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Biztonsági intézkedések

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

Figyelmeztetés: Használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy elkerülje saját és mások sérülését, illetve anyagi károkat. A 
biztonsági óvintézkedések 2 részre oszlanak: A „Figyelmeztetés” és a „Vigyázat” fontos utasítások a készülék biztonságos használatához, ezeket feltétlenül tartsa be.

A [ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.] kijelenti, hogy a [2,4 GHz-es WLAN-modul] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: http://doc.roidmi.com/web/
# /27?page_id=0

FIGYELEM Óvintézkedések, amelyek halált vagy súlyos sérülést okozhatnak a helytelen működés következtében

Vigyázat Figyelmeztetések, amelyek a helytelen működés miatt kisebb sérüléseket vagy a termék károsodását okozhatják

Figyelmeztetés (Robottisztító）

1. Ne használja ezt a készüléket nedves felületeken, például vízforrások, fürdőszoba stb. közelében;
2. Ne használja a készüléket folyadékok, cigaretta, gyufa vagy nedves szemét tisztítására;
3. Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok, például kerozin, benzin tisztítására; szikrázó tárgyakat, festékkazettákat, festékporokat és egyéb gyúlékony porokat, 

vagy használja a készüléket a fenti tárgyak vagy gyúlékony és robbanásveszélyes gázok közelében a tűz elkerülése érdekében;
4. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját maga, hogy elkerülje a tüzet, sérülést vagy rossz működést, kivéve a fogyóeszközök jelen 

kézikönyv szerinti cseréjét;
5. Ha a görgős kefe használat közben rendellenesen működik, kapcsolja ki a készüléket, és azonnal ellenőrizze, hogy a görgős kefe nincs-e belegabalyodva szőrbe, 

szálakba vagy más tekercsbe, majd tisztítsa meg;
6. Az akkumulátor le van zárva, és normál körülmények között nem jelent biztonsági kockázatot. Szélsőséges körülmények között, ha folyadék szivárog ki az 

akkumulátorból, az irritációt vagy égési sérülést okozhat.①Ha véletlenül bőrrel érintkezik, azonnal mossa le bő szappannal és vízzel.②Ha szembe kerül, 
azonnal öblítse ki vízzel legalább 15 percig, és kérjen orvosi segítséget;

7. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve nem 
rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak. Felügyelt gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

8. Kérjük, tartsa távol a készüléket a kórházban lévő elektromágneses berendezésektől;
9. Gyermekek nem használhatják ezt a készüléket játékként;
10. Ez a készülék csak a gyártó által biztosított tisztító bázisállomással használható;
11. A gép ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátort a gépből. Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a gépet. Az akkumulátor kivételéhez megfelelő 

szerszámokra van szükség. A készülék alsó fedelének kinyitásához és először a csavarok eltávolításához. majd húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, és vegye ki az 
akkumulátort. A használt akkumulátorcsomagot biztonságosan újra kell hasznosítani, és nem szabad gondatlanul ártalmatlanítani;

12. Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja és nincs használatban, ajánlatos havonta egyszer feltölteni.
13. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem 

rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették 
őket. az ezzel járó veszélyeket
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Figyelmeztetés (bázisállomás)

1. Ne dugja be, és ne fogja meg a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket nedves kézzel;
2. Ne használjon sérült tápkábeleket vagy laza aljzatokat;
3. A bázisállomás töltésekor névleges feszültségű váltakozó áramot használjon. A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne használjon generátort vagy egyenáramú tápegységet;

4. Száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa le a port a csatlakozóról, hogy elkerülje a rossz szigetelés miatti tüzet;
5. Ügyeljen arra, hogy megfelelően és szilárdan dugja be a dugót az aljzatba, hogy elkerülje az áramütést, a rövidzárlatot vagy a tüzet;
6. Rendellenes meghibásodás esetén azonnal kapcsolja le az áramellátást, és hagyja abba a használatát a füst, áramütés vagy tűz elkerülése érdekében;
7. Abban az esetben, ha a bázisállomás teste deformálódik, szokatlanul felmelegszik, égett szagot érez vagy szokatlan zajt ad ki használat közben, kérjük, azonnal 

kapcsolja ki az áramellátást, húzza ki a konnektorból, és helyezze a terméket nyílt, éghető anyagoktól mentes helyre. A biztonság érdekében bármilyen cserét vagy 
karbantartást csak a gyártó vagy a ROIDMI által kijelölt karbantartó személyzet végezhet;

8. Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül húzza ki a készüléket az áramforrásból, hogy elkerülje az áramütést vagy a sérülést;
9. Ne permetezzen vizet, illetve ne merítse vízbe a készüléket vagy a tápkábelt;
10. Ne használjon más tápkábelt a készülék töltéséhez;
11. A bázisállomás kihúzásakor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó szigetelt részét fogja meg, és ne húzza a tápkábelt, hogy elkerülje az áramütés 
veszélyét;
12. Ha a bázisállomás teste megsérült, ne használja a bázisállomás tisztítására, hogy elkerülje az áramütés veszélyét;
13. Ez a bázisállomás csak a gyártó által kijelölt robottisztítóval használható;
14. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a bázisállomás szükséges tápfeszültsége összhangban van a tápfeszültséggel.
15. Ne töltsön nem újratölthető elemeket.
16. Csak a megadott tápkábelt használja a konnektorhoz való csatlakoztatáshoz.

