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Biztonsági utasítások

Korlátozások

használat
közben

A műanyag zacskók veszélyesek! A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag zacskókat
csecsemőktől és gyermekektől.

Ezt a terméket kizárólag otthoni padlótisztításra tervezték. Ne használja szabadban (például nyitott
erkélyen), a padlótól eltérő helyen (például kanapén), illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Nehasználja a terméket felakasztott helyeken (például duplex padlón, nyitott erkélyen, ház tetején)
védőkorlátnélkül.

Ne használja a terméket 40 °C feletti, 0 °C alatti környezetben, illetve folyékony vagy viszkózus anyagokkal a
talajon.

Használat előtt akassza fel a földkábelt otthon, hogy elkerülje a kábel elhúzását a gép működése közben.

A törékeny tárgyakat és egyéb tárgyakat (például virágpalackokat és műanyag zacskókat) tegye le a földre,
hogymegakadályozza a gép működés közbeni blokkolását vagy ütközését, ami értékkárosodást okoz.

Ne engedje, hogy azok, akik fizikailag, észlelési és intellektuálisan hiányosak, vagy akiknek nincs
tapasztalatuk és józan észük (beleértve a gyermekeket is), felügyelet vagy útmutatás nélkül használják a
terméket.

Ne engedje, hogy gyerekek játékként használják a terméket.

Ne tegye a főkefe-tisztító eszközt gyermekek számára hozzáférhető helyre.

A gép működése közben tartsa távol a férfiak vagy háziállatok szőrét, ujjait és egyéb részeit a gép
szívónyílásától.
Ne használja a terméket égő tárgyak (például nem kialudt cigarettavégek) tisztítására.
Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat (például dekorációs hulladékot, üveget és szögeket) agéppel.

Ne kezelje a gépet a lézeres távolságmérő érzékelő védőburkolatával, a gép felső burkolatával és az
ütközési ütközővel emelő kézként.

A gép és a töltőpakli tisztításához és karbantartásához először ki kell kapcsolni a gépet, ki kell húzni a dugót
a konnektorból, és le kell választani a tápegységet.
Tisztítás céljából ne merítse vízbe a gépet és a töltőalapot, és ne öblítse le vízzel.

Ne törölje le a termék egyetlen részét sem nedves ruhával vagy folyadékkal.
Ne használja a padlótörlő modult a szőnyegen.
Ne használja közvetlen napfényben.

Használja a terméket az utasításoknak megfelelően. A nem rendeltetésszerű használatból eredő minden
veszteség és sérülés a felhasználót terheli.
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Akkumulátor
és
töltés

Még ha a termék súlyosanmegsérült is, szigorúan tilos a terméket elégetni, mert a termék
akkumulátora robbanást okozhat.

Ne használja harmadik fél akkumulátorait, töltőit és töltőbázisát.

Engedély nélkül ne szerelje szét, ne javítsa vagy szerelje vissza az akkumulátort és a töltőhalmot.

Ne helyezze a töltőalapot hőforrások (például radiátor) közelébe.

Ne törölje és ne tisztítsa a töltőpakli kupolát nedves ruhával vagy nedves kézzel.

Ne dobja ki a használt elemeket tetszés szerint. A seprő-felmosó robot kiselejtezése előtt a
környezetvédelem érdekében le kell választani az áramellátást, és ki kell venni az akkumulátorokat a
seprő-felmosó robotból.

A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártó, a karbantartó részleg vagy hasonló
részlegek szakembereinek kell kicserélniük.

Ha a terméket szállítani kell, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva, és javasolt az eredeti
csomagolás használata.

Ne öntsön vizet a készülékbe, és ne merítse vízbe.

Ha hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen a gépet, kapcsolja ki és tegye hűvös és száraz
helyre. Töltse fel a gépet legalább háromhavonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott
lemerülése miatti károsodását.

Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki.

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak
akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos
használatára vonatkozóan, és megértik a veszélyeket. magában foglal.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki.

