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Dreame הינו שמו המקוצר של החברה הסינית Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries. זהו תעתיק המבוסס על צליל השם הסיני "追觅" וממחיש בתוכו את חזון החברה לחפש 
ולדרוף באופן בלתי פוסק בתחום הטכנוגלוגיה.

دريم هي مؤسسة صينية ويطلق على شركة دريم للتكنولوجيا المحدودة والشركات التابعة لها، وتعكس الترجمة الصوتية للمسمى الصيني"追觅" رؤية الشركة للسعي المستمر واالستكشاف والبحث في التكنولوجيا.

• The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name " 追觅 ",   which 
means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's  vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.

• Das Wort "dreame" ist die Abkürzung von Dreame Technology Co., Ltd und seinen Tochterunternehmen in China. Es ist die Transliteration des chinesischen Namens 
" 追觅 " dieser Firma, was für das Streben nach Vollendung steht und die Vision des Unternehmens widerspiegelt, nämlich im Bereich der Technologie unaufhaltsam 
weiterzustreben, zu erforschen und entdecken. 

• Dreame est l'abréviation de l'entreprise chinoise Dreame Technology Co. et ses filiales, qui est la traduction phonétique du nom chinois de l'entreprise, reflétant la 
vision de l'entreprise qui consiste à poursuivre, explorer et rechercher constamment les avancées technologiques.

• La parola "dreame" è l'abbreviazione dell'azienda Dreame Technology Co., Ltd. e delle sue filiali in Cina. È la traslitterazione del nome cinese dell'azienda " 追觅 ", 
che dimostra la continua ricerca, esplorazione e visione di ricerca dell'azienda nella tecnologia.

• La palabra "dreame" es la abreviatura de Dreame Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias en China. Es la transliteración del nombre chino de "Dreame", que significa 
luchar por la excelencia en cada esfuerzo y refleja la visión de la compañía de continuamente buscar, explorar e investigar en tecnologás.

• Dreame — сокращённое название китайской компании Dreame Technology Co., Ltd. и ее дочерних предприятий. Dreame является транслитерацией 
названия компании на китайском языке « 追觅 », в котором отражено корпоративное видение компании в сфере науки и технологий — непрерывный 
поиск, исследования и стремление к успеху. 

• Słowo "dreame" to skrót od Dreame Technology Co., Ltd. i spółek w Chinach. Jest to transliteracja chińskiej nazwy firmy  " 追觅 " co oznacza dążenie do 
doskonałości w każdym przedsięwzięciu, odzwierciedlając wizję firmy, jaką jest ciągłe prowadzenie, odkrywanie i poszukiwania w nauce i technologii.



W10
Öntisztító robotporszívó és mop
Felhasználói kézikönyv

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
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HUBiztonsági információk

Felhasználási korlátozások • Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi 
vagy értelmi fogyatékossággal, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel 
rendelkező személyek szülő vagy gondviselő felügyelete mellett használhatják a 
biztonságos működés biztosítása és a kockázatok elkerülése érdekében. A 
tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

• Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Gondoskodjon arról, hogy a 
gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban legyenek a robottól, amíg az 
működik.

• Ez a termék kizárólag otthoni környezetben történő padlótisztításra szolgál. Ne 
használja kültéren, nem padlófelületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari 
környezetben.

• Ne használja a robotot a talajszint fölé függesztett területen védőgátló nélkül.
• Ne helyezze a robotot fejjel lefelé. Ne használja az LDS burkolatot, a robot 

burkolatát vagy a lökhárítót a robot fogantyújaként.
• Ne használja a robotot 40° C feletti vagy 0° C alatti környezeti hőmérsékleten, 

illetve folyadékokkal vagy ragadós anyagokkal teli padlón.
• A robot használata előtt szedje fel a padlóról a kábeleket, hogy a robot ne húzza 

azokat tisztítás közben.
• Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy a robot ne ütközzön 

