
HU

Lydsto Porszívó és felmosó robot S1
Használati utasítás
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Tippek

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

Korlátozások

használat
közben

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 nyitotterkélyen), a padlótól eltérő
helyen (például kanapén), illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Nehasználja a terméketmagashelyeken (példáulduplexpadlón, nyitotterkélyen, 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 hálózati kábelt 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, hogy
megakadályozza 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 gépszívónyílásától.
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 fogja meg a gépet a lézeres távolságmérő érzékelő védőburkolatával, a gép felső burkolatával és azütközési ütközővel
emelő kézként.

A gép és a porgyűjtő töltőhalom tisztításához és karbantartásához először ki kell kapcsolni a gépet, ki kellhúzni a dugót a
konnektorból, és le kell választani a tápegységet.

Tisztítás céljából ne merítse vízbe a gépet és a porgyűjtő töltőhalmot, és ne öblítse levízzel.

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 akkumulátorarobbanást
okozhat.

Ne használja harmadik fél akkumulátorait, töltőit és porgyűjtő töltőkupacait.

Ne szerelje szét, ne javítsa vagyszerelje fel az akkumulátort ésaporgyűjtő töltőhalmot engedély nélkül.

Nehelyezze aporgyűjtő töltőhalmot hőforrások (például radiátor) közelébe.

Ne törölje és ne tisztítsa a porgyűjtő töltőhalom 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 aseprő-felmosó robotból.

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

Ha a terméket szállítani kell, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva, és javasolt az eredeticsomagolás
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 akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást
kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik használattal járó a veszélyeket.

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.

: Csak beltéri használatra
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Tartozék lista

Tippek: Az Útmutatóban a termékek,
tartozékok, felhasználói felületek stb.
ábrái sematikus diagramok, amelyek
csak tájékoztató jellegűek.
A termék frissítése és korszerűsítése
miatt a valós termék kissé eltérhet a
sematikus ábrákon láthatótól. Kérjük,
nézze meg a valódi terméket.

Seprő és felmosó robot Porgyűjtő do k k o l ó

Felmosó kendő alátámasztása Felmosó kendő Eldobható felmosó kendő ×30 Porzsák ×6

Tisztító kés Utasítás Oldalkefe
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Aseprő-és felmosórobotra szerelt tartozékok

Főkefe Főkefe burkolat

Kettő az egyben víztartály Oldalkefe

Tartozékok a porgyűjtő dokkolóra szerelve

Porzsák fogantyú

Porzsák (1darabbalfelvanszerelve)

Tippek: a porzsák fogyóeszköz, és nem használható felújra.
Kérjük, rendszeresen cserélje ki.

Porzsák
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Alapvető paraméterek
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Környezetvédelmi utasítások
A termék lítium-ion akkumulátorában található vegyszerek szennyezik a környezetet. Kérjük, előtte távolítsa el az
akkumulátort, selejtezze ki, és küldje el egy professzionális akkumulátor-újrahasznosító állomásra központosított
ártalmatlanítás céljából. Az akkumulátor eltávolításának lépései.

* Az alábbi információk csak a seprő-és felmosórobot eldobásáravonatkoznak, a napiműködésre nem

1. Működtesse a seprő- és felmosórobotot olyan alacsony akkumulátorszintre, amely nélkül a robot nem tudja
elvégezni a tisztítási feladatot a porgyűjtődokkolóvalvalóérintkezésnélkül.

2. Kapcsolja ki a seprő és felmosó robotot.
3. Távolítsa el a robot oldalkeféjét és a felmosórongy tartóját.
4. Csavarja le a seprő- és felmosórobot alsó fedelét, és vegye le az alsó fedelet.
5. Húzza ki az akkumulátor csatlakozódugóját, és vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzések:

Az akkumulátor eltávolításához győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült, és a termék le van választva a
porgyűjtőrő.

