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Tippek

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze megmegfelelően.
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Biztonsági utasítások

�

·A műanyag zacskók veszélyesek! A fulladás elkerülése érdekében a műanyag zacskókat tartsa távol 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)
védőkorlát nélkül.

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

- Használat előtt, kérjük, akassa fel otthon a földkábelt, 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 értelmi fogyatékosak, vagy akiknek nincs tapasztalatuk
és józan észük (beleértve a gyerekeket is), felügyelet vagy útmutatás nélkül használják a terméket.

-Ne engedje, hogy gyerekek játékként használják a terméket.

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

- Tartsa távol a férfiak vagy háziállatok szőrét, ujjait és egyéb részeit a gép szívónyílásától, amikor agép
működik.
- Ne használja a terméket égő tárgyak tisztítására (például el nem oltott cigarettavégek).
- Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat (például dekorációs hulladékot, üveget és szögeket) a géppel.

- A gép és a töltőhalom tisztításához és karbantartásához először kapcsolja ki a gépet, húzza ki a
csatlakozódugót akonnektorból, és először húzza ki a tápfeszültséget.

- Tisztítás céljából ne merítse vízbe a gépet és a töltőhalmot, és ne öblítse le vízzel.
- Ne törölje le a termék egyetlen részét sem nedves ruhával vagy folyadékkal.
- Ne használja a padlótörlő modult aszőnyegen.

-Ne használja közvetlen napfénynek kitéve.

-A terméket az utasításoknak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő minden
veszteség és sérülés a felhasználót terheli.



Biztonsági utasítások
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·Még ha a termék súlyosan is sérült, szigorúan tilos a terméket elégetni, mert
a termék akkumulátora robbanást okozhat.
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ltőit és töltőcikkeit.

· Ne szerelje szét, ne javítsa vagy szerelje fel az akkumulátort és a töltőhalmot engedély nélkül.

· Ne helyezzen töltőhalmot hőforrások (például radiátor) közelébe.

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

· Ne dobja ki tetszés szerint a használt elemeket. 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.

Figyelmeztetés: Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai képességű személyek
csak akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos
használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

· Gyermekek nem játszhatnak akészülékkel.

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

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

Beépített víztartály és
pordoboz és felmosó tartó×1

Töltődokkoló

HEPAszűrő×1 Mop×1 Tisztító kefe×1

Utasítás×1
Porzsák×2(

egy porzsák van a
töltődokkolóban)

Eldobható felmosó kendő×5 Bal oldali ecset×2
Jobb oldalikefe×2
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Termék bemutatása
1.Gép

Be/Ki/Sweep/Szünet
• Röviden nyomja meg a

seprés/szünet elindításához
• Nyomja meg hosszan 3 másodpercig

a be-/kikapcsoláshoz

Újratöltés/Szünet
• Rövid megnyomásával újratöltés/

szünet

Jelző lámpa
• Kék: Normál működés

• Piros: Rendellenes állapot vagy

alacsony az akkumulátor
• Narancssárga fény: töltés
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Termék bemutatása
2. Érzékelő és szerkezet

Panel

Gomb

Lökhárító

Szélérzékelő

Omni-irányú kerék

Oldalkefe

Kormány

Guruló kefe

Vízkivezetés

Töltő érintkező
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Termék bemutatása

Porgyűjtő bemenet

3.Töltődokkoló

Porgyűjtő
hordófedél

Indikátor
fény

Töltés
rugós lemez
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Telepítés

1. Óvintézkedések a telepítés előtt

Kérjük, a berendezés aktiválása előtt tegye rendbe a padlón szétszórt vezetékeket, törmeléket és törékeny, értékes és potenciálisan veszélyes tárgyakat. Kerülje el
a berendezés beékelődése, elakadása, húzása vagy ütközése által okozott személyi sérülést vagy anyagi veszteséget.

Ne használja a robotporszívót folyadékok tisztítására. Ha a terméket emelt környezetben használja, kérjük, szereljen
fel korlátokat, hogy megakadályozza a berendezés vagy cikkek
véletlen leejtését és személyi vagy anyagi kárt.
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Telepítés

2.Telepítés lépései

(1) Csatlakoztassa a tápkábelt, és rendezze el
a felesleges vezetékeket.

(3) Helyezze a töltőhalmot a sima földfalhoz, és
csatlakoztassa a tápegységhez.