bele és ne sértse meg azokat.
• Tartsa távol a hajat, az ujjakat és más testrészeket a robotok szívónyílásától.
• Tartsa a tisztítóeszközt gyermekek számára elérhetetlen helyen.
• Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robot tetejére, 

függetlenül attól, hogy az álló vagy mozgó állapotban van.
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Felhasználási korlátozások • Ne használja a robotot égő tárgyak tisztítására.
• Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a robot ki van 

kapcsolva, és az önmosó alap kihúzva.
• Ne használjon nedves ruhát a törléshez vagy bármilyen folyadékot a robot és a 

bázis öblítéséhez. A mosható alkatrészeket teljesen meg kell szárítani, mielőtt 
beszerelné és használná őket.

• Kérjük, hogy a terméket a használati útmutatóban található utasításoknak 
megfelelően használja. A felhasználók felelősek a termék nem megfelelő 
használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

Akkumulátorok és töltés • Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort vagy önmosó alapot. 
Csak RCS3 tápegységgel együtt használható.

• Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani az 
akkumulátort vagy az önmosó alapot.

• Ne helyezze az önmosó bázist hőforrás közelébe.
• Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a bázis töltőérintkezőinek 

letörléséhez vagy tisztításához.
• Ne ártalmatlanítsa helytelenül a régi akkumulátorokat. A nem szükséges 

elemeket megfelelő újrahasznosító létesítményben kell kidobni.
• Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett 

szakemberek vagy az értékesítés utáni szerviz cserélhet ki.
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HUBiztonsági információk

Akkumulátorok és töltés • Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azonnal hagyja abba a készülék 
használatát, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

• Szállításkor győződjön meg arról, hogy a robot ki van kapcsolva, és lehetőleg az 
eredeti csomagolásban tárolja.

• Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki, 
és tárolja hűvös, száraz helyen. Legalább 3 havonta egyszer töltse fel a robotot, 
hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.

A Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RLS5C típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes 
szövege a következő internetcímen érhető el: www.dreame-technology.com.
A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs weboldalra.

Lézeres távolságérzékelő
• A lézeres távolságérzékelő megfelel az IEC 60825-1:2014 szabványnak az 1. 

osztályú lézertermékekre vonatkozóan, és nem termel veszélyes lézersugárzást.
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Megjegyzés: A jelen kézikönyvben található illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

Hálózati kábel Tisztító eszköz

Mop pad (×2) Oldalsó kefe  Önmosó bázis
 (Beleértve egy friss tartály, egy 

hulladéktartály és egy mosódeszka)

Termék áttekintés

Tartozékok



5

HU

Foltos tisztítás gomb
• Nyomja meg röviden a foltos tisztítás elindításához

Bekapcsolás/tisztítás gomb
• Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz vagy 

kikapcsoláshoz.
• Nyomja meg röviden a gombot a robot bekapcsolása után a tisztítás 

megkezdéséhez.
Állapotjelző

• Fehéren: Tisztítás vagy tisztítás
• Villogó narancssárga: Hiba

Vissza a bázisra gomb
• Nyomja meg röviden, hogy a robotot 

visszaküldje a bázisra.

Termék áttekintés

Robot



6

HU

Levegő kimenet 
/ hangszóró

Wi-Fi kijelző

Reset gomb
· Nyomja meg és tartsa 
lenyomva 3 másodpercig a 
gyári beállítások 
visszaállításához.o 

 Return-to-Base érzékelő

Főkerék

Sziklaérzékelők

Sziklaérzékelők

Főkerék

Fő kefe

Kefevédő klipszek

Mágneses tartók

Univerzális kerék
Oldalsó kefe

Segédkerék

Élérzékelő

LDS felső fedél

Lökhárító

Sziklaérzékelők

Borító

Lézeres távolságérzékelő (LDS) 
Töltő érintkezők

Termék áttekintés

Robot és érzékelők

Ultrahangos érzékelő
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Felső borító