Kérjük, vegye ki az akkumulátorcsomagot teljes egészében. A rövidzárlat vagy szivárgás elkerülése érdekében ne sértse
meg az akkumulátorcsomag házát. Havéletlenülazakkumulátorból kifolyó anyagokkal érintkezik,mossa le bővízzel az
érintkezőrészt és forduljon orvoshoz időben.
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Termék bemutatása
1. Gép

Feltöltés/fixpontos tisztítás Be és ki/globális tisztítás
Röviden nyomja meg az újratöltés elindításához Nyomja
meg és tartsa lenyomva 3másodpercig a fixpontos
tisztítás elindításához

Infravörös érzékelő

Rövid megnyomás a globális tisztítás/szünet elindításához Nyomja
meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gép be- vagy
kikapcsolásához

Tippek: Az újratöltés, a fixpontos tisztítás vagy a globális
tisztítás során nyomja meg röviden bármelyik gombot a gép
szüneteltetéséhez.

Lidar

Lökhárító

Újratöltés gomb/jelző
Ütközésgátló csík

Bekapcsoló gomb/jelző

Infravörös érzékelő
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UV fény

Azindikátorállapotának leírása

A gép állapota Az áramellátás állapotjelzője Az újratöltés állapotjelzője

Készenlét/szünet
Töltés

Kék fény hosszú fényes
Bule légzés

-
-

Hibernálás Kék fény hosszú fényes (sötétebbé
válik) Ki

Tisztítás/távirányító Kék fény hosszú fényes Ki

Újratöltés Ki Narancssárga fény hosszú fényes
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Töltőelektróda hegye
Reset gomb
Nyomja meg és tartsa lenyomva 1
másodpercig az újraindításhoz

Portartály kioldó gomb Falkövetés
helyzetérzékeny
detektor

Azindikátorállapotának leírása

A gép állapota Az áramellátás állapotjelzője Az újratöltés állapotjelzője

Rendellenes

Kikapcsolt

Piros gyors
villanás

Kék fény gyors
villogás

-

-

Wi-Fi alaphelyzetbe állítása/nem
csatlakozik/csatlakozik

Kék fény lassúvillanás -

Wi-Fi csatlakoztatva Kék fény hosszú fényes -



��

HU

2. Porgyűjtődokkoló

Képernyő

A porgyűjtő töltőhalom állapotjelzőjének
leírása

Ha a porzsák tele van, a fény erős lesz. Ha a porzsák nincs megfelelően behelyezve, a lámpa
villogni kezd
Aporgyűjtőben a lámpa fényes és villog.
Fejezze be a porgyűjtést, az ózon funkció bekapcsol, és az ikonjelző folyamatosan világít.

Ha a teljesítmény kisebb vagy egyenlő, mint 50%, az akkumulátor oszlopának bal oldala csak zölden
világít, és töltés közben a zöld villámjellel villog. Ha a teljesítmény több mint 50%, az akkumulátor
oszlopának bal oldala mindig zöld, és töltés közben az akkumulátor sávjának jobb oldala továbbra is azt
csinálja, amit a bal. Amikor az akkumulátor megtelt, az akkumulátor teljes sávja mindig zölden világít

Tippek: A porzsák fogyóeszköz. Egy
táska van felszerelve a robotra, és
további négy zsákot biztosítanak.
Használat után vásárolnia kell a
kijelölt hivatalos csatornán.
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Szerelje fel a porgyűjtő dokkolót

Helyezze a porgyűjtő töltőhalmot sík talajra a faltól
5cm-re, dugja be a hálózati csatlakozódugót a
követelményeknek megfelelő aljzatba, és csatlakoztassa
a tápegységet.

A falhoz helyezve

Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a porgyűjtő
töltőhalomelőtt 1,2 m-en belül és 0,5 m-en belül mindkét
oldalon.
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Távolítsa el

Használat
Távolítsa el a limitsávot
Helyezze a seprő- és felmosórobotot a sík beltéri talajra, és
távolítsa el az első lökhárító mindkét végén lévő határolórúd
védőeszközét.