Megjegyzés (Robottisztító/bázisállomás）

1. Ne használja sem a robottisztítót, sem a bázisállomást kültéri, nem padlón, kereskedelmi vagy ipari környezetben;
2. Ne használja nyílt környezetben, ahol nincs védőtető burkolat;
3. Ne takarja el a kipufogónyílást, hogy elkerülje a készülék testének deformálódását, meghibásodását vagy túlmelegedés miatti tüzet;
4. Ne húzza a gépet, nehogy megkarcolja a talpat;
5. Ne lendítse a készüléket, és ne engedje, hogy gyerekek játsszanak vele, nehogy sérülést vagy a gép károsodását okozzák;
6. Ne ejtse le, ne ütközzön a készülékkel más tárgyakkal, és ne gyakoroljon semmilyen nyomást a gépre, hogy elkerülje az áramütést vagy tüzet okozható 
meghibásodásokat;
7. Használat előtt szerelje fel a görgős kefét és a szűrőelemet, hogy ne befolyásolja a gép tisztítási teljesítményét;
8. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a tiszta bázisállomás töltőkábele jól van-e csatlakoztatva;
9. A robottisztító használata előtt tisztítsa meg a tisztítandó területet. Rendezze el szépen a bútorokat és egyéb háztartási cikkeket, és távolítsa el a 

tápkábeleket és az apró tárgyakat a földről, hogy a tisztítás során ne akadályozza a készüléket;
10. A készülék működése közben a szőnyeget tartsa vízszintesen, hogy elkerülje a készülék blokkolását működés közben;
11. Ne álljon a robottisztító elé takarítás közben, nehogy a házigazda ne tudja azonosítani a tisztítandó területet;
12. Ne használja és ne tárolja a készüléket szélsőségesen kedvezőtlen körülmények között, például szélsőséges hőmérsékleten stb. Javasoljuk, hogy beltéri környezeti 

hőmérsékleten használja, kérjük, hűvös és száraz helyen tárolja;
13. A tisztítóoldat használatakor kerülje a szemmel való érintkezést. Ha véletlenül szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel. Ne nyelje le, és ne 

keverje össze más tisztítószerekkel, vegyszerekkel és gyógyszerekkel.
14. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt ki kell húzni a dugót a konnektorból
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Termék bemutatása
Robottisztító

Felső borító csat

LDS érzékelő

Panel

Pordoboz-eltávolító gomb

Fali érzékelők
Reset gomb

Tisztító kefe
Pordoboz

Levegőkivezető nyílás

Töltőérintkezők (×2)

Funkciógombok
Lökhárító

Infravörös ablak/infravörös vevő érzékelő
Porgyűjtő nyílás

Univerzális kerék
Funkciógombok

Szőnyegérzékelő érzékelő 
OldalkefeTerülettisztító gomb

Röviden nyomja meg a helyi tisztításhoz, és a tisztítás 
után automatikusan újratölti Leesésgátló érzékelők (×6)

Görgős doboz kioldó gomb 
Meghajtó kerekek (×2)

Röviden nyomja meg a szünethez működés közben

Kapcsoló gomb
Rövid megnyomás az általános tisztításhoz, automatikus 
újratöltés tisztítás után
Hosszan nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz Röviden 

nyomja meg a szünetet működés közben

Görgős kefe

Mops (×2)

Irányított kerék
Újratöltés gomb
Röviden nyomja meg az újratöltéshez

Pordoboz

Szűrő

Por bemenet
Pordoboz kioldó fedele
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Bázisállomás

Funkciógombok
A felmosó tisztítása

Visszahívás/kiadás (robottisztító) 

Indítás/Szünet (bázisállomás) 

Automatikus porgyűjtés

Fedőlap

Piszkos víztartály
Tisztítsa meg a víztartályt

Porzsák

Kijelző képernyő

Infravörös lencse

Hosszú tisztítókefe
Konnektor

Porgyűjtő nyílás
Töltőportok (×2)

Vezetőkerekek (×4)

Infravörös lencse (×2)

Tisztítólemez
Hulladék kivezetés

Vízszint érintkezés

Termékhasználat

Gyors termék telepítés és használat
1. lépés: Távolítsa el a védőanyagot a lökhárító mindkét oldalán lévő határoló csíkokról; 2. lépés: Ragassza fel a felmosót a felmosótartó ragasztási területére, és helyezze be a felmosó 

tartóelemet az alsó horonyba;
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3. lépés: Keressen megfelelő helyet a bázisállomás elhelyezéséhez, és győződjön meg arról, hogy vízszintesen 
van elhelyezve;

4. lépés: Vegye ki a tiszta víztartályt, vegye le a fedelet, és töltse fel tiszta vízzel (a 
vízmennyiségnek a MAX vonal alatt kell lennie). Ezután helyezze vissza a tisztavíz-tartályt a 
bázisállomásba, és fedje le a bázisállomást;

Vízbefolyó

MAX vonal
> 0,5 m

> 0,5 m

> 1,5 m

5. lépés: Csatlakoztassa a bázisállomást a tápegységhez az alábbi ábrán látható módon, nyomja meg az újratöltés gombot, hogy aktívan keresse a robottisztítót a töltéshez.

Újratöltés gomb

*Tápkábel modell: ( Kína: PC323L+LS-60; Egyesült Királyság: AW301+AW104; Korea: AW103+AW104; Egyesült Államok: DHT13+DHT35; Japán: DHT01+DH104; Európai Unió: AW103+AW104;
Ausztrália: LP-23A+AW104)

Értesítés

1. Kerülje a készülék használatát csecsemők vagy kisállat-szobák közelében, és tartsa távol csecsemőktől és háziállatoktól a veszély elkerülése érdekében;

2. Annak érdekében, hogy a készülék tisztítás után zökkenőmentesen visszatérhessen a bázisállomásra, javasoljuk, hogy a tisztítás kezdőpontja a bázisállomásról legyen. Ne mozgassa kézzel a tiszta 
bázisállomást a tisztítási folyamat során;

3. A bázisállomás porgyűjtési, töltési, tisztítási és levegőn szárító funkcióval rendelkezik. Az új porzsákot már a gyár elhagyása előtt behelyezték;
4. A bázisállomást vízszintesen kell elhelyezni egy nem szőnyegpadlón, amely több mint 1,5 m-re van a szőnyegtől;
5. A térkép első indításakor a készülék a bázisállomásról indul, hogy javítsa a térképkészítés hatékonyságát.
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Alkalmazás telepítése és használata

ROIDMI APP telepítése

Ez a készülék kompatibilis a ROIDMI platformmal, és a „ROIDMI” alkalmazással vezérelhető. Android és iOS rendszereket egyaránt támogat.