Víztartály dugó

Vezérlőpult

Mop Pad 
Mosódeszka

Washboard Clips

Lebegő golyó Szűrőanyag

Vezérlőpult

Tiszta gombVissza a bázisra
Gomb

Képernyő

Termék áttekintés

Önmosó bázis

Clip Clip

Hulladék tartály Friss tartály

Vissza a bázisra gomb
 ·

·

Nyomja meg röviden, hogy a robotot visszaküldje a bázisra. A robot a felmosóbetét 
megtisztítása után folytatja a tisztítást.
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot a tisztítás leállításához és a 
robot visszaküldéséhez a bázisra, hogy a felmosóbetétet megtisztítsa és megszárítsa. 
Ha a robot a bázisra van helyezve, amikor ezt a gombot megnyomja és 3 másodpercig 
lenyomva tartja, a mop pad azonnal megtisztul és megszárad.

Tiszta gomb  
Nyomja meg röviden a gombot a tisztítás elindításához vagy szüneteltetéséhez.

Gyermekzár
Nyomja meg és tartsa lenyomva a           és            gombokat 3 másodpercig a gyermekzár 
aktiválásához vagy deaktiválásához.
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Porgyűjtő

Szűrő

Ládafedél

Bin Clip

Jelzőterület

Töltő érintkezők

Tápcsatlakozó

Termék áttekintés

Önmosó bázis

Mosódeszka konzol 

Túlfolyás érzékelőkTúlfolyásérzékelők

 Self-Wash Base Vissza
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HUOtthoni környezet tisztítása

Távolítsa el a tápkábeleket és a kisebb tárgyakat, hogy a robot ne akadjon be és ne 
szoruljon be.

Nyissa ki a takarítandó helyiség ajtaját, és helyezze a bútorokat a megfelelő helyre, 
hogy több hely legyen.

Annak megakadályozása érdekében, hogy a robot ne ismerje fel a tisztítandó 
területeket, ne álljon a robot előtt, küszöbön, folyosón vagy szűk helyeken.

A takarítás előtt helyezzen fizikai akadályt a lépcső és a kanapé szélére, hogy 
biztosítsa a robot biztonságos és zökkenőmentes működését.
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2. Szerelje fel az oldalsó kefét

Használat előtti előkészületek

1. Távolítsa el a védőcsíkokat

Megjegyzés: Szerelje be az oldalsó kefét, amíg be nem kattan a helyére.

3. Helyezze az alapot a falhoz, és töltse fel a robotot.

Megjegyzés:
• Távolítson el minden olyan tárgyat, amely 1,5 m-nél közelebb van az elülső és 0,5 m-nél 

közelebb van az alaptól.
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem akadályozhatja a jelzőterületet.

>1.5m

>0.5m

>0.5m

A legjobb
Wi-Fi-tartományban

• Telepítse a bázist olyan nyitott helyre, ahol jó Wi-Fi jel van.
• Helyezze be a tápkábelt a bázisba, és dugja be a konnektorba.
• Helyezze a robotot a bázisra, és a robot automatikusan bekapcsol és elkezd 

töltődni.
• Javasoljuk, hogy a robotot az első használat előtt teljesen töltse fel. Miután a 

robot teljesen feltöltődött, az állapotjelző 10 percig fehéren világít, majd kialszik.

Click
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1. Töltse le a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást
A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-
kódot a roboton.

Megjegyzés: Ha a robot nem tud csatlakozni a telefonhoz, állítsa vissza a Wi-Fi hálózatot, 
és próbálja meg újra.

Wi-Fi kijelző
• Lassan pislog: Csatlakoztatandó
• Gyorsan villog: Csatlakozás
• Bekapcsolva: Csatlakoztatva

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

A készülék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik, amely a készülék vezérlésére és más okoseszközökkel való együttműködésre használható.

xxxxxx otthona
Nincs otthoni környezetre vonatkozó 
információ

Eszközök                        Szobák

A közelben lévő eszközök keresése...

Mit tegyek, ha nem tudok
készülékeket fizetni?