Aseprő és felmosó robot töltése

Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig a bekapcsoló gombot a seprő- és felmosórobot elindításához.
Röviden nyomja meg a ház alakú gombot, amellyel a robot automatikusan feltöltődik. A robot kész állapotba lép, miután teljesen
feltöltődött.

A tisztítás megkezdése előtt töltse fel teljesen a seprő- és felmosórobotot.

A tisztítás megkezdése előtt takarítsa el a földön lévő vezetékeket és

tárgyakat, hogy elkerülje a tisztítás közbeni tekercselés, húzás és okozta

károkat. A seprő-felmosó robotot a porgyűjtő töltőhalomnál javasolt

elindítani.

Ha a tisztítás során az akkumulátor lemerül, a seprő- és felmosórobot
automatikusan visszatér a porgyűjtő töltőhalomhoz töltés céljából, és
automatikusanvisszatéramegszakítotthelyre,hogy folytassaa tisztítást,
amikor az akkumulátor megtelt.
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g gombot és gombot 3 másodpercig a Nyomjameg és tartsa lenyomva a gombokat és számára 3

Csatlakozzon a MIJIA APP-hoz Csatlakozzon a Lydsto APP-hoz

A termék csatlakoztatva van aMIJIA-hoz. AMIJIA 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.

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

Tartsa lenyomva ugyanabban az időben, és hallja a „Wi-Fi

visszaállítva” üz.eAnbeteekta.pcsolásjelző kékenvillog. Ekkor tartsa

őket 2 másodpercig. Hallgassa megaz „Enter MIJIA

Networking Mode”, majd lépjen be a MIJIA hálózati módba.

Ezt követően használja a MIJIA APP-ot a hálózati

műveletekhez.

másodpercig, majd egy hangüzenetet fog hallani,
hogy „A Wi-Fi alaphelyzetbe állítása megtörtént”, a
tápellátás jelzőfénye kéken villog, és a seprő-felmosó
robot várakozási állapotba lép.
Tippek: csak a� ,�GHz-es frekvenciasávúWi-Fi hálózat

támogatott.
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Be/Ki/Szünet Töltsön vizet a víztartályba, vagy tisztítsa mega
felmosó kendőt az út közepén

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot

3 másodpercig abekapcsoláshoz
Nyomja meg röviden a
gombot

a sepréshez és felmosáshoz

gép; a tápellátás jelzőfénye folyamatosan villog, miután lassan 5

másodpercig villogott, majd a seprő- és felmosórobot készenléti
robot, eltávolítja a padlótörlő modult, adjon hozzá vizet vagy

állapotba lép; röviden nyomja meg a gombot globális

takarítás; vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot

a fixpontos tisztítás elindításához.

elindítani a
3 másodpercig

tisztítsa meg a felmosó kendőt, cserélje ki a padlótörlő modult, és
nyomja meg ismét röviden a gombot a tisztítás folytatásához.

Amikor a robot mozdulatlan, nyomja meg a
gombot 3 másodpercig, hogy megforduljon

le a gépről. A tápellátás jelzőfénye gyorsan villog 5 másodpercig,

majd kialszik.

A tisztítás folyamatában nyomja meg röviden agombot a seprő és

felmosó robot szünetel.

, aztána
Állítsa be a Tisztítási módot

Ha a seprő- és felmosórobot mozdulatlan, és több mint 60 percig nem működik,

hibernált állapotba lép. Hibernált állapotban bármely gomb rövid megnyomásával

felébresztheti

a gépet.

Tippek: töltés közben a seprő-felmosó robot nem kapcsolható ki.

A gép alapértelmezés szerint normál üzemmódban van; miután
csatlakoztatta az APP-hoz, több módot választhat az alkalmazásban.

Automatikus feltöltés/kéziújratöltés Hibaállapot
Haa tisztítássoránazakkumulátor lemerül, vagya tisztítás

befejeződött, a seprő- és felmosórobot automatikusan újratöltődik.