A készüléket csak az AD-0121900060EU típussal együtt szabad használni.
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A termék összetevői
1.1Főtest Lökhárító

Start / Szünet gomb

Újratöltés gomb
WIFI jelző

IR vevőérzékelő

Alulnézeti érzékelő Töltő dokkoló elektródák

Kormány

Főkapcsoló (be/ki)

Görgő

Oldalkefe

Akkumulátor
fedél

2 az 1-ben víztartály Görgős kefe
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1.2 Termék és egyéb tartozékok

Töltő alap Adapter Szivacsszűrőéshatékony
szűrő

4 x oldalkefe Görgős kefe 2 az 1-ben víztartály

Tisztító kefe

1.3 Töltőalap Jelátviteli terület

Töltésjelző

Dokkolóelektródák
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Csatlakozzon a Lydsto APP-hoz

A Lydsto APP letölthető az Apple APPMarket vagy a
Google APP Market oldaláról.

Vagy olvassa be a következő QR-kódot, töltse le és
telepítse a Lydsto APP-ot.

Állítsa vissza a Wi-Fi-t

nyomjameg gombot és gombot 3 másodpercig a
Amíg nem hallja a „Wi-Fi visszaállítva”üzenetet.

. A WiFi jelzőfény fehéren villog, a
seprőrobot csatlakozásra váró állapotba lép;
csatlakozásután a WiFi jelző folyamatosan fehéren
világít.
Tippek: csak a2,4GHz-es frekvenciasávú
Wi-Fi hálózat támogatott.
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Termékhasználat
2.1 Gyors indítás

Csatlakoztassa a töltőaljzatot, a maradék kábelt pedig tegye a töltőtalp alján
található kábeltároló dobozba.

Figyelmeztetés: a be nem húzott vezeték beszoríthatja a tisztító-
vagy töltő-kereső gépet.

Töltőbázis helyzete
1. A töltőtalp a falra támaszkodik és sík talajon fekszik.

2. Ügyeljen arra, hogy a töltőalapot a falhoz helyezze, és ne kíméljen hézagot.
· Biztosítson szabad teret a töltőtalp körül úgy, hogy 2m közvetlenül előtte és 1m mindkét oldalon.
3. Csatlakoztassa az adapter dugóját a töltőaljzat konnektorába, a másik végét pedig a falialjzatba.

Figyelmeztetés: győződjön meg arról, hogy a jelzőfény világít, amikor a töltőállomás be van kapcsolva, ellenkezőesetben a
termék nem tud automatikusan újratölteni.

Az oldalkefe felszereléséhez pattintsa be a
nyílásba,
és egy hang „kattanás” jelzi, hogy a helyére
került.

Kapcsolja be a be-ki gombot agépalján.
(1 bekapcsolást, 2 kikapcsolást jelöl).
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Aktiválja a terméket
Győződjön meg arról, hogy a töltőaljzat fém töltőelektródái
illeszkednek a robot alján lévő fém töltőelektródákhoz. Helyezze a
\terméket a töltőaljzatra. Ha az aktiválás sikeres, a termék egy pipáló
hangot ad. Amint a be-ki gomb világít, a termék használatra kész.

Kezdje el a takarítást
·Nyomja meg a power gombot egyszer

·a gép felébresztéséhez.

A power gomb megnyomásával ezután elindítja az automatikus tisztítást.

Szünet
· Nyomja meg a power gombot a tisztítás alatti gép szüneteltetéséhez.

· A tisztítás folytatásához nyomja meg újra a gombot.
·

2.2 Tisztításimód

Automatikus tisztítás
· Nyomja meg a power gombot az APP-ban vagy a gépen az
automatikus tisztításelindításához.

· Ha a tisztítás befejezése elõtt az akkumulátor lemerül, a gép visszatér a
töltési bázisra, hogy feltöltõdjön.

