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Köszönjük, hogy termékünket választotta.  

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót. 

  



 

Köszönjük, hogy robotporszívónkat választotta! Kérjük, használat előtt olvassa el 

ezt az útmutatót és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. 

Bízunk benne, hogy kényelmesen tudja használni termékünket otthonában. 

Fenntartjuk a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül módosításokat 

végezzünk. 

 

Köszönjük! 
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1. Biztonsági útmutató 
 

Kérjük, a berendezést figyelmesen, az alábbi alapelvek betartásával használja. 

Használat előtt olvassa el az útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. 

 Megjegyzés 

1.1 Kérjük, a porszívót a jelen útmutatóban foglaltak szerint használja. A nem megfelelő 

működtetés a berendezés károsodását okozhatja. 

1.2 A porszívót csak abban az esetben használhatják 8 év alatti gyermekek és korlátozott 

mentális képességekkel rendelkező személyek, ha felügyelik őket, vagy megtanították őket 

a berendezés használatára. Ne engedje, hogy gyermeke a berendezésre másszon vagy 

azzal játsszon. 

1.3 Kérjük, a padlón lévő kábeleket és apró tárgyakat szedje össze, mert ezek akadályozhatják 

a takarítást. Hajtsa fel a szőnyeg rojtos végeit, és ellenőrizze, nem lóg-e függöny vagy 

asztalterítő a padlóra. 

1.4 Amennyiben a takarítandó helyiségben lépcső vagy más függő felület található, először 

ellenőrizze le, hogy a robot észleli-e és nem fog-e lezuhanni a széléről. Ha a védelem 

érdekében fizikai korlátra van szükség, gondoskodjon róla, hogy az ne okozzon sérülést és 

ne lehessen megbotlani benne. 

1.5 Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltőállomáson található értékeknek. 

1.6 A porszívó beltéri és háztartási használatra készült. Ne használja kültéren. 

1.7 A termékhez kizárólag a gyár által biztosított akkumulátort és töltőállomást használja. Ne 

használjon nem tölthető akkumulátorokat. További paramétereket a termék műszaki 

adatainál olvashat. 

1.8 Ne használja portartály és szűrők nélkül. 

 Veszély 

2.1 Ne használja a robotporszívót tűz és törékeny tárgyak közelében. 
2.2 Kerülje a hideget és a forróságot. A porszívót -10°C és 50°C közötti hőmérsékleten 

használja. 
2.3 A berendezés nyílásait és mozgó alkatrészeit tartsa függönytől, hajtól, ruházattól és 

ujjaktól távol. 
2.4 Ne használja nedves vagy vizes felületen. 
2.5 Ne helyezze a porszívót égő tárgyak, például cigaretta, öngyújtó vagy más hasonló tüzet 

okozó tárgy közelébe. Ne takarítson fel vele gyúlékony anyagot, például gázolajat, 
nyomtatótintát, vagy fénymásológép tintát. Ne használja gyúlékony anyagok közelében. 

2.6 Ne takarítson fel a porszívóval égő anyagokat, például cigarettát, gyufát, hamut vagy egyéb 
tüzet okozó dolgot. 

2.7 Ne dugjon semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne használja eltömített nyílásokkal, 
tisztítsa meg a portól, szöszöktől, hajszálaktól és egyéb kosztól, ami csökkenti a levegő 
áramlását. 
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2.8 Figyeljen oda a tápkábelre, és ne használjon sérült kábelt. Ne húzza a porszívót vagy a 
töltőállomást a kábelnél fogva. Ne használja fogantyúként a kábelt. Ne hagyja, hogy a 
kábel az ajtóba vagy éles sarokba akadjon. Ne hagyja, hogy a robotporszívó átmenjen a 
saját kábelén. Forró felületektől tartsa távol. 

 

 Megjegyzés 

3.1 Ha a tápkábel megsérült, cseréltesse le a gyártó szakszervizében vagy bízzon meg egy 
szakembert a veszélyek elkerülése érdekében. 