Ha a seprő- és felmosórobot rendellenesen működik, hangutasítást

ad, és a tápellátás jelzőfénye pirosan villog.A megoldásokért lásd a

„Hibaelhárítás” részt.
Tisztítás közben nyomja meg röviden a
gombot

,majdasöprés Ha a hibaállapot alatt 60percig nem történikművelet,

és a felmosó robot visszatér a porgyűjtő töltőhalomhoz, hogy

feltöltődjön.
a seprő- és felmosórobot automatikusan hibernált állapotbakerül.
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Karbantartás és karbantartás
Cserélje ki a porzsákot
Amikor a porzsák megtelik, a „FULL UP” jel magas fényerőt tart, és az alkalmazás értesítést kap. Kérjük, cserélje ki a porzsákot időben. A 'GYŰJTÉS'

jel nagy fényerőt jelez, miközben a kollektor működik. Amikor a gazdagép teljesen fel van töltve, megjelenik a

„BATTERY” jelzétseljesen zöld és nagy fényerejű, az akkumulátor töltöttsége kisebb vagy egyenlő, mint 50%, csak fél jel nagy fényerőt jelent.

�Nyissa ki a
felsőt borító

�Zárja le a felsőt
borító

� Húzza fel a porzsák
emelőfogantyúját,
és vegye kia
porzsákot

Illusztráció a korrekciós
telepítésről

�

Győződjön meg arról,
hogy aporzsák a helyére
van helyezve

�Dobja el
a
használt
porzsák
ot

Telepítsen
egy új
porzsákot
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Tisztítsa meg a porcsatornát
Haa„FULLUP” jelzés,a„GYŰJTÉS”ésaz„AKKUMULÁTOR”jelzés
villog a porzsák cseréje után, javasoljuk, hogy húzza ki a hálózati
csatlakozót, és fordítsa meg a porgyűjtő töltőhalmot, és
ellenőrizze, hogy vannak-e idegen máterek blokkolják a porátjárót.

Ha a porjárat eltömődött, nézze meg az alábbi ábrát, és
csavarhúzóval távolítsa el a porjárat átlátszó fedelét az idegen
anyagok eltávolításához.

Megjegyzés: az erőszakos szétszerelés tilos. Tisztítás
után helyezze vissza a fedelet, ahogy van.

A poráteresztő átlátszó fedele

Poráteresztő
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Tisztítsa meg az infravörös lencsét/töltési és porgyűjtő érzékelőfejet
Óvatosan törölje le őket egy tiszta, puha, száraz ruhával. Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsák meg őket.

Infravörös lencse

Töltő és porgyűjtő érzékelőfej
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Tisztítsa meg a ventilátor szűrőképernyőjét
A ventilátor szűrőszűrője a porzsák alatt található. Ha por gyűlik fel, óvatosan törölje le tiszta, puha, száraz ruhával.
Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsák meg őket.

Ventilátorszűrő képernyő



��

HU

Tisztítsa meg a főkefét � Vágja le a főkefére feltekeredett szőrt a
tisztítókéssel, majd tisztítsa meg a főkefét a

A főkefe fogyóeszköz, és legalább hetente egyszer meg kell
tisztítani. A főkefét ajánlatos 6-12 havonta cserélni atisztító
hatás érdekében.

� Fordítsa meg a seprő- és felmosórobotot, nyomja meg
a kattanást a főkefe fedelén, és távolítsa el a főkefe
fedelét és a főkefét.
Megjegyzés: Kerülje az ütést a robot tolatásakor, hogy
elkerülje a lidar sérülését.

Főkefe burkolat

Főkefe

tisztítókés másik végén lévő tisztítókefével.

� Cserélje ki a főkefét és a főkefe fedelét. Nyomja
meg és rögzítse a pattint.

Telepítés

Tá
vo
lít
sa

el
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Tisztítsa meg/cserélje ki az oldalkefét

�Csavarhúzóval távolítsa el az oldalkefét. �Tisztítás után cserélje ki az oldalkefét, vagy szerelje be a
újoldalkefét.

Tippek: az oldalkefe fogyóeszköz.A
tisztító hatás érdekében 3-6 havonta
javasolt cserélni.

