1. Lazítsa ki az oldalkefe főtengelyének
    csavarját, majd vegye ki az oldalkefét.

2. Nyomja az oldalkefét a főtengelyhez

1. A sz tás hatékonyságának megtartásához rendszeresen
    sz tsa meg a fő- és padlókefét a nagyméretű szennyeződésektől.
    A por, papír vagy kis méretű szennyeződés eltávolításához 
    használjon portörlőt. Haj, cérna vagy egyéb feltekerede  részek
    eltávolításához használjon ollót vagy kézzel húzza meg erősen.

    majd szorítsa rá a csavart. Lásd az 
    ábrát.

    

 

1. Csavarhúzó segítségével lazítsa ki a bal- és jobboldali kerék 

2. Vegye ki a bal- és jobboldali kereket, majd sz tsa meg őket

    rögzítő csavarját (Lásd az 1. Ábrát).

    egy portörlő kefével (Lásd a 2. Ábrát). Ne mossa őket vízben!

3. Helyezze vissza a bal- és jobboldali kereket, majd csavarhúzóval 
    szorítsa rá a csavarokat.

Az első-, baloldali és jobboldali kerék berakása és kiszedése:

Az oldalkefe berakása és kiszedése:

A főkefe és padlókefe sz tása:

A bal- és jobboldali kerék berakása, kiszedése és sz tása:

1. ábra

2. ábra
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1. Húzza ki az első kereket a helyéről
    egy szerszám segítségével majd
    sz tsa meg. Lásd az ábrát.

2. Berakáskor helyezze be és nyomja
    be a megfelelő állásba.

1. Az infravörös átlátszó ablak és érzékelő 

    vagy puha törlőkendőt.
    sz tásához használjon pamutpálcikát

2. A fal érzékelő detektor a készülék
    elején, míg a padló érzékelő detektor 
    és az infravörös átlátszó ablak a 
    készülék alján látható. Lásd az ábrát.

3. Kérjük, az átlátszó ablakot mindig

    működéséhez.
    tartsa sztán a készülék megfelelő

1. Lazítsa ki az akkufedelet egy csavarhúzó 
    segítségével, nyissa fel és vegye ki az 
    akkkumulátort. (Lásd az 1. és 2. Ábrát).

2. Az akkumulátor visszarakásakor
    ügyeljen a polaritásra, mert a

    használata károsodást okozhat.
    rosszul berako  akkumulátor

AKKUMULÁTOR CSERE

A takarítórobot akkumulátorának cseréje:

1. ábra 2. ábra

Az első kerék berakása, kiszedése és sz tása:

Az infravörös átlátszó ablak és érzékelő sz tása:
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A virtuális térelválasztó akkumulátorának cseréje:

A távvezérlő elemek cseréje:

1. A takarítórobot kidobásakor ne felejtse el kivenni belőle az akkumulátorokat.
2. Ha a robotporszívóból és a virtuális térelválasztóból ki szeretné venni az

3. Kérjük, ne használja az akkumulátorokat 45°C-nál nagyobb hőmérsékleten
    és ne rakja vízbe.

    akkumulátorokat, ne felejtse el elő e kikapcsolni őket.

4. Kérjük, ne tegye ki az akkumulátorokat nagy nyomásnak és ne ejtse le őket.
5. Az akkumulátorokat a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki. Soha ne
    dobja tűzbe és ne rakja robbanásveszélyes anyagok közelébe.

1. Húzza ki az első kereket a helyéről
    egy szerszám segítségével majd
    sz tsa meg. (Lásd az 1. ábrát.)

2. Vegye ki az akkumulátorokat.
    Visszarakáskor ügyeljen a
    polaritásra. (Lásd a 2. ábrát).

3. Az akkumulátor megfelelő
    berakásához lásd a 3. ábrát.

4. Kérjük, vegye ki az akkumulátorokat, 
    ha sok ideig nem használja a készüléket.

1. Nyissa fel az elemtartó fedelét az
    ujjával (Lásd az 1. ábrát).

2. Vegye ki az elemeket és cserélje ki
    újakra. Ügyeljen a polaritásra. (Lásd 
    a 2. ábrát).

3. Kérjük, vegye ki az elemeket, ha sok
    ideig nem használja a készüléket.

1. ábra

2. ábra 3. ábra

1. ábra 2. ábra
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A TAKARÍTÓROBOTOT SZÁRAZ, HŰVÖS ÉS JÓL SZELLŐZŐ HELYEN TÁROLJA

TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA:

Vezérlőpanel:

A vezérlőpanel működése és állapot funkciói:

Távvezérlő feltanítása:

Külső megjelenés Nyomógombok leírása:
Az akkumulátorok feltöltése

Megerősítés/Kiválasztás

után automa kusan elindul

Előre mozgás

Hátra mozgás

Balra fordulás

Jobbra fordulás

Helyi takarítás/Péntek

Automa kus takarítás/Csütörtök

Idő beállítása/Kedd

Időzítés/Hé ő

UV Fertőtlenítés/Szerda

Automa kus feltöltés/Vasárnap

Sebesség beállítása/Szombat

Kikapcsolás/Törlés

1. A távvezérlőt tanítsa fel minden olyan esetben, ha a. először

2. Kapcsolja ki a takarítórobotot, tartsa nyomva az "OK"
    gombot a távvezérlőn 4 másodpercig, majd kapcsolja be a

    használja, b. karbantartás után a távirányító ki le  cserélve
    vagy c. a takarítórobot ki le  cserélve.

    csipogó hang után engedje fel az "OK" gombot, ekkor a
    takarítórobotot, mielő  elengedné az "OK" gombot. A két

    távvezérlő feltanítása befejeződö .

3. Ha nem hall csipogó hangot, akkor ismételje meg a fen
    folyamatot.
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Funkció leírásaFunkció neve

takarítást. A gomb újbóli megnyomásakor a takarítás szünetel.
A gomb megnyomásakor a takarítórobot automa kusan elkezdi a

elkezdi a takarítást. A gomb újbóli megnyomásakor a takarítás szünetel.
A gomb megnyomásakor a takarítórobot a meghatározo  területen belül

1.   Kapcsolja be a takarítórobotot.

4.   A hét napjának beállítása után állítsa be az időt.
5.   A            gombok megnyomása után adja meg a pontos időt, ekkor az 
                  időkarakterek villognak az LCD kijelzőn.
6.   A     és     gombok megnyomásával állítsa be az óra értékét.
7.   Nyomja meg újra a            gombokat.
8.   A     és     gombok megnyomásával állítsa be a perc értékét.
9.   A beállítások elmentéséhez nyomja meg az "OK" gombot.

1.   Kapcsolja be a takarítórobotot.
2.   Nyomja meg a                gombot a távvezérlőn, ekkor az        ikon villogni
      kezd az LCD kijelzőn.

napot, ahol 1=Vasárnap, 2=Hé ő, ... 7=Szombat.
megnyomásával a távirányítón, az órán megjelenő szám jelzi az ado

4.   A "Full Go" gomb megnyomásávalaz "F"        ikon villogni kezd és a
      takarítórobot azonnal kezdi a takarítást, amint az akkumulátorok
      teljesen feltöltődnek.

6.   A            irányító gombok megnyomása után adja meg a takarítás kezdő 
5.   A beállíto  napok törléséhez nyomja meg a "Week" gombot újra.

      időpontját, ekkor az              időkarakterek villognak az LCD kijelzőn.
7.   A     és     gombok megnyomásával állítsa be az óra értékét.
8.   Nyomja meg újra a            irányító gombokat.
9.   A     és     gombok megnyomásával állítsa be a perc értékét.
10. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az "OK" gombot.

1.   A takarítórobotot be/ki kapcsolhatja a gomb megnyomásával.

3.   Beállítások közben a gomb megnyomásával törölhe  a beállításokat
2.   Takarítás közben a gomb megnyomásával szüneteltethe  a folyamatot.

      vagy kiléphet a beállításokból.
4.   A gomb legalább 5 másodpercig tartó nyomvatartása töröl minden
      eddigi beállítást és visszatér a kiinduló állapotba.

A "SAT/V" gomb ismételt megnyomásakor válthat gyors vagy lassú takarító- 

memóriában.
robot mozgások közö . Kiválasztás után ez automa kusan tárolódik a

3.   Állítsa be, hogy mely nap(ok)on takarítson a robot a megfelelő gomb 

2.   Nyomja meg a              gombot a távvezérlőn, ekkor a            ikon
      villogni kezd az LCD kijelzőn.

      kijelzőn megjelenő szám jelzi az ado  napot            , ahol 1=Vasárnap,
      2=Hé ő, ... 7=Szombat.