1. A letöltéshez és telepítéshez olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá a „ROIDMI” kifejezésre az alkalmazásboltban;

2. Jelentkezzen be az alkalmazásba. A visszaállításhoz tartsa lenyomva egyszerre a és a gombokat a robottisztítón több mint 3 másodpercig. Kattintson a „+” gombra az alkalmazás kezdőlapjának jobb felső sarkában az eszköz hozzáadásához. 
Válassza ki a robottisztítót az eszközlistából, és csatlakoztassa a WiFi-hez az utasításoknak megfelelően.

Hosszan nyomja meg

és visszaállítani

* Ez a termék csak a 2.4GWiFi-t támogatja
Állítsa vissza a WiFi-t Eszköz hozzáadása Hálózat konfigurálása

3. Ha kérdése van, forduljon az ügyfélszolgálathoz, vagy tekintse meg a hivatalos webhelyet.

Mi Home APP

Ez a termék a mijia-val (Mi Home) működik. A Mi Home alkalmazáson keresztül vezérelhető, és összekapcsolható más okoseszközökkel.

1. Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse meg a „Mi Home” kifejezést az alkalmazásboltban az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez;

2. Kapcsolja be a Mi Home alkalmazást, regisztráljon fiókot vagy jelentkezzen be az alkalmazásba;

3. A visszaállításhoz tartsa lenyomva egyszerre a és gombokat a robottisztítón 3 másodpercnél tovább. Kattintson a „+” gombra az alkalmazás kezdőlapjának jobb felső sarkában az eszköz hozzáadásához;
4. Az eszközkategória listájában keresse meg a „Robot Cleaner” kategóriát, majd kattintson a ROIDMI robottisztító modelljére a Hálózati konfigurációs felületre való belépéshez;
5. Hajtsa végre a nyomon követési műveleteket az alkalmazás hálózati konfigurációra vonatkozó utasításai szerint.

MIHome
Hosszan nyomja meg

és visszaállítani

Állítsa vissza a WiFi-t Eszköz hozzáadása Hálózat konfigurálása

Emlékeztető: A tényleges műveletek a Mi Home alkalmazás frissítése és frissítése miatt változhatnak. Kérjük, kövesse az alkalmazásban található utasításokat. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a „mijia-val működik” csak azt tanúsítja, hogy a termék kompatibilis a Mi Home alkalmazással.

A Xiaomi és a Mijia nem vállal felelősséget magával a termékkel és annak gyártójának gyártásával, végrehajtói szabványaival, minőség-ellenőrzésével stb. kapcsolatos problémákért.

* Egyes tengerentúli régiók nem támogatják a Mi Home APP-hoz való csatlakozást
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A termék üzemeltetése és programozása 1. terület 2. terület

1. A készülék be-/kikapcsolása

Bekapcsolás: nyomja meg hosszan a kapcsológombot, a kapcsológomb jelzőfénye kigyullad, és a készülék készenléti 
állapotba kerül.
Kikapcsolás: hosszan nyomja meg a kapcsoló gombot, a jelzőfény lassan kialszik és kikapcsol.

2. Töltés 1,6 m

A tisztítás után a robottisztító automatikusan visszatér a bázisállomás tisztításához és újratöltéséhez. Ha a robottisztító 
nem kezdi meg a tisztítást a bázisállomásról, előfordulhat, hogy az újratöltési funkció meghiúsul, és előfordulhat, 
hogy manuálisan kell a bázisállomásra helyezni.
Amikor a robottisztító töltődik, a kapcsológomb mindig be van kapcsolva, és a be-/kikapcsolás jelzőfénye 
villog, ha teljesen fel van töltve.

3. Általános tisztítás

Az első tisztítás után a robottisztító beszkenneli és egy intelligens térképre osztja fel a helyiséget, és a 
következő módszer szerint tisztítja meg: először a falak mentén, majd ív alakban. A tisztítás befejezése 
után a robottisztító automatikusan visszatér a bázisállomásra.

Helyi terület tisztítása 4. terület 3. terület

Területtisztító gomb 5. Működési hiba
Rövid megnyomásával megtisztítja a területet, majd a tisztítás 
után automatikusan újratölti
Röviden nyomja meg a tisztítás szüneteltetéséhez

Ha rendellenességet észlel a robottisztító működésében, a kapcsológomb jelzőfénye gyorsan 
fehéren villog, és hangot sugároz. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a robottisztító hibáinak 
elhárításáról a rendellenes problémák megoldása érdekében.

Kapcsoló gomb
Rövid megnyomás a teljes tisztításhoz és a tisztítás utáni 
automatikus újratöltéshez
Hosszan nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz

6. Alvó

Ha több mint 10 percen belül nem történik művelet, a robottisztító automatikusan nyugalmi állapotba 
lép, az újraindításhoz nyomja meg bármelyik gombot.Röviden nyomja meg a tisztítás szüneteltetéséhez

Újratöltés gomb 7. Automatikus porgyűjtés
Röviden nyomja meg az újratöltéshez

A tisztítás befejezése után a robottisztító automatikusan visszatér a bázisállomásra töltés és 
porgyűjtés céljából.

8. Reset gomb
4. Helyi terület tisztítása

Ha a gomb nem reagál, vagy nem kapcsol be, állítsa alaphelyzetbe a rendszert a reset gomb 
megnyomásával (a részleteket lásd a 4. oldalon), a robottisztító automatikusan visszaáll és 
elindul. az ütemezés visszaállítása után a takarítási sorrend és a tisztítási mód beállításai 
törlődnek, a WiFi pedig visszaáll.