Telepítés

Tá
vo
lít
sa

el
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Tisztítsa meg az érzékelőket Porgyűjtő dokko l ó :
Javasoljuk, hogy hetente tiszta, puha, száraz kendőt
használjon az érzékelők gyengéd áttörléséhez, hogy
biztosítsa a gép normál használatát.

Infravörös lencse ×2
Töltő és porgyűjtő érzékelőfej ×2

Seprő és felmosó robot:
Szél érzékelő ×4
Infravörös érzékelő ×3
Töltőelektróda hegye ×2
Falkövető pozícióérzékeny érzékelő×1

Infravörös érzékelő

Infravörös lencse

Falkövető pozícióérzékeny
detektor

Akkumulátor karbantartás

Töltés és por
gyűjtő érzékelő fej

Infravörös érzékelő

Töltés
elektróda hegye

Sziklaérzékelő

Infravörös érzékelő

Töltőelektróda hegye

A seprő- és felmosórobot beépített, nagy teljesítményű
újratölthető lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Az
akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében kérjük,
tartsa minden nap feltöltve az akkumulátort.
Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, kérjük, kapcsolja
ki és tárolja megfelelően. Legalább háromhavonta töltse fel,
hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése miatti
károsodását.
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Tisztítsa meg a „kettő az egyben” víztartályt

�Nyomja meg és tartsa lenyomva a kettő az egyben víztartály kioldó gombját, és egyidejűleg húzza kifelé.

Portartály

Víztartály fedele/
vízbefecskendező nyílás

Porgyűjtő kattanás

Akettőaz egyben víztartály kioldógombja
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� Nyissa ki a portartályt a porgyűjtő pattintásának megnyomásával. Vegye ki a szűrőszűrőt.

Szűrő képernyő
klip

Szűrő képernyő

� Távolítsa el a szűrő képernyő kapcsát.
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� Távolítsa el a szennyeződést a szűrőszitáról és a
szitakapcsról egy tisztítókefével.

Tippek: A szűrő fogyóeszköz. 3-6 hetente
javasolt cserélni. Kérjük, vásároljon a hivatalos
csatornán keresztül.

� Használja a csapot a porgyűjtő tisztításához.

� Nyissa ki a víztartály fedelét, és fecskendezzen
be megfelelő mennyiségű vizet.

Tippek: Javasoljuk, hogy tiszta vizet használjon tisztítószer
nélkül.
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Nyomja meg a törlőkendőtartó rögzítőjét, és ezzel egyidejűleg húzza
kifelé a felmosórongy tartóját, hogy eltávolítsa a törlőkendőt vagy az
eldobható törlőkendőt csere vagy tisztítás céljából. Megjegyzés: Az

eldobható törlőkendőt nem lehet újra felhasználni, de a felmosó kendőt
tisztítás után újra fel lehet használni.
Tippek:

Ha a felmosó kendő túl piszkos, az befolyásolja a felmosó hatást.
Kérjük, időben tisztítsa meg.
Használat előtt feltétlenül távolítsa el a felmosó kendőt, tisztítsa
meg és csavarja szárazra. Ne szerelje fel a „kettő az egyben”
víztartályra tisztítás céljából, különben a szűrőelem eltömődik, ha
a szennyezett vizet hátrafelé önti.
A felmosó kendő fogyóeszköz, és 3-6 hetente cserélni kell.

Tépőzáras

Távolítsa el

Telepítés

Felmosó kendő rögzítő csík

Felmosó kendő rögzítő nyílás

Távolítsa el a törlőkendőt:az ábrán látható módon nyomja meg és tartsa lenyomva a
felmosóruha tartó két pattintását, vízszintesen húzza ki a felmosóruha tartót, majd tépje le a
tépőzárat, hogy a felmosórongy rögzítőcsíkját kicsúsztassa a felmosórongy rögzítőnyílásából.