Megjegyzések:
·Győződjön meg arról, hogy a töltőhalom mindkét oldalán
több mint 0,5méter, előtte pedig több mint 1,5méter
szabad hely van.

·
· Ha a tápkábel merőleges a talajra, előfordulhat, hogy a fő gép
húzza, ami a töltődokkoló áramkimaradását okozhatja.

· A töltést jelző lámpa mindig világít, amikor a készülék be van
kapcsolva.

(2) Ne rázza meg a töltőpapot, és kerülje a töltődokkoló
közvetlen napfénnyel való érintkezését.

Megjegyzések:

• A napsugárzás megzavarhatja a töltési jelet, és azt okozhatja, hogy
a fő gép nem tér vissza a töltődokkolóhoz.

(4) Oldalkefe beszerelése
Illessze a bal oldali kefét (L) és a jobb oldali kefét (R) az alsó
házon lévő L és R betűkkel, és nyomja le. Ha kattanást hall,
az azt jelzi, hogy a telepítés a helyén van.
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Telepítés

(5) Kapcsolja be és töltse fel
Nyomja meg hosszan a gombot a bekapcsoláshoz, majd
helyezze a főgépet a töltőaljzatra a töltéshez, miután a
jelzőfény folyamatosan világít. Amikor a hangutasítás
„kezdje el a töltést”, azt jelzi, hogy a töltés sikeresen
megtörtént.

A víztartály felszerelése: Igazítsa a víztartályt
a géphez, és tolja be, amíg el nemakad.

Megjegyzések:
• Ha az áramellátás nem elegendő, és a berendezést nem lehet
elindítani, kérjük, helyezze a fő gépet a töltőaljzatra, és a
berendezés automatikusan elindul.

(6) Felmosómodul beszerelése Víztartály feltöltése: Nyissa ki a víztartályon
lévő vízbemenetet, töltse fel vízzel és rögzítsea fedelet.

A felmosó felszerelése: Ragassza fel
egyenletesen a
felmosót a felmosótartóra, és szerelje fel a
víztartályra. Tipp: Tiszta víz használata

javasolt, tisztítószer nem
adható hozzá.

Megjegyzés: Ne öblítse ki és ne áztassa be a víztartályt.

Megjegyzés:Javasoljuk, hogya tisztítókendőtmindenhasználatutánmegkell
tisztítani a tisztítás hatékonyságának biztosítása érdekében. (7) Útmutató a felmosó modulhoz

Abiztonságérdekében töltéskor vagy
használaton kívül feltétlenül távolítsa el a
felmosómodult.

Ne használja a felmosó funkciót a szőnyegen.

A kívánt felmosó hatás elérése érdekében
ajánlatoselőször megtisztítani, majd a
használathoz telepíteni a felmosó modult.



Használati útmutató
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1.Alapműveletek

Be-/Kikapcsolás Töltés
Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Ha a
jelzőfény világít, a berendezés sikeresen
bekapcsolt.Amikor a gép készenléti állapotban van,
nyomja meg
hosszan a bekapcsoló gombot 3 másodpercig,
ekkor a jelzőlámpa kialszik, és a gép kikapcsol.
Megjegyzés: A főgép töltése közben a gépet nem lehet
kikapcsolni.

Söprés/szünet

A gép sikeres bekapcsolása után nyomja meg röviden
afőgépen lévő gombot, vagy használja a mobiltelefon
APP-t a seprés elindításához.

Jegyzet:
· A robotporszívó nem használható folyadék felsöprésére.
· Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 15%, a seprési feladat nem
hajtható végre. Kérjük, először töltse fel, majd folytassa a seprést.

· A berendezés automatikusan visszatér a töltőalaphoz töltés céljából,
ha az akkumulátor töltöttségi szintje 15% alatt van a seprés során.

· Tisztítás előtt helyezzen el mindenféle vezetéket (beleértve a töltőaljzat
tápkábelét is) a földön, hogy elkerülje az áramkimaradást, a tárgyak vagy
vezetékek megsérülését a gépi tisztítás közbeni húzódásmiatt.

Automataüzemmód:A tisztításbefejezéseutána
főgép automatikusanvisszatéra töltőpaklihoz.

Kézi mód: szünet állapotban nyomja meg röviden
a ház alakú gombot atöltés elindításához, vagy
használja a mobiltelefon APP-t atöltés
elindításához.
Jegyzet:
Ha a főgép nem találja a töltőalapot, és automatikusan visszatér
a kiindulási helyzetbe, ezért kérjük, helyezze vissza manuálisan a
főgépet a töltőbázisra a töltéshez.