3.   Állítsa be a hét napját a megfelelő gomb megnyomásával, az LCD

Helyi takarítás 

Automa kus takarítás

Dátum és idő beállítása 

Takarítási idő beállítása 

Sebesség beállítása 

Kikapcsolás / Kilépés / Leállítás 
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Funkció neve Funkció leírása

"OK" gomb

"SUN/DOCK" gomb

Előre gomb

Hátra gomb

Hátra gomb

Jobbra gomb

"UV" gomb Az "UV" gomb megnyomásával be/ki kapcsolhatja a takarítórobot UV
fertőtlenítő lámpa funkcióját. Az állapot automa kusan tárolódik a memóriában.

Az "OK" gomb megnyomásával menthe  a beállításokat.

megkeresi a dokkoló állomást és elkezdi az akkumulátorok feltöltését.
A                 gomb megnyomásával a takarítórobot automa kusan

Az      gomb megnyomásával a takarítórobot előrefele mozog
takarítás ala . Akadály esetén a készülék megáll.

ala  és megáll, ha felengedi a gombot.

irányba mozog takarítás ala  és megáll, ha felengedi a gombot.

irányba mozog takarítás ala  és megáll, ha felengedi a gombot.

A      gomb megnyomásával a takarítórobot hátrafele mozog takarítás 

A      gomb megnyomásával a takarítórobot az óramutatóval ellentétes 

Akadály esetén a készülék megáll.

A      gomb megnyomásával a takarítórobot az óramutatóval megegyező 

Akadály esetén a készülék megáll.

1. A távirányítót a takarítórobot max. 10 méteres körzetében használja, 
    különben a készülék irányítása meghiúsulhat.
2. Ha a takarítórobot nem találja a dokkoló állomást, akkor távolítsa el 

3. Ha a takarítórobot akkumulátor megsérült vagy ki le  cserélve, állítsa
    előle az akadályokat vagy töltse fel az akkumulátorokat.

    be újra a memória funkciót és az időzítéseket.
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AUTOMATA TÖLTŐ DOKKOLÓ ÁLLOMÁS:

A dokkoló állomás részei:

Dokkoló állomás funkciók és műveletek:

Szám Funkció neve Funkció leírása

A dokkoló állomás részei:

1. Működést jelző LED

2. Akku töltést jelző LED

3. Jeladó egység

4. Pozi v elektróda töltő

5. Nega v elektróda töltő

6. Egyenáramú tápcsatlakozó aljzat

1 Működést jelző LED A működést jelző LED világít, ha a dokkoló állomás be van kötve a

Az adóegység jelet küld a takarítórobotnak, hogy térjen vissza a
dokkoló állomásba az akkumulátor feltöltéséhez, ezért az adó egység
ne legyen eltakarva semmivel.

csatlakozik az akkumulátorok feltöltéséhez. Ügyeljen, nehogy valami
akadályozza a megfelelő kapcsolódást, mert az befolyásolhatja a töltést.

adapterrel (24VDC). Célszerű a dokkoló állomást a fal mellé rakni

nem befolyásolja.

A LED jelző villog, ha a takarítórobot a dokkoló állomásra van kötve.2 Akku töltést jelző LED

3 Jeladó egység

4-5
elektróda töltő

6 Egyenáramú 
tápcsatlakozó 
aljzat

hálóza  tápcsatlakozóba. 

A takarítórobot a dokkoló állomás pozi v és nega v elektródájához

A tápcsatlakozó bemenet kö  össze a dokkoló állomást a hálóza

és a tápkábelt szorosan a fal melle  vezetni, így az a takarítórobotot

Pozi v és nega v
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VIRTUÁLIS TÉRELVÁLASZTÓ:

A virtuális térelválasztó részei:

A virtuális térelválasztó funkciója:

A virtuális térelválasztó működése és állapo unkciói:

1. Kapcsológomb

Kikapcsolás

Rövid

Hosszú

A virtuális térelválasztó elzár egy területet a takarítórobot elől egy infravörös jelsugár kibocsátásával, így
megakadályozza a készüléket, hogy illetéktelen helyeken végezze a takarítást.

Szám Funkció neve Funkció leírása

1

2

Kapcsológomb A           oldalirányú mozgatásával változtathatja a virtuális fal hosszát.

A           balra mozgatása kikapcsolja a virtuális térelválasztót.

A           középre mozgatásával kiválaszthatja a virtuális fal hosszát 4
méteren belül.