3.2 Ne használja a töltőállomást, ha megsérült. 
3.3Ne használja a készüléket sérült tápkábellel vagy csatlakozódugóval. Ne használja a 

porszívót, ha leesés, sérülés, kültéri használat vagy víz belekerülése miatt nem működik 
megfelelően. Küldje vissza a gyártónak vagy vigye szakszervizbe javításra. 

 

 Megjegyzés 

4.1 Tisztítás és karbantartás előtt minden esetben húzza ki a porszívót a konnektorból és 
kapcsolja ki. 

4.2 Ha a porszívó megsérült, ne szedjen össze vele folyadékokat, például vizet. 
4.3 Tilos az akkumulátor szakszerűtlen kiszerelése. 
4.4 A hátsó kereket tisztítsa meg időben és szedje ki a kefébe beletekeredett hajszálakat is. 
4.5 Felmosás esetén ne fordítsa a porszívót az oldalára, mert meghibásodhat, ha a víztartálya 

túlfolyik. 
4.6 Ne használja a szőnyeg mosására. Ellenőrizze, hogy nem enged-e ki vizet, ha belehelyezi a 

víztartályt. 
4.7 Mindig törölje meg a víztartályt, miután feltöltötte. 
4.8 A legjobb teljesítmény érdekében időben ürítse ki a portartályt, hogy a szűrők ne 

tömődjenek el. 
4.9 Mielőtt kiselejtezné a terméket, vegye le a töltőállomásról, kapcsolja ki és vegye ki az 

akkumulátort. Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően vegye 
ki és selejtezze le, mielőtt megszabadulna a terméktől. 

 

 Veszély 

5.1. Ne próbálja meg szétszerelni a berendezést, mert az akkumulátor felrobbanhat. 
5.2. Mielőtt hosszabb időre eltenné a porszívót, vegye ki belőle az akkumulátort. 
5.3. A töltőállomást megfelelően dugja be a konnektorba, hogy ne okozzon tüzet. 
5.4. A töltőállomás kábele legyen megfelelően bedugva, hogy elkerülje az áramütést, a 

rövidzárlatot, a füstöt és a tüzet. 
5.5. Ne üljön vagy álljon a porszívóra, hogy megelőzze a berendezés károsodását és a személyi 

sérüléseket. 
5.6. Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel, nehogy áramütést szenvedjen. 
5.7. A berendezést kizárólag szakképzett szerelő szedheti szét. Tilos illetéktelen személyeknek 

szétszerelni a porszívót. 
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2. A termék részei 
 

A berendezés ábrái 
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Töltőállomás 

 
 

Távirányító 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berendezés állapota Automata takarítás gomb 

Töltés Narancssárga jelzőfény villog 

Töltés kész Zöld jelzőfény világít 

Készülék hiba Piros jelzőfény világít 

Alacsony töltés Zöld jelzőfény világít 

Takarítás Zöld jelzőfény világít 
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3. Biztonsági figyelmeztetések 
 
 
Kérjük, olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket a porszívó használata előtt. 

 
 

A padlón található kábelek és egyéb hasonló 
dolgok miatt a porszívó elakadhat vagy 
betekeredhet. Ezeket porszívózás előtt szedje 
össze. 
 

Ha a bútor alatt 8 cm-nél alacsonyabb hely van 
csak, a porszívó elakadhat. Ha itt is szeretne 
takarítani, emelje meg a bútorokat. 
 

Kérjük, tekerje fel a szőnyeg rojtos 
végeit, vagy csak rövid szálú szőnyegen 
használja. 