Amikor a fő egység készenléti módban van vagy szünetel, nyomja meg a Spot gombot egy adott terület 
tisztításának megkezdéséhez. A tisztítási terület egy 1,6 mx 1,6 m-es négyzet a fő egység közepén. 
Tisztítás után a főegység automatikusan dokkol.

jegyzet

1. A tisztítás megkezdéséhez ajánlatos a robottisztítót a bázisállomás töltési pozíciójába helyezni;
2. Ha a tisztítási folyamat során nem elegendő az áramellátás, a robottisztító automatikusan visszatér a bázisállomásra, hogy feltöltődjön, és visszatérjen az utolsó törésponthoz, hogy folytathassa a tisztítást, miután 

elegendő tápellátást kap;
3. A termék használata előtt tisztítsa meg a tisztítandó területet. Rendezze el szépen a bútorokat és egyéb háztartási cikkeket, és távolítsa el a tápkábeleket és az apró tárgyakat a földről, hogy a 

tisztítás során ne akadályozza a készüléket;
4. Tisztítás közben ne álljon a készülék elé, mert ne tudja azonosítani a tisztítandó területet.
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A bázisállomás kijelző funkcióinak bemutatása

Miután a bázisállomást az áramforráshoz csatlakoztatta, a fénycsík mindig világít; amikor a por összegyűlt vagy felmosó tisztító állapotban van, a fénycsík gradiens sátorfény mozgást mutat.

Funkciógombok
Világos csík

Mop tisztítás

Visszahívás/kiadás (robottisztító)

Színes kijelző

Automatikus porgyűjtés
Indítás/Szünet (bázisállomás)

Tisztítsa meg a víztartályt üresen

Automatikus porgyűjtés

Hálózati kapcsolat állapotjelző lámpa A robottisztító akkumulátorának állapota

Szennyvíztartály tele Intelligens légszárítás

* Tipp: Kezdje a gomb megérintésével az ujjával

A bázisállomás állapotjelzője

Állapot Futás állapot kijelzése
Jelző lámpa

A porgyűjtés normál jelzőlámpája mindig világít A por megtelt jelző villog

A kapcsolat normális, a jelzőlámpa folyamatosan világít A kapcsolat nem megfelelő, a jelzőfény villog

A szennyvíztartály nincs tele, a jelzőlámpa kialszik A szennyvíztartály megtelt, a jelzőlámpa folyamatosan világít

Víz van a tisztavíztartályban, a jelzőlámpa kialszik A tisztavíztartály üres, a jelzőfény villog

Normál akkumulátor, az akkumulátor jelzőfénye nem világít Alacsony akkumulátor, a jelzőfény villog

A légszárítási funkció normálisan működik, a jelzőlámpa folyamatosan világít A légszárítási funkció nincs bekapcsolva, a jelzőfény nem világít

Prompt: Egyéb hibák esetén ellenőrizze a színes képernyőn az adott hibákat.
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A termék szétszerelése és tisztítása

A következő tisztítási lépéseket a készülék kikapcsolt állapotában kell elvégezni

Hengerkefe összeszerelése, szétszerelése és tisztítása

1. lépés: Távolítsa el a görgős kefét
Fordítsa meg a készüléket, és nyomja meg egyszerre a hengerkefe fedelének kioldó gombjait. 
Távolítsa el a hengerkefe fedelét, vegye ki a hengerkefét és tisztítsa meg;

2. lépés: Görgős kefe tisztítás
Tisztítókefével tisztítsa meg és vágja ki a görgős kefére akadt szőrszálakat és szálakat. A 
görgős kefét 3-6 havonta javasolt cserélni.

Csúsztassa el a kioldó gombot

Oldalkefe eltávolítása és tisztítása

1. lépés: Távolítsa el az oldalkefét
Fordítsa meg a készüléket, csavarhúzóval csavarja ki a csavarokat, és vegye ki az 
oldalkefét;

2. lépés: Oldalkefe tisztítás
Tisztítókefével vegye fel és vágja le az oldalkeféhez erősített szőrt és szálakat, hogy elválassza 
az oldalkefétől. Az oldalkefét 3-6 havonta javasolt cserélni. A tisztítás után cserélje ki az 
oldalkefét, hogy biztosítsa a tisztító hatást.
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jegyzet

1. Kérjük, cserélje ki az oldalkefét az eredeti gyári konfigurációnak megfelelően, hogy ne befolyásolja a tisztító hatást;
2. Az oldalkefe cseréjekor óvatosan használjon csavarhúzót, nehogy megsérüljön;
3. A tisztítókefe éles pengével rendelkezik, amely a nehezen tisztítható tekercsek vágására szolgál. Tartsa távol a gyermekektől.

Pordoboz és szűrőelem eltávolítása és tisztítása
1. lépés: Távolítsa el a portartályt
Nyissa fel felfelé a felső fedelet, egyidejűleg nyomja meg a pordoboz-eltávolító gombot, és vegye 
ki a pordobozt;

2. lépés: Dobja ki a porgyűjtő szemetet
Nyissa ki a portartályt, igazítsa a pordobozt a szemetes tetejére, és ürítse ki a port. Tisztítsa 
meg a nehezen elérhető sarkokat tisztítókefével;

Pordoboz-eltávolító gomb

3. lépés: Távolítsa el a szűrőelemet
A felhasználó saját használatának megfelelően eldöntheti, hogy megtisztítja-e a szűrőelemet. 
Vegye ki a szűrőbetétet, tisztítsa meg tisztítószerszámmal, majd helyezze vissza az eredeti 
rendelés szerint, vagy cserélje ki vadonatúj szűrőbetétre;

4. lépés: Tisztítsa meg a portartályt

Öblítse le tiszta vízzel a portartályt/szűrőelemet. Cserélje ki, miután teljesen megszáradt, hogy megakadályozza a 
por csomósodását és kellemetlen szagok kialakulását az újbóli használat során.

Szűrő

Szűrőbetét

Szűrőtartó
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Mop szétszerelés és tisztítás

1. lépés: Távolítsa el a felmosót

Távolítsa el a felmosó modult a lemezről, és vegye le a felmosót a felmosó tartóról;
2. lépés: Tisztítsa meg a felmosókat

Öblítse le a felmosót tiszta vízzel, és teljesen megszáradása után használja, hogy megakadályozza a por 
összetapadását és kellemetlen szagok kialakulását az újbóli használat során.

jegyzet

1. Csak a gyártó által kijelölt eredeti felmosórongyra cserélje ki, hogy elkerülje a készülék tisztító hatásának befolyásolását a termék összeférhetetlensége miatt;
2. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a felmosót a tisztításhoz, hogy elkerülje a piszkos víz túlcsordulását;
3. Az eredeti felmosót 3-6 havonta javasolt cserélni a jobb tisztítóhatás érdekében.