Megjegyzés:
• Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
• Az alkalmazás szoftvere frissítés alatt áll, és a tényleges műveletek eltérhetnek a jelen 

kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, kövesse az aktuális alkalmazásverzió alapján az 
utasításokat.

 A borító alatt

2. Eszköz hozzáadása
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, és koppintson a "      " -ra a jobb felső 
sarokban az Eszköz hozzáadása oldalra. Ezután koppintson a "      " elemre a jobb felső 
sarokban, szkennelje be a roboton lévő QR-kódot a "Dreame Bot W10" hozzáadásához, 
majd csatlakoztassa az eszközt a felszólítás szerint.

3. Wi-Fi alaphelyzetbe állítása
Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a           és           gombokat, amíg a 
következő hangjelzést hallja: "Vár a hálózati konfigurációra". Amint a Wi-Fi jelző lassan 
villog, a Wi-Fi visszaállítása megtörtént.
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·

A robot automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál hosszabb ideig alvó üzemmódban marad.

Ha a robotot szünetelteti és az alapra helyezi, az aktuális tisztítási folyamat véget ér.

Megjegyzés:
• Használat előtt győződjön meg arról, hogy a robot teljesen feltöltődött. Tisztítás 

közben ne mozgassa a robotot kézzel.
• Ha az akkumulátor lemerül tisztítás közben, a robot visszatér a bázisra, és az 

akkumulátor feltöltése után folytatja a tisztítást. A Tisztítás folytatása funkciót 
előzetesen engedélyezni kell az alkalmazásban.

Hogyan kell használni

Gyors feltérképezés
Ne rögzítse a felmosóbetétet. Helyezze a robotot az alapra, és a robot automatikusan 
bekapcsol. 
A robot első használatakor az alkalmazás utasításai szerint készítsen egy térképet. 
Ezután a robot mozog, hogy letapogassa a környezetet, és tisztítás nélkül térképet 
építsen. Miután a robot visszatér a bázisra, a térkép automatikusan felépül és 
elmentésre kerül.

Be/kikapcsolás
A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a        gombot 3 másodpercig. Ha a 
bekapcsolás jelzője tartósan világít, a robot készenléti állapotban van. A robot 
kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a         gombot 3 másodpercig, amikor 
a robot nem mozog.

Kezdje el a takarítást
Nyomja meg röviden a   és         gombokat az alapon, és a robot megkezdi a tisztítást.

Tisztítási mód
A robot bekapcsolása után minden egyes helyiséget úgy tisztít meg, hogy először a 
széleken és a falak mentén, majd S alakban tisztít. A robot a takarítás után automatikusan 
visszatér a bázisra, hogy feltöltse az akkumulátorát.

Szünet/alvás
Amikor a robot takarít, nyomja meg röviden a robot bármelyik gombját vagy a       
gombot a bázison a robot szüneteltetéséhez.
Ha a robot 10 percnél hosszabb ideig szünetel, automatikusan alvó üzemmódba lép, és a 
tápellátás és a töltés jelzője nem világít tovább. A robot felébresztéséhez nyomja meg a 
robot vagy a bázis bármelyik gombját, vagy koppintson az alkalmazásra.

Megjegyzés:

Foltos tisztítás
Ha a robot szünetel vagy készenléti állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva 
a   .     gombot 3 másodpercig a foltos tisztítási mód bekapcsolásához. Ebben az 
üzemmódban a robot egy 1,5 × 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít meg maga 
körül, és a foltos tisztítás befejezése után visszatér a kiindulási pontra.