Kétszintes helyiségekben védőkorlátot 

kell alkalmazni, hogy a porszívó 

biztonságosan tudjon működni. 
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4. A csomag tartalma 
 

Sorszám Leírás Mennyiség 

1 Berendezés 1 

2 Töltőállomás 1 

3 Távirányító (elemeket nem tartalmaz) 1 

4 Áram adapter 1 

5 Tisztítókefe 1 

6 Kézikönyv 1 

7 Extra oldalkefe 1 pár 

8 Extra HEPA szűrő 1 

9 Víztartály 1 

10 Extra felmosórongy 1 
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5. A termék műszaki jellemzői 
 

Kategória Tétel Paraméterek 

Szerkezet 

Átmérő 320 mm 

Magasság 78 mm 

Nettó súly 2,6 kg 

Elektronika 

Feszültség 14,8 V 

Akkumulátor Lítium akkumulátor, 2000 mAh 

Teljesítmény 28 W 

Takarítási 
paraméterek 

Portartály 
kapacitása 

600 ml 

Víztartály kapacitása 200 ml 

Töltés típusa Automatikus töltés / manuális töltés 

Tisztítás módja Automatikus tisztítás, fix pont tisztítása, 
sarkok tisztítása 

Teljes töltési idő 280 perc 

Működési idő 90-120 perc 

Gombok típusa Hagyományos gombok 

 
 

Berendezés paraméterek RVC-28 

Működési feszültség (V) 14,8  Teljesítmény (W) 28 

Töltőállomás 

Bemeneti feszültség (V) 19  Kimeneti áramerősség (A) 0,6 

Fő tartozékok modellszáma és paraméterei 

Távirányító modellszáma RVC-2801 Bemeneti feszültség (V) 3  

Akkumulátor és kapacitása Lítium akkumulátor 2000 mAh 

Adapter modellszáma NLB060190W1C4S35 

bemeneti 100-240V 
0,6A max. 
50-60Hz 

Kimeneti 19V  
0,6A 

 
 
*A folyamatos fejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot, hogy a termékkel kapcsolatos 
technológiát és formatervezést módosítsuk. 
*Az egyes modellek között minimális színbeli és formatervezési eltérés lehetséges lényegi 
eltérések nélkül. 
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6. A távirányító funkciói 
 
1. Automata takarítás  

Nyomja meg ezt a gombot a takarítás 
automatikus indításához.  Ezzel a 
gombbal szükség esetén megállíthatja a 
porszívót. 

 
2. Irányok 

A. Előremenet 
A gomb megnyomásával növelheti az 
értéket időzítés vagy óra beállításánál. 
Nyomja meg ezt a gombot, ha a porszívót 
előrefelé szeretné irányítani. 

 
B. Hátramenet 
A gomb megnyomásával növelheti az 
értéket időzítés vagy óra beállításánál. 
Nyomja meg ezt a gombot, ha a porszívót 
hátrafelé szeretné irányítani. 

 
C. Balra 
A gomb megnyomásával a percet órára 
válthatja időzítés vagy óra beállításánál. 
Nyomja meg ezt a gombot, ha a porszívót 
balra szeretné irányítani. 
 
D. Jobbra 
A gomb megnyomásával az órát percre 
válthatja időzítés vagy óra beállításánál. 
Nyomja meg a gombot, ha a 
porszívót jobbra szeretné 
irányítani. 

 
3. Készenlét  

Nyomja meg a gombot a 
készenléti állapot bekapcsolásához, vagy a 
berendezés újraindításához. 

 

 
4. Időpont beállítása 

Nyomja meg ezt a gombot szünetelő 
működésnél az óra beállításához, 
nyomja meg az irány gombot a 
beállításhoz, majd ismét nyomja meg a 
beállítások elmentéséhez. 

 
5. Időzítés beállítása 

Nyomja meg ezt a gombot az 
időzítő beállításához. nyomja meg az irány 
gombot a beállításhoz, majd ismét nyomja 
meg a beállítások elmentéséhez. A 
berendezés csipogó hangot ad, amely a 
sikeres időzítés beállítását jelenti. 
Az időzítő beállításakor a távirányítót 
közvetlenül a berendezésre kell irányítani. 
Ha a berendezés oldalán lévő ki/be 
kapcsoló gombot kikapcsoljuk, az időzítés 
törlésre kerül és újra be kell azt állítanunk. 
Ha nem nyomja meg a gombot a 
beállítások elmentéséhez, akkor azok 
elvesznek. 