Robottisztító alkatrész tisztítás

1. lépés: Az érzékelők tisztítása
Puha, tiszta ruhával törölje le és tisztítsa meg a töltőérintkezőket, a leesésgátló érzékelőket, 
az LDS-érzékelőket és az infravörös jeladókat a robottisztító hátulján;

2. lépés: Az univerzális kerék tisztítása
Fordítsa meg a készüléket, és húzza ki az univerzális kereket, hogy megtisztítsa a szőrt és a 
szennyeződést a keréktesten és a tengelyen. Az univerzális kerék vízzel lemosható, majd teljes 
száradás után visszaszerelhető.

jegyzet

1. A leesésgátló érzékelők, az infravörös érzékelő és a töltőérintkezők tisztításakor használjon száraz ruhát, hogy elkerülje a víz által okozott károkat;
2. Legyen óvatos, amikor csavarhúzót használ az alkatrészek cseréjéhez, hogy elkerülje az alkatrészek károsodását.
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Bázisállomás takarítás

1. lépés: A porzsák cseréje
Ha a porzsák megtelik, a telített por jelzőfény villog. Cserélje ki a porzsákot a bázisállomáson lévő kijelzőnek megfelelően. 6-8 hetente javasolt cserélni;

Nyissa ki a felső fedelet
a bázisállomás

Vegye ki a porzsákot Helyezze be a porzsák 
lemezt a nyílásba

Cserélje ki egy új porzsákra Csukja be a felső fedelet
a bázisállomás

2. lépés: A porcsatorna tisztítása
Kikapcsolt állapotban ellenőrizze, hogy nincs-e rendellenes eltömődés a porcsatorna átlátszó 
modulján és a porbemeneten. Dugulás esetén kérjük, időben takarítsa el a beékelődött 
tárgyakat;

3. lépés: Tisztítsa meg az infralencsét és a töltőportokat
Törölje le és tisztítsa meg az infralencsét és a töltőcsatlakozókat egy puha, tiszta puha ruhával, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy tiszta és szennyeződésmentes.

Infravörös lencse

Por bemenet

Töltőportok (×2)

Porcsatorna átlátszó modul

13

H
U



A bázisállomás alkatrészeinek tisztítása

1. lépés: Tisztítsa meg a szennyvíztartályt
Nyissa ki a bázisállomás felső fedelét, vegye ki a szennyvíztartályt, nyissa ki a szennyvíztartály fedelét, 
hogy kiöntse a szennyezett vizet, és egy hosszú tisztítókefével tisztítsa meg a szennyeződést a 
víztartályban. Tisztítás és szárítás után helyezze vissza a bázisállomásba;

2. lépés: Cserélje ki a víztisztító tartály szűrőszivacsát
Nyissa ki a bázisállomás felső fedelét, és vegye ki a tisztavíz-tartályt. Ezután nyissa ki a tiszta 
víz tartály fedelét, és vegye ki a szűrőszivacs tartót a vízcső mentén. Nyissa ki a szűrőszivacs 
tartó alsó fedelét, vegye ki a szűrőszivacsot, cserélje ki egy új szűrőszivacsra és helyezze 
vissza;

Tisztítsa meg a víztartályt

kioldó csappantyú

Szűrőszivacs tartó

Visszanyerő tartály kioldócsat

Szűrő szivacs

Szűrő szivacs
alsó borító

3. lépés: Tisztítsa meg a tisztítólapot/alapot
Nyomja meg a bázisállomás tisztítófelmosó gombját a víz kiengedéséhez négyszer, minden alkalommal 10 másodpercig, majd nyomja meg még egyszer a tisztítófelmosó gombot a szennyvíz automatikus 
visszaszívásához, egy hosszú tisztítókefével tisztítsa meg a tálcát/alapot, majd tegye vissza a napon.

Raklapkapocs helyzete

Hibaelhárítás
Ha a művelet során rendellenesség lép fel, a kapcsológomb jelzőfénye gyorsan villog, és hangjelzést ad. A következő módszerekkel próbálhatja meg egyedül megoldani a hibát. Ha a hiba nem 
hárítható el, forduljon a vevőszolgálathoz.

Hibaelhárítás (Robottisztító) Megoldás

Kérjük, ellenőrizze, hogy a radar nincs-e blokkolva vagy beékelődött tárgyak miatt, ha ez a helyzet, távolítsa el az idegen tárgyakat
1. hiba: Kérjük, ellenőrizze, hogy a radar nincs-e blokkolva, és 
lépjen egy új pozícióba az indításhoz, vagy ellenőrizze, hogy a 
radar beragadt-e

Kérjük, ne használja erős fényű helyen

Ha a fentiek nem működnek, kérjük, helyezze át a készüléket egy új helyre az indításhoz

Kérjük, ellenőrizze, hogy az akadályelkerülő érzékelőt nem szorult-e be törmelék, távolítsa el a törmeléket, és koppintson 
többször az akadályelkerülő érzékelőre, hogy ellenőrizze, hogy rugalmas-e2. hiba: Ellenőrizze, hogy nem ragadt-e be az 

akadályelkerülő érzékelő
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék nem szorult-e be a túl kevés futási hely miatt, és az indításhoz helyezze át egy új helyre

3. hiba: Törölje le a leesésgátló érzékelőt, és induljon el a 
veszélyes területről

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék fel van-e függesztve, és az indításhoz helyezze át egy új helyre

Kérjük, ellenőrizze, hogy a leesésgátló érzékelő nem túl piszkos-e, vagy nem tömte-e el por vagy egyéb szennyeződés. A leesésgátló érzékelőt rendszeresen meg kell törölni
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Kérjük, ellenőrizze, hogy a hengerkefe nincs-e belegabalyodva gyapjúba, huzalba és más tekercsbe. Távolítsa el a görgős kefét és tisztítsa meg