Használati útmutató
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2.Automatikus seprés 3. Seprés rögzített pontokon
Indítás után a gép íj alakban megtervezi a seprési utat,
rendezetten és hatékonyan felseperi az egész házat, és
a seprés után automatikusan visszaküldi a
töltődokkolóra töltésre (ez az alapértelmezett seprési
mód).

Válassza ki a ponttisztításimódot, a gépa köralakú, 1,2m
átmérőjű területet magával a középponttal söpri, a seprés
befejezése után a főgép automatikusan visszatér a
kiindulási helyzetbe, és leáll. (EközbenÖnmanuálisan is
vezérelheti a gépet a seperni kívánt pozícióba a
mobiltelefon APP iránygombjaival).

Feltakarított terület

Takarítandó terület



Használati útmutató
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4. Oldalsöprés 5.Kinevezett söprés
Ez a mód beltéri sarkok seprésére szolgál. A gép végigsöpör a
rögzített tárgyak (például fal) kerületén, és a munka végén
visszatér a töltőhalomhoz.
Gyorsan elindíthatja az oldalsöprést a mobiltelefon APP
használatával.

A kijelölt seprési idő amobiltelefonosAPP-ban
állítható be, és a főgép a megadott időpontban
automatikusanmegkezdiaseprést, ésaseprés
befejezése után visszatér a töltőhalomhoz
töltésre.
(7*24órás időpont egyeztetés támogatott)
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Csatlakoztassa az APP-t

A termék csatlakoztatva van a MIJIA-hoz. A MIJIA APP segítségével vezérelhető, és összekapcsolható más
termékekkel.

Olvassa be a QR-kódot, töltse le és telepítse a MIJIA APP-ot. Azok a felhasználók, akiknél a MIJIA APP már telepítve van,
közvetlenül belépnek az eszközcsatlakozási oldalra. Vagy keressen rá a „MIJIA” kifejezésre az APP Store-ban, töltse le és
telepítse a MIJIA APP alkalmazást. Nyissa meg a MIJIA APP kezdőlapját, kattintson a jobb felső sarokban található "+"
gombra, és adja hozzá az eszközt az APP által javasolt módszer szerint.

Megjegyzés: A tényleges működés kissé eltérhet a fenti leírástól a MIJIA APP frissítése és frissítése miatt. Kérjük, kövesse a MIJIA APP aktuális

útmutatóját.

Állítsa vissza a Wi-Fit

Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a bekapcsoló és a home gombot

3 másodpercig, ami után hallani fogja a „Wi-Fivisszaállítva”
hangüzenetet, a bekapcsológomb és az újratöltés gomb
kéken villog, és a seprőrobot csatlakozásra váró állapotba
lép. A csatlakozás befejezése után a bekapcsológomb és
az újratöltés gomb jelzőfénye mindig kéken világít.

Tippek: csak2,4GHz-es frekvenciasávúWi-Fi hálózat
támogatott
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Napi karbantartás
1.Gurulókefe (Javasolt

hetente egyszer
megtisztítani)

(1) Fordítsameg agépet, nyomjameg a gördülőkefe
fedelén lévő pattintást, és távolítsa el a gördülőkefe fedelét.

Jegyzet:
Az oldalkefét ajánlatos 6-12
havonta cserélni a tisztító hatás
érdekében.

2.Oldalkefe (ajánlott
hetente egyszer meg tisztítani)

(1) Fordítsa meg a gépet, és függőlegesen
húzza ki az oldalkefét.

(2) Tisztítsa meg az összegabalyodott
hajat és a szennyeződéseket, majd
helyezze fel.
(3) Illessze a bal oldali kefét (L) és a jobb oldali
kefét (R) a ház alsó részén található L és R
betűkkel, majd nyomja le afelszereléshez.

(2). Távolítsa el a gördülőkefét.

(3) Amegfelelő tisztítókefével tisztítsameg a port a
főkeféről és a gördülőkefe-kamráról, majd tisztítsa meg
a gördülőkefén lévő összegabalyodott anyagokat.