A           jobbra mozgatásával kiválaszthatja a virtuális fal hosszát 8
méteren belül.

A           oldalirányú mozgatásával változtathatja a virtuális fal hosszát.

Az infravörös közelségi jeladó fej jelet küld a takarítórobotnak, ha 50-100 cm
távolságon belülre kerül, így nem ütközik bele a térelválasztóba.

A takarítórobot működése közben a LED alacsony akkumulátorfeszültségnél 
8 másodpercenként villog.

Kikapcsolás

Rövid

Hosszú

Infravörös fal jeladó fej

Infravörös közelségi
jeladó fej

Működést jelző LED

3

4

 
    bele 2 db "D" méretű elemet (nem tartozék). Ügyeljen a polaritásra.
1. Használat elő  nyissa fel a virtuális térelválasztó elemfedelét és helyezzen

2. Az elem fogyasztás mértéke függ a kiválaszto  viruális fal távolságátóltávolságától 
    és időtartamától, ezért figyeljen, hogy mindig a kívánalmaknak megfelelő 
    távolságot állítsa be és ne felejtse el kikapcsolni, ha már nincs rá szüksége.
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A virtuális térelválasztó telepítése:

3. A virtuális térelválasztó infravörös fal jeladója és a takarítórobot 

    és a takarítórobot működés közbeni mozgása okozza. A különbség függ a  
     
    akkumulátorfeszültség szintjétől.

    szintre helyezze a földön.
1. Ellenőrizze, hogy a virtuális térelválasztót a takarítórobo al megegyező

2. A takarítórobot használata elő  ellenőrizze, hogy a készülék át tud-e

3. A dokkoló állomás és a virtuális térelválasztó közö  legyen legalább 2,5
    haladni a virtuális térelválasztó jelén.

    méter távolság, különben az infravörös jelek interferálhatnak, ami zavart 
    okozhat a működésben.
4. A dokkoló állomást ne telepítse az infravörös jeltölcsér tartományán 
    belülre.

1. A virtuális térelválasztó kiválóan alkalmazható szobák elválasztására vagy lépcsőknél.
2. A virtuális térelválasztót megfelelően helyezze el a földön, így az abból kijövő infravörös jeltölcsér
    megakadályoza a takarítórobotot az áthaladásban.
3. A virtuális térelválasztóból kijövő infravörös jeladó elől távolítson el minden akadályt, mert az
    befolyásolhatja a virtuális fal hatékonyságát.

infravörös közelségi jelvevője közö  különbséget a környeze  hatások

környeze ől, valamint a takarítórobot és virtuális térelválasztó különböző 
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HIBAELHÁRÍTÁS:

A takarítórobot nem működik vagy takarít megfelelően

A távvezérlő nem működik

A takarítórobot nem töltődik automa kusan a dokkoló állomáson

1. Ellenőrizze, hogy a takarítórobot be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy a szemetestartály ne legyen tele vagy a szűrő és szellőző ne legyen eltömődve valamint,

3. Ellenőrizze az akkumulátorok feszültségét.    

1. Ellenőrizze a távvezérlő elem állapotát.
2. Ellenőrizze a robotporszívó akkumulátor feszültségét.
3. Ellenőrizze, hogy a távvezérlő fel legyen tanítva.
4. Ellenőrizze, hogy a robotporszívó a jeladó tartományon belül legyen.

1. Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó adapter be legyen kötve a töltőre és, hogy a töltő LED fénye világítson.

1. Ürítse ki a szemetestartályt és sz tsa meg a szűrőt.
2. Ellenőrizze a kefék működését. Ha túl koszosak, sz tsa meg őket.

2. Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét. Ha túl alacsony, csatlakoztassa az adaptert közvetlenül a takarító- 
    robotba.

A takarítórobot túl hangosan takarít

A takarítórobot hirtelen leáll és szaggato an csenget

2. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn található-e hibakód.
1. Ellenőrizze, hogy a beállíto  takarítási idő véget ért-e már.

hogy a sz tó kefék működjenek.
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Használat közbeni hibák listája:

Hibakód Hiba megnevezése Hiba leírás

Bal oldali érzékelőszenzor

Bal-közép oldali érzékelőszenzor Az infravörös jeladó fej el van takarva 
vagy a takarítórobot megakadt azon 
a részen.

A bal oldali ütköző beragadt
és nem tud visszatérni.

A jobb oldali ütköző beragadt
és nem tud visszatérni.