További App funkciók
Az előző függvények használata előtt egy térképet kell létrehozni.
További funkciók használatához kövesse az alkalmazás utasításait.
Az alkalmazás szoftvere frissül, és az alkalmazás tényleges felhasználói felülete 
eltérhet a jelen kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, kövesse az aktuális alkalmazásverzió 
alapján az utasításokat.
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3. Helyezze a friss tartályt az alapba

2. Adjon vizet a friss tartályba

MAX

Hogyan kell használni

Mopping funkció
1. Csatlakoztassa a felmosóbetétet

A MAX vonalra

Megjegyzés: Ne használjon mosószert vagy fertőtlenítőszert. Ellenkező esetben a bázis 
funkciói károsodhatnak.
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A
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Megjegyzés:
• Ha a robot nincs a talapzaton, kérjük, indítás előtt tegye vissza.
• A robot tisztítás előtt megtisztítja a felmosópadot, kérjük, várjon türelmesen, amíg a 

felmosópad megtisztul.
• Ne mozgatja kézzel az alapot, a friss tartály, a hulladéktartály vagy a mosódeszkát 

felmosás közben.

Megjegyzés:
• A felmosópárna bármikor történő tisztításához a tisztítás megkezdéséhez nyomja meg 

és tartsa lenyomva a          gombot az alapon 3 másodpercig.
• A felmosópárna tisztítása közben, ha a friss tartályban lévő víz mennyisége nem 

elegendő, vagy a hulladéktartály megtelt, a robot hangjelzést küld, vagy az alkalmazás 
értesítést küld. Miután a felmosópárna megtisztult, időben tisztítsa meg a 
hulladéktartályt, hogy elkerülje a penészesedést vagy a szagokat.

Utak felmosása 6. Tisztítsa meg a felmosóbetétet

Miután a robot befejezte a tisztítást és visszatér a töltéshez, a bázis megkezdi a 
felmosópárna tisztítását és szárítását.

Hogyan kell használni

4. Kezdje el a tisztítást

Nyomja meg röviden a gombot. A robot elindul a bázisról, és a térkép

által ütemezett optimális takarítási terv alapján felmossa a házat.

5. Visszatérés az öntisztításhoz

Moppingolás közben a robot visszatér a bázisra, hogy a mop padot az alkalmazásban 
beállított tisztítási feltételek szerint tisztítsa meg. A robot a felmosópárna megtisztítása 
után folytatja a takarítást.
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Porgyűjtő és szűrő

Rutinszerű karbantartás

1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a porgyűjtő csíptetőjét a porgyűjtő 
eltávolításához.

3. Vegye ki a szűrőt, és óvatosan kopogtassa meg a kosarát.

2. Nyissa ki a tartály fedelét, és ürítse ki a tartályt az ábrán látható módon.

* Minden használat után tisztítsa meg

Megjegyzés: Ne próbálja meg kefével vagy ujjakkal tisztítani a szűrőt.

4. Folyó víz alatt öblítse ki a portartályt és a szűrőt, és teljesen szárítsa meg 
őket, mielőtt újra beszerelné.

Megjegyzés:
• A porgyűjtőt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítse ki. Ne használjon semmilyen 

tisztítószert.
• Csak akkor használja a porgyűjtőt és a szűrőt, ha a savó teljesen száraz.
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2. Tegye vissza a szűrő meidát és a tömlőt.

Hulladék tartály
1. Vegye ki a hulladéktartályt, nyissa ki a hulladéktartály fedelét, majd ürítse ki a 
szennyvizet.

2. Tisztítsa meg a hulladéktartályt vízzel, és tegye vissza az alapra.

Megjegyzés: A hulladéktartályban lévő úszó golyó mozgó alkatrész. Ne tisztítsa túlzottan az 
úszó golyót, mert az befolyásolhatja a funkcióit.

* Minden használat után tisztítsa meg

Rutinszerű karbantartás

Friss tartály * Tisztítsa meg a szűrőközeget 3 havonta egyszer

1. Nyissa ki a friss tartály fedelét, tolja oldalra a tömlőt, hogy eltávolítsa és megtisztítsa 
a szűrőközeget az ábrán látható módon.
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3. Száraz ruhával törölje át az alap alját.