Jegyzet:
Az oldalkefét 3 havonta javasolt cserélni a tisztító hatás
biztosítása érdekében.
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Napi karbantartás
3. Portartály ésszűrő (ajánlott
minden takar ítás után
megtisztítani)

(1) Nyomja meg a gombot a portartály
víztartályán, és húzza vissza aportartály
víztartályának eltávolításához.

4. Portartály tisztítás (Hetente egyszer javasolt a
tisztítás)
(1) Hosszú használat után távolítsa el a szűrőszűrőt és a
HEPAszűrőszűrőt.

(2) Helyezze a leválasztott elsődleges szűrőszűrőt és a
pordobozt a csap alá az öblítéshez (a HEPA szűrőszűrőt
nem lehet mosni)

(3) Mosás után centrifugálva szárítsa meg, szárítsa meg a
szűrőt és a pordobozt a levegőn, és használat előtt várja meg,
amíg teljesen megszárad.

（2）Nyomja meg a kapcsolót a portartály víztartályán,

nyissa ki a pordobozt és öntse ki a szemetet. Előszűrő

Megjegyzések:

HEPA szűrő Szűrő

borító

1. Öblítse le tiszta vízzel, és ne adjon hozzá tisztítószert.
2. Ne tisztítsa a szűrőszűrőt kefével vagy ujjaival.
3. Hagyja száradni a szűrőszűrőt a levegőn legalább 24 órán
át amíg teljesen meg nem szárad.
4. Javasoljuk, hogy a szűrőt 3 havonta cserélje ki.
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Napi karbantartás
5. Érzékelők és érintkezők tisztítása

Tisztítsa meg az ütközésgátló érzékelőt (ajánlott
havonta egyszer megtisztítani).

Tisztítsa meg a szélérzékelőt (ajánlott havonta
egyszer megtisztítani).

Tisztítsa meg a töltőérintkezőt (ajánlott havonta
egyszer megtisztítani).
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Napi karbantartás
1.Tisztítsa meg a töltődokkoló
jelkibocsátási területét (ajánlotthavonta
egyszer megtisztítani).

Akkumulátor

•A fő gép beépített, nagy teljesítményű
újratölthető lítium-ion akkumulátorral
rendelkezik. Az akkumulátor teljesítményének
megőrzése érdekében a fő gépet a napi
használat során tartsa töltött állapotban.
•Ha a gépet hosszabb ideig nem használja,
kapcsolja ki, tárolja, és legalább 3 havonta töltse
fel, hogy elkerülje azakkumulátor túlzott
lemerülése miatti károsodását.

Firmware frissítés

A firmware-frissítés funkciót a mobiltelefon APP-ban
adhatja meg, és az új firmware észlelése után
frissítheti az utasításokszerint. A firmware-frissítések
≥ 50%-os akkumulátorszintet igényelnek, és
ajánlatos a berendezést a töltőbázisra helyeznia
frissítéshez.
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Alapvető paraméterek
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Gyakori probléma

A probléma típusa Megoldás

Nem lehet indítani

· Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, helyezze a berendezést a töltőhalomra,
hogy atöltőrúd egy vonalba kerüljön, és a berendezés automatikusan bekapcsol.

· Ha a környezeti hőmérséklet 0°C-nál alacsonyabb vagy 40°C-nál magasabb, kérjük, 0-40°C-os
környezetben használja.

Nem lehet tölteni

· Kérjük, távolítsa el a berendezést, és ellenőrizze, hogy világít-e a töltőtalp jelzőfénye, és
ellenőrizze, hogy a töltőállomás tápcsatlakozója be van-e dugva, és hogy a konnektor áram
alattvan-e.

· Rossz érintkezés esetén tisztítsa meg a töltőalap rugós lemezét és a töltőérintkezőt a
főgépen,vagy húzza ki az oldalkefét.

Nem lehet újratölteni A fő gép túl messze van a töltőállomástól. Kérjük, helyezze a fő gépet a
töltőállomás közelébe.

Rendellenes viselkedés Kapcsolja ki és indítsa újra.

Rendellenes hang seprés
közben

A főkefén, az oldalkefén vagy a keréken idegen anyagok akadhattak össze. Kérjük,
kapcsolja ki és tisztítsa meg őket.

A tisztítás károsodása
képesség vagy porcsepp

· A portartály megtelt. Kérjük, tisztítsa meg.
A szűrőernyő blokkolva van. Kérjük, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőszűrőt.

· A guruló kefe összekuszálódott idegen anyagokkal. Kérjük, tisztítsa meg a gördülőkefét.