A takarítórobot beragadt
az akadály melle .

Az infravörös jeladó fej el van
takarva vagy el van törve.

A takarítórobot beragadt
az akadály melle .

A ven látor beakadt vagy el van törve.

A bal kerék vagy a sebesség
mérő el van törve.

A jobb kerék vagy a sebesség
mérő el van törve.

Az első kerék beakadt vagy a
sebesség mérő el van törve.

vagy a kapcsoló el van törve.
A bal kerék leese  a lépcsőn

A jobb kerék leese  a lépcsőn
vagy a kapcsoló el van törve.

Töltse fel a takarítórobot akkumulátorát.

Jobb-közép oldali érzékelőszenzor

Jobb oldali érzékelőszenzor

Bal oldali ütközés

Jobb oldali ütközés

Bal fali érzékelőszenzor

Bal-közép fali érzékelőszenzor

Középső fali érzékelőszenzor

Felső infravörös jeladó fej

Bal infravörös jeladó fej

Középső infravörös jeladó fej

Jobb infravörös jeladó fej

Jobb fali érzékelőszenzor

Jobb-közép fali érzékelőszenzor

Nagy erősségű főkefe

Nagy erősségű ven látor

Ki van kapcsolva

Nincs sebesség mérés a bal keréken

Nincs sebesség mérés a jobb keréken

Nincs forgási sebesség az első keréken

A bal kerék nem érintkezik a talajjal

A jobb kerék nem érintkezik a talajjal
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Hibakód Hiba megnevezése Hiba leírás

Bal oldali érzékelőszenzor

Akkumulátor NTC rövidzárlat Az akkumulátor hőmérséklet-érzékelője 
kiolvadt vagy eltört

Az akkumulátor hőmérséklet-érzékelője
nincs megfelelően bekötve vagy eltört

Az áramköri lapbelső része(i) el van(nak) 

A jobb kerék beakadt vagy a motor elromlo

A bal kerék beakadt vagy a motor elromlo

törve

Rakja be újra a szemetes
megfelelően vagy a motor elromlo

tartályt és rögzítse

 

Nincs megfelelően berakva vagy a motor 
elromlo

Az akkumulátor NTC áramköre 
megszakadt

Az áramköri lap hibás működése

Nagy erősségű jobb kerék motor

Nagy erősségű bal kerék motor

A ven llátor motor nem működik

Főkefe hibás működés

Kapcsolja ki a takarítórobotot egy kis időre

Ha ellenőrzés és a szükséges lépések elvégzése után a hiba továbbra is 
fennáll, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne kísérelje meg saját maga 
szétszedni és megjavítani a készüléket.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK:

A takarítórobot műszaki jellemzői:

A távvezérlő műszaki jellemzői:

A dokkoló állomás műszaki jellemzői:

A virtuális térelválasztó műszaki jellemzői:

14,4V

Újratölthető (5 óra töltési idő) Ni-Cd vagy Ni-Mh akkumulátor

60-90 perc (1500mA)

<24W

-10°C~45°C

Max. 85% rela v páratartalom

AC 100/240V~50/60Hz; DC 24V 1,0A

ISM Frekvencia sávszélesség 2,4GHz

320 mm (átmérő) x 87 mm (kerék magasságával együ )

3,2 kg

1500mAh

Akkumulátor

Kimene  feszültség

Működési idő

Kimene  teljesítmény

Működési hőmérséklet

Működési páratartalom

AC/DC adapter

Vezeték nélküli távirányító

Méretek

Tömeg

Akkumulátor kapacitás

Feszültség 3V

ISM Frekvencia sávszélesség 2,4GHz

2 db AAA pusú elem (nem tartozék)

<10 méter

0 dB

Elem

Frekvencia

Jeladó vétel távolság

Átviteli teljesítmény

Működési hőmérséklet -10°C~45°C

Max. 85% rela v páratartalomMűködési páratartalom

Méretek 100 mm x 25 mm (vastagság)

Tömeg

Méretek

Tömeg

Feszültség

Méretek

Tömeg

Feszültség

Elem

102(H) mm x 71(SZ) mm x 106(M) mm

2 db "D" pusú 3V elem (nem tartozék)

0,14 Kg

3V

0,23 Kg

24V

200(H) mm x 51(SZ) mm x 102(M) mm

0,08 Kg
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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
  

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428  Fax: 220-7940

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

www.robotol.hu
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989
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