2. A mellékelt tisztítószerszámmal teljesen tisztítsa meg a mosódeszkát.

4. Helyezze a mosódeszkát az ábrán látható módon az alapba, ügyelve arra, hogy 
mindkét klipsz a helyén legyen.

Rutinszerű karbantartás

Mosódeszka * 2 hetente egyszer tisztítsa meg

1. A mosódeszka eltávolításához nyomja meg az alap aljának mindkét oldalán 
lévő kapcsokat.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a mosódeszka konzolok a helyükön vannak.

Click Click
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Húzza ki a kefetakarókat az ábrán látható módon. A mellékelt tisztítószerszámmal 
távolítsa el a kefébe gabalyodott szőrszálakat.
Nyomja befelé a kefevédő kapcsokat a kefevédő eltávolításához, és emelje ki a kefét a 
robotból.

Megjegyzés: Ne húzza ki túlzottan a kefébe gabalyodott hajat. Ellenkező esetben a főkefe 
megsérülhet.

Az oldalsó kefe tisztítása
Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó 
kefét.

Az univerzális kerék/segédkerék tisztítása

Megjegyzés:
• Egy szerszámmal, például egy kis csavarhúzóval válassza szét az univerzális kerék 

tengelyét és abroncsát. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
• Öblítse le az univerzális kereket folyó víz alatt, és tegye vissza, miután teljesen 

megszáradt.

Rutinszerű karbantartás

A főkefe tisztítása
Nyomja befelé a kefevédő kapcsokat a kefevédő eltávolításához, és emelje ki a kefét 
a robotból.
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Megjegyzés: A nedves ruha károsíthatja a robot és a bázis érzékeny elemeit. Kérjük, 
hogy a tisztításhoz száraz ruhát használjon.

Akkumulátor
A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. A napi használat 
során ügyeljen arra, hogy az akkumulátor jól feltöltve maradjon az optimális teljesítmény 
fenntartása érdekében. Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tegye 
el. A túlzott lemerülésből eredő károk megelőzése érdekében háromhavonta legalább 
egyszer töltse fel a robotot.

Rutinszerű karbantartás

Robotérzékelők és töltő érintkezők

Törölje le a robot érzékelőit és töltőérintkezőit puha, száraz ruhával: 
• A robot alján lévő sziklaérzékelők
• Töltőérintkezők a robot hátulján
• A robot elején lévő, az alapálláshoz való 

visszatérés érzékelője
• Lökhárító a robot elején
• LDS a robot tetején

Sziklaérzékelők

Önmosó bázis töltő érintkezők és túlfolyásérzékelő

LDS 

Töltő érintkezők

Return-to-Base
érzékelő

Lökhárító

Töltő érintkezők

Túlfolyásérzékelő

Robot újraindítása
Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva 
a     .  gombot 10 másodpercig, hogy erőszakkal kikapcsolja. Ezután nyomja meg és 
tartsa lenyomva a       gombot 3 másodpercig a robot bekapcsolásához. 
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Ha a bázis nem működik megfelelően, a kijelzőn egy hiba ikon és üzenet jelenik meg. Olvassa el az üzenetet, és kezelje a problémát az alábbi táblázat alapján.

Hiba ikon Hibaüzenet Megoldás

Elégtelen víz a friss tartályban Adjon elegendő mennyiségű vizet a friss tartályba.

Friss tartály nincs telepítve Helyezze a friss tartályt a helyére.

Hulladéktartály meghibásodás
Helyezze a hulladéktartályt a helyére. 
Ürítse ki a szennyvizet.

Mosódeszka nincs telepítve
Ellenőrizze, hogy a mosódeszka be van-e szerelve, és hogy a mosódeszka mindkét oldalán 
lévő kapcsok a helyükön vannake.

Rendellenes mosódeszka vízszint Ellenőrizze, hogy a hulladéknyílás eltömődött-e. Ha igen, tisztítsa meg.

Robot meghibásodás
Ellenőrizze, hogy a robot nem kapott-e kivételt. A hibaelhárítással kapcsolatban olvassa el a 
jelen kézikönyv "FAQ" című részét.
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Probléma Megoldás

A robot nem kapcsol be.
Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot a bázison, és próbálja meg újra.
A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 °C alatt) vagy túl magas (40 °C felett). A robot üzemi hőmérséklete 0° C és 40° C 
között van.