4. hiba: Ellenőrizze, hogy a hengerkefe nem ragadt-e be Kérjük, ellenőrizze, hogy nincsenek-e összegabalyodott tárgyak, például gyapjú és vezetékek/zsinórok a beltéri padlókon, és tisztítsa meg őket

A görgős kefe összegabalyodhat, ezért rendszeresen tisztítani kell

Kérjük, ellenőrizze, hogy az oldalkefe nincs-e belegabalyodva gyapjúba, drótba vagy egyéb törmelékbe. Ha igen, távolítsa el a görgős kefét és tisztítsa meg

5. hiba: Ellenőrizze, hogy nem ragadt-e be az oldalkefe Kérjük, ellenőrizze, hogy nincsenek-e összegabalyodott tárgyak, például gyapjú vagy vezetékek a beltéri padlón, és tisztítsa meg

Az oldalkefe összegabalyodhat, ezért rendszeresen tisztítani kell

6. hiba: Ellenőrizze, hogy a főkerék beragadt-e Kérjük, ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés a kerekeken, és távolítsa el őket

Kérjük, tegye vissza a pordobozt, és ellenőrizze, hogy a szűrő és a pordoboz a helyére került-e
7. hiba: Tegye vissza a portartályt

Ha a hiba a telepítés után is megjelenik, próbálja meg kicserélni a szűrőt

Hiba 8: Alacsony akkumulátor, töltse fel Az akkumulátor lemerült, használat előtt töltse fel

9. hiba: Az újratöltés nem sikerült, ellenőrizze, hogy a 
készülék és a bázisállomás közötti kapcsolat normális-e Száraz ruhával törölje le a készülék töltőérintkezőit és a bázisállomás töltőcsatlakozóit.

10. hiba: Az akkumulátor hőmérséklete szokatlan, próbálkozzon 
újra később

Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy a hőmérséklet túl alacsony, használat előtt várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete 
normális lesz

11. hiba: Ellenőrizze a megfelelő fali érzékelőt A fali érzékelőt eltakarja a por, törölje le a jobb oldali fali érzékelőt

12-es hiba: Az indításhoz helyezze a gépet vízszintes talajra A gép indításkor megdőlt. Kérjük, helyezze a gépet vízszintes talajra az újraindításhoz

13. hiba: A robottisztító ventilátora rendellenes A vákuumventilátor nem működik, kérjük, próbálja meg alaphelyzetbe állítani a rendszert

14-es hiba: Tisztítsa meg a szűrőt Kérjük, vegye ki a készülék belsejében lévő szűrőt a tisztításhoz

Hibaelhárítás (bázisállomás) Megoldás

1. hiba: Az újratöltés nem sikerült, kérjük, távolítsa el az akadályokat a 
bázisállomás közelében

Távolítsa el az akadályokat a bázisállomás közelében, hogy a bázisállomás előtt 1,5 méteren belül ne legyen akadály

2. hiba: Kérjük, indulás előtt maradjon távol a korlátozott 
területtől

Kérjük, távolítsa el a gépet a szoftver virtuális falától vagy a korlátozott területtől, és indítsa újra

3. hiba: Ellenőrizze, hogy a felmosó alkatrész nem ragadt-e be Kérjük, ellenőrizze, hogy a felmosó alkatrészei nincsenek-e összegabalyodva vagy eltömődtek, és távolítsa el az ékelt tárgyakat/összeakadásokat

4. hiba: Kérjük, helyezze vissza a tisztavíz-tartályt Kérjük, ellenőrizze, hogy a tisztavíz-tartály a helyén van-e, vagy a helyére van-e szerelve

5. hiba: Nincs víz a tisztavíztartályban Kérjük, ellenőrizze a tisztavíz-tartályt, töltse fel a tisztavíz-tartály maximális MAX vonaláig

6. hiba: Tegye vissza a szennyvíztartályt Kérjük, ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály a helyén van-e, vagy a helyére van-e szerelve

7. hiba: A szennyvíztartály megtelt Kérjük, tisztítsa meg a szennyvíztartályt, és helyezze vissza

Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály fedele zárva van-e

8. hiba: A szennyvíztartály rendellenes Kérjük, ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály a helyére van-e szerelve

Kérjük, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a szennyvíz szívónyílás, rendszeresen tisztítsa meg a szennyvíz szívónyílást
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9. hiba: Töltse be a tisztítótálcát Ellenőrizze, hogy a tisztítótálca a helyén van-e vagy a helyére van-e szerelve, majd helyezze vissza a tisztítótálcát

Kérjük, ellenőrizze, hogy a porzsák fel van-e szerelve10. hiba: A porzsák nincs a helyén, ellenőrizze, hogy fel van-
e szerelve. Ha a porzsák fel van szerelve, ellenőrizze, hogy a porzsák teljesen be van-e helyezve

Ellenőrizze, hogy a bázisállomás felső fedele le van-e zárva
11. hiba: A bázisállomás szélnyomása rendellenes

Kérjük, ellenőrizze, hogy a porzsák tele van-e, és időben cserélje ki

Ha a porzsák nincs tele, ellenőrizze, hogy nincs-e elzárva a bázisállomás porcsatornája. Ha a bázisállomás porcsatornája el van 
zárva, próbálja meg kézzel megtisztítani a porcsatornát12-es hiba: A porzsák megtelt

Kérjük, ellenőrizze, hogy nincs-e beékelődött tárgy a bázisállomás porzsákjának porgyűjtő nyílásában, kérjük, tisztítsa meg az 
idegen anyagokat a porgyűjtő nyílásban

13-as hiba: Rendellenes porgyűjtés
Kérjük, ellenőrizze, hogy a portartály nincs-e eltömődve, kérjük, tisztítsa meg a portartályt

Amikor a padló felmosása közben visszatér a bázisállomásra, a tisztavíz-tartály nincs a helyén, vagy víz nélkül készenléti állapotba kerül

Ha a szennyvíztartály nincs a helyén, vagy a víz megtelt, amikor felmosott állapotban visszatér a bázisállomásra, nem kerül visszahelyezésre és 
készenléti állapotba kerül

14-es hiba: Készenléti állapot

Amikor felmosott állapotban tér vissza a bázisállomásra, a tisztítólemez nincs a helyén, és készenléti állapotba kerül

Amikor visszatér a bázisállomásra, a mosótartály megtelt és készenléti állapotba kerül

Tipp: A rendszer alaphelyzetbe állításával kiküszöbölhet néhány rendellenességet.