Figyelmeztetés: előfordulhat, hogy a gép nem találja a töltőalapot az
újratöltéshez, ekkor villogni kezd a piros jelzőfény és négy „pipálás” ad
hangot. Töltés céljából manuálisan helyezze a gépet a töltőaljzatba.

Nedves felmosó tisztítás
A G1 víztartályt biztosít, és a robot nedves felmosást
végezhet a padlón.

1. Kösse fel a felmosó anyagot, és töltse fel
a víztartályt.
Helyezze beavíztartályt agépbe, és
indítsa el arobotot.
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Fixpontos tisztítás
Válassza ki a fixpontos tisztítási módot, ekkor a gép spirálisan kifelé
forog, és biztosítja az optimális takarítást az Ön számára szükséges
helyen. Kérjük, helyezze a gépet a piszkos helyre, majd nyomja meg a
„Pontos tisztítás” gombot az APP-ban.

Oldalsó tisztítás
Nyomjameg az APP „Along the edgeon” gombot, az oldalsó tisztítási
mód biztosítja a fal mentén és a bútorlábak körüli tisztítást.

2.3 Idő és időzített takarítás

A gép végrehajthat egy fenntartott beállítást a tisztítási időhöz. A lefoglalt időzítés
funkció csak az APP-val valósítható meg. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az
APP-ban megadott idő összhangban van a helyi idővel, mielőtt lefoglalná az
időzített takarítást.

Termék karbantartás
A felmosórobot élettartamának és optimális tisztítási teljesítményének biztosítása érdekében kérjük,
kövesse az alábbi utasításokat az alkatrészek tisztítására és karbantartásáravonatkozóan.
Javasolt tisztítás/cseregyakoriság:

Gép alkatrész Tisztítási gyakoriság Csere gyakorisága

Víztartály
Minden használat után

Szűrő Heti 2 havonta

Görgős kefe Heti 6-12 havonta

Oldalkefe Havi 3-6 havonta (vagy erős kopás esetén)

Görgős
kefe Havi 3-6 havonta (vagy erős kopás esetén)

Érzékelő Havi

Töltőelektróda Havi

Görgő Havi --
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3.1 Ürítse ki a víztartályt
Nyomja meg a víztartály kioldó gombját a
levételhez. Nyissa ki a víztartály fedelét a kiürítéshez.

3.2 Tisztítsa meg a szűrőt
Fogja meg a fehér címkét a szűrőeltávolításához. Rázza le a szemetet a szűrőről.

3.3 Tisztítsa meg az oldalkefét, a görgős kefét, a görgőt és az érzékelőt
Vegye le a görgős kefét, és törölje le a porszívó csatornát egy ruhával.
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3

4

5

Tisztítsa meg a görgős kefét, és távolítsa el a hengerkefére
feltekeredett szőrt a mellékelt tisztítóeszköz segítségével.

Használja a tisztítókefét a görgő tisztításához.

Vegye le az oldalkefét. Tisztítsa meg az
oldalkefét ruhával.

A tisztítókefével tisztítsa meg a port
az érzékelőn azoptimális
teljesítmény érdekében.
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Jelző és riasztási felszólítás
Jelző felszólítás

A gép állapota Állapot megjelenítése
Töltés Sárga jelző légzés

A töltés befejeződött
A kék visszajelző folyamatosan világít

A gép meghibásodik A piros visszajelző folyamatosan világít / villog

Alacsony akkumulátor A kék visszajelző folyamatosan világít
Tisztítási mód

A kék visszajelző folyamatosan világít

Hálózat konfigurálása A fehér jelzőfény gyorsan villog

Sikeresen konfigurálja a hálózatot A fehér jelzőfény folyamatosan világít

A hálózat nincs konfigurálva / nem sikerült konfigurálni a
hálózatot

A fehér jelzőfény lassan villog

Kikapcsolt állapot Ki

Riasztási felszólítás
A gép meghibásodása esetén a gépen lévő gomb pirosan villog vagy folyamatosan világít, és „pipa”
hangot ad. Az alábbi táblázat segítségével ellenőrizheti a hiba okát:

Piros jelzőfény villog:

SN Felszólító
hang

Ok Megoldás

01 1 A giroszkóp rendellenes Helyezze a robotot stabil helyre, és indítsa újra.
Ne mozgassa a gépet

02 2 Az első lökhárító rendellenes Ellenőrizze, hogy az első lökhárítót beszorította-e idegen
test

03
3

Az alsó nézet érzékelője abnormális Ellenőrizze, hogy nincs-e por az alsó nézet
érzékelőjén, és törölje le

04 4
Lemerült akkumulátor vagy
rendellenes töltés

A gép feszültsége túl alacsony, és
mesterséges segítségre van szüksége a
töltéshez
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A piros lámpa folyamatosan ég

SN Felszólít
ó hang

Ok Megoldás

01 1 A meghajtó kerék
abnormális

Ellenőrizze, hogy a hajtókerék fel van-e
tekerve, és tisztítsa meg az oldalkefét

02 2 Az oldalkefe rendellenes Ellenőrizze, hogy az oldalkefe fel van tekeredve, és
tisztítsa meg az oldalkefét

03 3 A ventilátorabnormális Tisztítsa meg a szemetet a porgyűjtőben és a
szívónyílásban

04
4 A görgős kefe rendellenes Ellenőrizze, hogy a hengerkefe fel van-e tekerve, és

tisztítsa meg

Megjegyzések

Ha a fenti módszerek nem oldják meg a problémákat, próbálkozzon a következő műveletekkel:

1、Indítsa újra a gépet a gép oldalán található főkapcsoló segítségével.

2、Ha a problémák továbbra is fennállnak, még akkor is, ha a gép újraindul, küldje el a gépet
az értékesítés utáni szervizközpontba javításra.
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Hibaelhárítás
Ha a termék használata során az alábbi problémákat észleli, ellenőrizze ennek megfelelően, és önállóan
oldja meg.

SN Hibaleírás Lehetséges ok Megoldás

1 A gép nem tölt. A gép és a töltőalap töltőelektródái
nem érintkeznek teljesen
egymással.

Ügyeljenarra,hogy teljesen
érintkezzen a gép és a töltőalap
töltőelektródáival.

A töltőbázis áramellátása leáll, de a
gép tápkapcsolója be van
kapcsolva, ami energiaveszteséget
eredményez.

Ha a gépet nem használja,
ajánlatos töltési állapotban
tartani, hogy felkészüljön a
további használatra.

2 A gép
takarítás
közben
leáll.

A gépet akadályozzák a rendetlen
vezetékek, a függöny vagy a szőnyeg
rojtja.

A gép különféle utakon
próbál meg önállóan
menekülni. Ha meghiúsul,
javasolt manuálisan
segíteni.

3 A gép
elmegy
tölteni a
takarítás
befejezte
előtt.

A munka közben lévő gép érzékeli az
akkumulátor lemerülését, és
automatikusan visszatér az újratöltéshez.

Töltse fel a gépet.

A gép különböző sebességgel vagy
különböző ideig működik sík padlón,
például fapadlón éscsempén.

A gép működési
időtartama eltérőa
helyiség bonyolultságától,
a szemétmennyiségtől és a
tisztításimódoktól
függően.

4 A gépnem
takarít a
beállított
időpontban.

A gép főkapcsolója nincs bekapcsolva, így a
gép nem tud önállóan lefoglalt időként
működni, mertkikapcsolt állapotban van.

Kapcsolja be
agép
főkapcsolóját.

Alacsony gépakkumulátor. Készenléti állapotban a
gépnek a töltőaljzaton kell
töltenie, hogy elegendő
energiát biztosítson a
további működéshez.

A gép alkatrészét a szemét blokkolja
vagy feltekerte.

Kapcsolja ki az áramellátást,
tisztítsa meg a porgyűjtőt,
majd fordítsa felfelé a gép
alját, és külön-külön tisztítsa
meg a különböző
alkatrészeket.
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