 
6. Automatikus töltés 
Nyomja meg ezt a gombot, és a berendezés 
automatikusan felkeresi a töltőállomást, ha 
merül az akkumulátor. 
 
7. Sarkok tisztítása 

Nyomja meg ezt a gombot és a porszívó az 
élek mentén halad végig 

 
8. Fix pont takarítása 

Nyomja meg ezt a gombot, és a porszívó 
spirál alakban fog takarítani. 

9. Kijelző 
Az óra kijelzése 

 
 

  

Megjegyzés: 1. Helyezzen bele kettő darab AAA/R03 elemet használat előtt. 

2. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. 
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7. Üzemeltetési útmutató 
 

1. Helyezze a töltőállomást a vízszintes 
padlóra, háttal a falnak, és minden 
akadályt távolítson el az állomás mellett 
körülbelül 1 méteres és előtte 2 méteres 
távolságban, majd csatlakoztassa a 
töltőadaptert. A jelzőfény folyamatosan 
világítani fog. Ne takarja le az infravörös 
érzékelő ablakát, mert ebben az esetben 
nem fog automatikusan töltődni a 
berendezés.  

2. Kapcsolja be a bekapcsológombbal, majd nyomja meg az automata takarítás gombot a 
takarítási üzemmód bekapcsolásához. 
(Ha egy percen belül nem indítja el, készenléti üzemmódba lép). 

3. Töltési módok (kérjük, kapcsolja be a berendezést töltés előtt, különben nem fog 
töltődni.) 
A. Közvetlenül dugja a töltőadapter egyik végét a porszívóba, a másikat pedig a 
konnektorba; 
B. Nyomja meg a töltés gombot a távirányítón, így a porszívó automatikusan megkeresi 
a töltőállomást és tölteni kezd. 
C. Ha legalább 3 másodpercig nyomva tartja az automata takarítás gombot, a porszívó 
automatikusan megkeresi a töltőállomást. 
D. Ha a porszívó töltése automata üzemmódban lecsökken (és az automata takarítás 
gombja narancs színűre vált), automatikusan megkeresi a töltőállomást. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében: 
a. Első alkalommal legalább 8 órán át töltse a berendezést, amíg az automata takarítás kék 
színű jelzőfénye világít Akkor fogja tudni megfelelően használni a berendezést, ha az 
akkumulátor feltöltődött. 
b. Ha hosszabb ideig nem használja, 3 havonta töltse fel az akkumulátort, kapcsolja ki a 
bekapcsológombot és tárolja a porszívót száraz, hűvös helyen.  
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8. Elindítás / készenlét 
 
Készenléti üzemmód: az áramellátás be van kapcsolva, az automata takarítás gomb ki van 
kapcsolva, a berendezés pedig készenléti üzemmódban van. 
Takarítás üzemmód: amíg a berendezés működik, az automata takarítás kék színű jelzőfénye 
folyamatosan világít. 
 
1) Elindítás 
a. Ellenőrizze, hogy a porszívó be van-e kapcsolva. 
b. Nyomja meg az automata takarítás gombot vagy a távirányító gombját a porszívó 
elindításához. 
 
2) Szünet 
Nyomja meg az automata takarítás gombot, vagy a szünet/elindítás gombot a 
távirányítón a berendezés leállításához takarítás üzemmódban. 
 
3) Készenléti üzemmód 
A porszívó 1 perc szünetet követően áll át készenléti üzemmódra. 
 
 
 

9. Takarítási üzemmódok 
 

1. Automatikus takarítás 
Automatikus takarítás üzemmódban a porszívó automatikusan 
feltakarítja a szobát és beállítja a takarítási útvonalat (szabályos 
cikkcakk, spirál, egyenes, sarok, szabálytalan vonal) a padló jellemzői 
alapján. 
 
2. Fix pont takarítása 
Helyezze a porszívót a takarítandó területre, nyomja meg a fix pont 
takarítása gombot a távirányítón a fix pont takarításához, majd 

nyomja meg a szünet/indítás gombot a porszívó 
megállításához. 
 