Gyakori problémák

Kérdések Megoldás

Nem lehet indítani Ha az akkumulátor lemerült, kérjük, töltse fel a bázisállomáson használat előtt; Ha az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas, használja 0-40 
fokon℃

A bázisállomás nincs bekapcsolva, győződjön meg arról, hogy a bázisállomás tápkábelének mindkét vége be van dugva. Ha a 
kapcsolat nem megfelelő, tisztítsa meg a bázisállomás töltőportjait és a robottisztító töltőérintkezőit; győződjön meg arról, hogy a 
bázisállomás kijelzője be van kapcsolva

Nem lehet tölteni

Ha magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben használják, az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a robottisztító automatikusan 
csökkenti a töltési sebességet; lehet, hogy a töltő érintkezői szennyezettek, kérjük, törölje le száraz ruhávalLassú töltés

Túl sok akadály van a bázisállomás közelében. Kérjük, helyezze a bázisállomást nyílt területre; a robottisztító túl messze van a 
bázisállomástól, kérjük, próbálja meg a robottisztítót a bázisállomás közelében elhelyezniNem lehet újratölteni

A főkefe, az oldalkefe vagy a főkerék összeakadhat idegen anyaggal, kérjük, tisztítsa meg a kikapcsolás után; a forgókerék poros 
vagy összegabalyodott a tisztítás során, ajánlott csavarhúzóval kifeszíteni és öblíteniRendellenes zaj a tisztítás során

A Wi-Fi funkció nincs aktiválva, kérjük, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és próbálja újra

A Wi-Fi jel nem jó, kérjük, győződjön meg arról, hogy a robottisztító jó Wi-Fi jel lefedettségi területen van
Nem lehet csatlakozni a WiFi-hez A Wi-Fi kapcsolat rendellenes, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és töltse le a legújabb alkalmazást, hogy megpróbálja újra csatlakozni

Az APP nem támogatja az eszköz jelenlegi modelljét, kérjük, ellenőrizze az adott támogatott modellt az alkalmazás promptja szerint

A Wi-Fi hirtelen nem csatlakozik, és azt gyanítja, hogy az otthoni útválasztóban beállítási hiba lépett fel, forduljon a vevőszolgálathoz
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Tizenhat órát kell töltenie az első három használathoz A lítium akkumulátornak nincs memóriaeffektusa használat közben, nem kell várni, amikor teljesen feltöltődik

Nincs elegendő akkumulátor a tisztítás során, töltse fel, de nem 
folytatja

Győződjön meg arról, hogy a gazdagép nincs Ne zavarj módban, nem folytatja a keresést ebben a módban; a kézi újratöltés vagy 
a robottisztító visszahelyezése a bázisállomásra nem folytatja a szkennelést

Részleges tisztítás vagy hely költöztetése után nem lehet 
visszatérni a bázisállomásra

A robot regenerálja a térképet területtisztítás vagy nagy távolságú mozgás után. Ha a bázisállomás messze van, előfordulhat, hogy nem tud 
automatikusan feltöltődni. Kérjük, manuálisan helyezze vissza a robotot a bázisállomásra tölteni

Hiányzik a robottisztító seprése A fali érzékelő vagy a leesésgátló érzékelő szennyezett, ajánlott puha, száraz ruhával törölni

Csökkent tisztítóképesség A portartály megtelt, kérjük, tisztítsa meg a pordobozt; a szűrő eltömődött, kérjük, tisztítsa meg a szűrőt; a hengerkefe beékelődött tárgyakkal 
van összefonva, kérjük, tisztítsa meg a hengerkefét

Az időzített tisztítás nem lép érvénybe Az időzített tisztítás akkor indul, ha a maradék töltés több mint 15%

Amikor a gép mindig a bázisállomáson van, az akkumulátor fogyasztása alacsony, ami segít megőrizni az akkumulátort a legjobb 
teljesítményenAkár közvetlenül a bázisállomáson fogyaszt áramot

Nincs víz a tisztítólemezben, de a szivattyú még működik A vízszint érintkezőit meg kell tisztítani és le kell törölni

Amikor a robot hálózati konfigurálást végez, a 
bázisállomás hálózati konfigurációjának állapotjelző fénye 
villog (>3 perc)

a. Indítsa újra a robotot, és konfigurálja a hálózati alkalmazást; b. Ellenőrizze, hogy a robottisztító és a bázisállomás SN-je megegyezik-e. Ha 
nem konzisztensek, manuálisan módosítania kell a bázisállomás SN-jét, hogy az APP-n keresztül konzisztens legyen a robottisztító SN-jével; c. A 
fentiek egyike sem oldja meg a problémát, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz a javítás érdekében.

Alapvető specifikációk

termék név

Üzemi feszültség

Akkumulátor-kapacitás

Termék súlya

Töltési idő

Pordoboz térfogata

Öntisztító és ürítő robotporszívó

14,8V

5200 mAh

Körülbelül 4,2 kg

Körülbelül 250 perc

Körülbelül 220 ml

termék modell

Névleges teljesítmény

Töltési határ feszültség

Termék méret

Zaj

elemtípus

SDJ06RM

48W

24V 1,2A

330 × 330 × 106 mm

<77 dB（A）

lítium akkumulátor

termék név Bázisállomás termék modell JCZ06RM

Porgyűjtő teljesítmény

Tisztító teljesítmény

Névleges kimenet

Termék súlya

Porgyűjtési idő

Tiszta víz tartály

850W

40W

24V 1,2A

Körülbelül 9,8 kg

Körülbelül 12 másodperc

Körülbelül 4l

Töltő teljesítmény

Névleges bemenet

Termék méret

Zaj

Porzsák kapacitása

Szennyvíztartály

30W

220-240 V~, 50-60 Hz

400 × 382 × 465 mm

<86 dB（A）

Körülbelül 3l

Körülbelül 4l

Időköz a visszamosó felmosás között 6 perc. 9 perc. 12 perc 3 fokozat áll rendelkezésre (APP→több Multi→bázisállomás beállításai→visszamosási gyakoriság, állítható frekvencia)