A robot nem töltődik fel. A bázis ki van húzva. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége be van dugva. 
Rossz érintkezés. Törölje át a bázis és a robot töltőérintkezőit.

A robot nem tér vissza a bázisra.

Az alap körül akadályok vannak. Helyezze az alapot egy nyitottabb területre.
Törölje le a bázis jelzőterületét.
A robot mozgatása miatt előfordulhat, hogy a robot átpozícionálja magát vagy újratérképezi a környezetét. Ha a robot túl 
messze van a bázistól, előfordulhat, hogy nem tud automatikusan visszatérni a bázisra, ebben az esetben kézzel kell a 
robotot a bázisra helyezni.

A robot meghibásodott. Kapcsolja ki a robotot, majd indítsa újra.

A robot furcsa hangot ad ki. A főkefe, az oldalsó kefe vagy a fő keréktárcsák szőrrel vagy törmelékkel lehetnek összezsúfolódva. Kapcsolja ki a 
robotot, és távolítsa el a szőrszálakat vagy törmeléket. 

A szívóerő gyenge tisztítás közben.
A szemetes tele van. Ürítse ki a porgyűjtőt.
A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg a szűrőt. 
A főkefébe haj vagy törmelék akadt. Távolítsa el a főkefe körül összegubancolódott szőrszálakat és törmeléket.

FAQ
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Probléma Megoldás

A robot nem tud Wi-Fi-hoz csatlakozni.

Kivétel lép fel a Wi-Fi-hoz való csatlakozás során. Állítsa vissza a Wi-Fi hálózatot, és próbálja meg újra.
A helymeghatározási engedély nincs engedélyezve. Győződjön meg róla, hogy a Mi Home/Xiaomi Home 
alkalmazásban engedélyezve van a helymeghatározási engedély.
A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a robot a Wi-Fi jel hatótávolságán belül van.
Az 5 GHz-es Wi-Fi nem támogatott. Győződjön meg róla, hogy a robot a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hez csatlakozik.
A megadott Wi-Fi felhasználónév vagy jelszó helytelen. Adja meg a helyes felhasználónevet és jelszót.

A robot nem takarít automatikusan 
a tervezett időpontban. A robot akkumulátora lemerült. Az ütemezett tisztítás csak akkor indul el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 15%-ot.

A robot a töltés után nem folytatja a 
tisztítást.

Győződjön meg róla, hogy a robot nincs beállítva a Ne zavarjon (DND) üzemmódra, amely megakadályozza a tisztítás 
folytatását.
A robot nem folytatja a tisztítást, ha kézzel feltöltik vagy a bázisra helyezik.

A felmosóbetét nem képes forogni. A felmosóbetétbe haj vagy törmelék keveredhet. Tisztítsa meg.

A mosdótál túlcsordul. Törölje át a túlfolyásérzékelőt száraz ruhával.

A felmosóbetét a tisztítás után 
nedves.

Az alap csak a tisztítási feladat befejezése után szárítja meg a felmosópárnát.
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Modell RLS5C

Akkumulátor 6400 mAh (névleges kapacitás)

Töltési idő Kb. 6 óra

OS kompatibilitás Android 4.4 vagy iOS 10.0 és újabb verziók

Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Névleges feszültség 14.4 V 

Névleges teljesítmény 55 W

Működési frekvencia 2400-2483.5 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény < 20 dBm

Műszaki adatok

Robot Önmosó bázis

Modell RCS3

Névleges bemenet 100-240 V ~  50-60 Hz  1.5 A

Névleges teljesítmény 20.0 V   1 A

Normál használat esetén ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az 
antenna és a felhasználó teste között.

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések 
hulladéka), amelyeket nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy a készülékhulladékot a 
kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és 
újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről és 
feltételeiről további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

WEEE információk