3. Sarkok tisztítása 
Helyezze a porszívót a fal mellé és nyomja meg a sarok tisztítása 

gombot a távirányítón a sarkok tisztításához, majd nyomja 
meg a szünet/indítás gombot a porszívó megállításához. 
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10. Időzítés beállítása 
 
A takarítás megkönnyítésére a porszívó időzítő funkcióval rendelkezik.  Az időt és az 
időzítést a távirányító segítségével lehet beállítani.  
Az időzítés helyes beállítását követően a készülék automatikusan takarítani kezd minden 
nap a beállított időpontban. 

1. Aktuális idő beállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyorsan nyomja meg a gombot. A  
megjelenik a kijelzőn és a 88:88 
villogni kezd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Irányítsa a távirányítót a készülékre az időzítés beállításához. (ellenőrizze, hogy a 

berendezés be legyen kapcsolva) 

• Nyomja meg a  gombot a távirányítón az időzítő üzemmódba lépéshez, majd az 

irány gombok segítségével állítsa be a takarítás idejét. A távirányító 24 órás 

rendszert alkalmaz. 

• Ellenőrizze, hogy a zöld jelzőfény folyamatosan világít-e, és a porszívó 

bekapcsolt-e. Ha nem kapcsolt be, akkor nyomja meg a távirányító   gombját, 

vagy a távirányítón a  gombot a porszívó felébresztéséhez. 

02) Az aktuális időt a 
gombok megnyomásával állíthatja 

be, a  gombokkal pedig 
válthat az óra és a perc között. 

03) Beállította az időt. A  

gomb megnyomásával mentse el, 

ekkor megjelenik a  ikon a 

kijelzőn. 

Current time is set. 
*Ha nem nyomja meg a  

gombot a beállítások 

elmentéséhez, a beállítások 

elvesznek. 
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2. Időzítés elmentése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01) Gyorsan nyomja meg a   gombot. A  ikon 
jelenik meg a kijelzőn, az óránál pedig 88:88 látható. 
 

03) Beállította az időzítést. Nyomja meg a gombot 
a mentéshez. Ekkor egy kis csipogó hangot hall. Kész az 
időzítés mentése. A készülék automatikusan takarítani 
kezd a beállított időpontban. 
 
04) Ha a porszívót kikapcsolja, a beállítás törlődik. Ekkor 
újra be kell állítani az időzítést. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Időzítés törlése 
 

Nyomja hosszan a  gombot 3 másodpercig, ekkor a 

 ikon eltűnik a kijelzőről, a porszívó csipogó hangot 
ad, ez jelzi az időzítés sikeres törlését. 
 
 

 
 
 
 
 
 

02) Az időzítőt az irány 

gombokkal tudja állítani. 

* Ha nem nyomja meg a  

gombot a beállítások 

elmentéséhez, a beállítások 

elvesznek. 

*Ha kicseréli a távirányító elemeit, 

újra állítsa be az órát és az időzítőt. 
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11. A víztartály és a felmosórongy behelyezése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nyissa ki a víztartály nyílását  
és lassan töltse fel vízzel. 

 
 
 
 
 
 
 

Felmosóegység tisztítása 
 
A felmosórongyot és a víztartályt minden használat után ki kell tisztítani, ennek lépései az 
alábbiak: 

 
 

➀ Vegye le a víztartályt a porszívó aljáról; 

➁ Vegye le a felmosórongyot; 

➂ Nyissa ki a víztartály nyílását és öntse ki a maradék vizet; 

➃ Mossa ki a rongyot és a víztartályt; 

➄ Szárítsa meg a felmosórongyot és a víztartályt. 
  

2. Szorosan csavarja rá a 

beöntőnyílás kupakját, tegye 

helyére a felmosórongyot és az 

egészet helyezze a porszívó 

aljára. Ellenőrizze, hogy a 

felmosó egység illeszkedik-e a 

porszívó aljára. 
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12. A termék karbantartása 
 

1. Oldalkefe tisztítása 

Tisztítsa meg az oldalkefét, ha elkoszolódott; 
ha sérült a kefe, cserélje ki. 
Megjegyzés: ha kicseréli a kefét, illessze az „L” 
és „R” jelzésű keféket a gép alján található 
betűkhöz. 
 