Bázisállomás hálózati készenléti energiafogyasztás: 1,68 W; (Robot Vacuum+Base Station) Hálózati készenléti energiafogyasztás:0,90W; Adja meg a hálózati készenléti időt: 5 perc
Frekvencia tartomány:2400-2483,5 MHz；Maximális átviteli teljesítmény:20 dBm (EIRP) 
I. osztályú lézertermék:DC5V, 240mA, WA 800nm, IEC
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Felszerelési követelmények: támogatás
Android 5.0 vagy iOS 10 és újabb verziójú eszközök támogatása (iPhone 5 és újabb) Ez az 
eszköz WiFi modult tartalmaz a 802.11 b/g/n átviteli protokoll támogatásához
AC fehér tápkábel/L=1,35m Európai előírások 3*0,75mm2 H03VVF bemeneti csatlakozó 3PIN európai előírások könyök / kimeneti csatlakozó 3Pin betűtípus TUV/VDE tanúsítás

Ártalmatlanítás

A termék megfelelő ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében 

felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba 

a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

Garancia és a felelősség korlátozása

Erre a termékre a vásárlás napjától számított 12 hónapos (a helyi törvények által meghatározott) garanciát vállalunk a gyártási vagy anyaghibákból eredő meghibásodásokra. Ez a garancia nem 

terjed ki a nem megfelelő telepítésből, nem megfelelő használatból vagy a termék normál kopásából eredő károkra.

Pontosabban, a garancia nem terjed ki:

• A garancia nem vonatkozik a porzsákra, eldobható felmosóra, oldalkefére, szűrőre, felmosóra, főkefére és főkefe burkolatára, mivel ezek fogyóeszközök;

• Nem megfelelő használat, baleset, átalakítás vagy nem megfelelő intenzitású vagy feszültségű elektromos csatlakoztatás által okozott károk vagy problémák;

• Módosított termékek, azok, amelyeknek a garanciális pecsétje vagy sorozatszáma megsérült, megváltozott, eltávolították vagy oxidálódott;

• Az akkumulátor túltöltés miatti meghibásodása vagy a használati útmutatóban leírt biztonsági előírások be nem tartása miatt;

• Kozmetikai sérülések, beleértve a karcolásokat, horpadásokat vagy bármely más elemet;

• illetéktelen személy által végzett beavatkozás által okozott károk;

• Normál kopás vagy a termék normál elöregedése miatti hibák;

• Szoftverfrissítések a hálózati beállítások megváltozása miatt;

• Termékhibák, amelyek a meglévő szoftverek módosítására, módosítására vagy adaptálására szolgáló harmadik féltől származó szoftverek használatából erednek;

• Termékhibák, amelyeket a gyártó által jóváhagyott tartozékok nélküli használat okoz.

• Oxidált termékek.

A megvalósítás feltételei:

A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, küldje vissza a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (nyugta, számla stb.), a termékkel és a tartozékaival, az eredeti csomagolással együtt az üzlethelyiség 
ügyfélszolgálatára.

Fontos, hogy információként legyen kéznél a vásárlás dátuma, a modell és a sorozat- vagy IMEI-szám (ezek általában a terméken, a csomagoláson vagy a vásárlást igazoló bizonylaton szerepelnek). Ennek 

hiányában vissza kell küldenie a terméket a megfelelő működéséhez szükséges tartozékokkal (tápegység, adapter stb.).

Abban az esetben, ha az Ön igényét a garancia fedezi, a vevőszolgálat a helyi törvények keretein belül a következőket teheti:

• Javítsa meg vagy cserélje ki a hibás alkatrészeket;

• Cserélje ki a visszaküldött terméket olyan termékre, amely legalább azonos funkcionalitással rendelkezik, és teljesítménye egyenértékű;

• A terméket a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett vételáron térítse vissza.

Ha ezen megoldások valamelyikét alkalmazzák, az nem eredményezi a jótállási időszak meghosszabbítását vagy megújítását.
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Jótállási jegy

Ügyfél neve A termék neve és modellje

Levelezési cím A fő egység sorozatszáma

Elérhetőség Vásárlás időpontja

Ez a jótállási jegy az ügyfelek személyes adatait tartalmazza, őrizze meg őket

Karbantartási nyilvántartások

Szervizközpont Hiba leírása Cserealkatrészek Szervizmérnök Szerviz dátuma

Termékeink és csomagolásaink újrahasznosíthatók, ne dobd ki! A 
www.quefairedemesdechets.fr weboldalon megtudhatja, hol adhatja le őket

PÉP

Megfelelő ártalmatlanítás

ebből a termékből
beltéri használatra

Csak használatra

védelem
biztosíték: T 3,15A

Olvassa be a QR-kódot a kézikönyvekért

több nyelven

Gyártó: ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Cím: 4F,C8 ÉPÜLET, NO.1699 HUISHAN ROAD,ÉLETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI PARK,HUISHAN KERÜLET, WUXI,JIANGSU,KNK Vezetői 
szabványok:
(EK) 1275/2008: 2008-12-17Módosította: (EK) 278/2009:2009-04-06, (EK) 642/2009:2009-07-22, (EU) 617/2013:2013-06- 26; (EU) 801/2013:2013-08-22, EN 50564:2011 EN 
60335-1:2012/A15:2021, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 60335-203/10 A1:2008, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 62233:2008
EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:2015, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 3-620 :2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 
301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.204.
EN 300 328 V2.2.2:2019, EN IEC 62311:2020, EN 50665:2017
2011/65/EU
Szerviz e-mail: service@roidmi.com
Weboldal: www.roidmi.com/en 
No.04.2022
Csak a Kínában gyártott SDJ06RM robotporszívóra és felmosóporra 
vonatkozik
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