Nem lehet csatlakozni a
WIFI-hez

· Ha aWIFI jel nem jó, győződjönmeg arról, hogy a fő gép jóWIFI jel
lefedettségi területen van.

· Ha a WIFI-kapcsolat rendellenes, állítsa vissza a WIFI-t, és töltse le a legújabb
mobiltelefon- klienst, mielőtt újra csatlakozna.

· A jelszó hibásan lett megadva.
· Ez a robotporszívó csak 2,4G frekvenciasávot támogat.

A kijelölt söprés nem érvényes

· Ha a teljesítmény nem elegendő, a gép nem végez feladatokat a töltőpadon, a teljesítménynek
≥15%-nak kell lennie; amikor tisztítási feladatokat végez a töltőhalmon, a teljesítménynek≥
30%-nak kell lennie.

· Előfordulhat, hogy a Ne zavarjanak mód be van kapcsolva, és ki kell kapcsolni

A gép fogyaszt-e áramot,
ha a töltőállomásonvan

folyamatosan?
A főgép mindig nagyon kevés energiát fogyaszt a töltőállomáson, ami segít az
akkumulátoroptimális teljesítményén tartani.

A gépet 16óráig kell-e tölteni
az első alkalommal? A lítium akkumulátorok töltés után használhatók. Nincs memóriaeffektusuk, és

teljesen készen állnak a használatra, anélkül, hogy a teljes feltöltést követően
várnának.
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Hibaelhárítás

Meghibásodásra figyelmeztető
hang

Megoldás

Hiba 1: Kérjük, indítsa el a gépet a porgyűjtő doboz felszerelése
után

A pordoboz eltávolítása után elindítja a seprő funkciót.
Kérjük,telepítse.

Hiba 2: A gép a talajtól távoli állapotban van, és
kérjük,helyezze a földre, mielőtt elindítaná.

A berendezést felveszik, vagy felfüggesztik. Kérjük, indítsa
el a berendezést a lemezpadlón.

Hiba 3: Indítás előtt vigye a gépet biztonságos helyre
A szélérzékelő blokkolva van, vagy a gépet magasra helyezték.
Indítás előtt törölje le a sziklaérzékelő ablakát egy puha, száraz
ruhával, vagyvigye a berendezést sima talajra.

Hiba 4: Indítás előtt helyezze a gépet a talajra A berendezés dől. Kérjük, indítsa el a berendezést a lemezpadlón.

Hiba 5: Kérjük, ellenőrizze, hogy az ütközés blokkolva van-e Az él- vagy ütközésérzékelő elakadt. Kérjük, tolja az
ütközőlemezt balra és jobbra, hogy megbizonyosodjon arról,
hogy a rögzítés nem stagnál.

Hiba 6: Az akkumulátor túl alacsony, próbálja újra később Kérjük, töltse fel a főgépet a töltőpaklira.

Hiba 7: A gép elakadt Kérjük, indítsa el a gépet a nyílt talajra.

Hiba 8: A fő kerék abnormális A főkerék beragadt vagy összeakadt. Kérjük, ellenőrizze a fő
kereket és tisztítsa meg az idegen anyagokat.

Hiba 9: A főkefe rendellenes A gördülő kefe elakadt vagy összeakadt. Kérjük, ellenőrizze a
gördülő kefét és tisztítsameg az idegen anyagokat.

Hiba 10: Rendellenes oldalkefe Az oldalkefe elakadt vagy összeakadt. Kérjük, ellenőrizze az
oldalkefét és tisztítsa meg az idegen anyagokat.



JEGYZET

Ezt a berendezést tesztelték, ésmegállapították, hogymegfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeknek,azFCC-szabályok15részeszerint.Ezeketahatárértékeketúgyalakítottákki,hogyésszerű
védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez aberendezés rádiófrekvenciás
energiátállít elő, használéssugározhat ki, éshanemazutasításoknakmegfelelően telepítik éshasználják, káros
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során
nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a
berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg
kiküszöbölniaz interferenciátazalábbi intézkedésekközülegyvagytöbbsegítségével:

· Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
· Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
· Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.

· Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Figyelmeztetés: Az egységen a megfelelőségért felelős részleg által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

FCC sugárterhelési nyilatkozat
Az eszköz értékelése szerint megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék fix/
mobil (min 20cm) expozíciós állapotban korlátozás nélkül használható.
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