 

2. A portartály és a szűrőkeret tisztítása 
Vegye ki és tisztítsa meg a portartályt és a 
szűrőkeretet minden használat után. 
Nyissa ki a portartály ajtaját, vegye ki a tartályt 
és az elsődleges, valamint a magas hatásfokú 
szűrőt, ezek kereteit. Öntse ki a port a kukába, 
mossa ki a portartályt vízzel és hagyja 
megszáradni. A szűrőkereten lévő port 
távolítsa el, helyezze vissza a portartályra a 
keretet és tegye vissza a porszívóba. 
 
Megjegyzés: 
A portartály eltávolítását követően ellenőrizze, 
nem ragadtak-e idegen anyagok a légnyílásban 
és ezeket tisztítsa ki. 
 
 

  

Javasoljuk, hogy a magas hatásfokú 

szűrőt 15-30 naponta mossa ki. 

Az elsődleges és a magas hatásfokú 

szűrő mosása után helyezze őket egy 

hűvös és jól szellőző helyre és hagyja 

megszáradni. 

Az elsődleges és a magas hatásfokú 

szűrő cserélhető. 

3. Az érintkezők és a töltőállomás 

érintkezőinek tisztítása 
Óvatosan törölje át őket egy puha 

ruhával, ahogy az ábrán is látja. 

A töltőállomás termináljait mindig meg 

kell tisztítani az idegen anyagoktól. Ha 

már egy ideje használja a porszívót, a 

teljesítmény javítása érdekében a 

padlóérzékelőt és az ütközésmegelőző 

érzékelőt hetente le kell tisztítani. Ha az 

oldalkefére hajszálak tekeredtek, vegye 

le a kefét és a másik végén található 

kampóval szedje le róla a hajszálakat. 



 

15 
 

13. Hibaelhárítás 
 
A robotporszívó különféle hangjelzésekkel jelzi, hogy nem működik megfelelően. 

 

※ Ha a fenti megoldások nem oldják meg a problémát, próbálja ki a következőket: 
1. Indítsa újra a porszívót. 
2. Ha az újraindítás sem oldja meg a problémát, vigye el a porszívót a szakszervizbe. 
 
 

A porszívó használata 
A termék elsősorban otthonok, hotelszobák és kisebb irodák takarítására készült. Kiváló 
hatékonysággal takarítja a rövid szálú szőnyegeket (1,5 mm-nél rövidebb szálú szőnyegeket), 
a fa padlót, a padlólapot és a kövezetet. 

 Padlólap Kőpadló Fa padló Rövid szálú szőnyeg 
 

※ Megjegyzés. Ne használja a porszívót szűk helyeken, mert elakadhat és beszorulhat, ez 
pedig a készülék sérülését okozhatja. 
 

Hosszú 
figyelmeztető 

hang 

Rövid 
figyelmeztető 

hang 
Ok Megoldás 

 1 sípolás Elakadt a kerék Távolítsa el a koszt 

 2 sípolás 
Infravörös érzékelő 

elakadt 
Távolítsa el a koszt 

 3 sípolás Koszos vizuális érzékelő 
Tisztítsa meg a vizuális 

érzékelőt 

 4 sípolás Oldalkefe elakadt Távolítsa el a koszt 

1 sípolás 1 sípolás A berendezés elakadt 
Vigye másik helyre és indítsa 

újra 

2 sípolás  Akkumulátor hiba 
Lépjen kapcsolatba a 

gyártóval 

2 sípolás 3 sípolás Alacsony töltöttség Tegye töltőre 

2 sípolás 4 sípolás 
Meghibásodott 

ventilátor 
Lépjen kapcsolatba a 

gyártóval 

3 sípolás 1 sípolás 
Nincs helyén a 

portartály 
Tegye helyére a portartályt 