Helyezze fel a felmosó kendőt:az ábrán látható módon helyezze a felmosó kendő rögzítő csíkját a
felmosó kendő rögzítő nyílásába, rögzítse a felmosó kendőt a tépőzárhoz, majd nyomja
vízszintesen a felmosó kendőtartót, hogy felszerelje a seprő- és felmosó robotra.

Távolítsa el/szerelje fel az eldobható törlőkendőt: a
felmosótörlő tartó eltávolítása után tépje le a
tépőzárat, hogy eltávolítsa az eldobható
törlőkendőt.
Rögzítse az eldobható törlőkendőt a tépőzárra,
majd helyezze vissza a felmosórongy tartóját a
telepítésbefejezéséhez.

Kikapcsolás és újraindítás

Ha a gombok nem reagálnak, vagy a gépet nem lehet kikapcsolni, nyomja meg a reset gombot egy tűvel 1 másodpercig a robot
kikapcsolásához ésújraindításához.
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Hibaelhárítás
Ha a gép rendellenesen működik, a tápellátás jelzőfénye pirosan villog, és a gép hangjelzést ad, ha valamilyen hiba lép fel.
A megoldást az alábbi táblázatban találja.

Hangutasítás/hibajelenségek Lehetséges okok Megoldás

Kérjük, ellenőrizze, hogy a radar elakadt-e A lidar eltömődött vagy elakadt Távolítsa el az akadályt, vagy vigye a gépet nyílt helyre, és indítsa
újra

Kérjük, ellenőrizze az ütközésgátló sínt Az ütközésérzékelő elakadt Tisztítsa meg az ütközésgátló sín körüli idegen
anyagokat, vagy vigye el a gépet

Kérjük, törölje le a sziklaérzékelőt, és
távolodjon el a veszélyes területtől az
újraindításhoz

A sziklaérzékelő a gép
beindítása után aktiválódik Kérjük, törölje le a sziklaérzékelőt, és indítsa el a gépet

egy lapos és nyitott helyre

Kérjük, ellenőrizze a főkefét A főkefe elakadt Tisztítsa meg a főkefét, vagy vigye el a gépet

Kérjük, ellenőrizze az oldalkefét Az oldalkefe elakadt Tisztítsa meg az oldalkefét, vagy vigye el a gépet

Kérjük, ellenőrizze a fő kereket A főkerék elakadt Tisztítsa meg a fő kereket, vagy vigye el a gépet

Kiveszik a kettő azegyben
víztartályt A kettő az egyben víztartályt

kivették
Kérjük, cserélje ki a kettő az egyben víztartályt és a szűrőszűrőt, és
ellenőrizze, hogy a szűrőszűrő és a kettő az egyben víztartály ahelyére
van-eszerelve.

Alacsonyakkumulátor, kezdje el tölteni Alacsonyakkumulátoratisztítássorán Alacsony akkumulátor. Kérjük, használat előtt töltse fel a robotot

A ventilátor abnormális A ventilátor abnormális Kérjük, próbálja meg kikapcsolni, majd újraindítani a gépet

Kérjük, törölje le a falkövető
pozícióérzékeny érzékelőt a jobb
oldalon

A falkövető pozícióérzékeny
érzékelő hibás

Kérjük, törölje le és tisztítsa meg a falkövető pozícióérzékeny
érzékelőt

A radar fedelét lenyomják A radarfedél beragadt A lidar be van nyomva vagy beragadt. Kérjük, helyezze át egy másik helyre a
kezdéshez

Az akkumulátor sérült vagy nincs
behelyezve

Az akkumulátor töltés közben
rendellenességet tapasztal

Az akkumulátor hőmérséklete túlmagas vagy túl alacsony. Használat előtt
várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre

A gép nem indítható be Alacsony akkumulátor töltöttségi szint vagy
rendellenes környezeti hőmérséklet

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, használat előtt töltse fel. A
környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 ℃ alatt) vagy túl magas (40 ℃ felett).
Kérjük, használja a terméket 0 ℃ ~ 40 ℃ környezetben
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Hangutasítás/hibajelenségek Lehetséges okok Megoldás

Nem tölthető fel

�. A porgyűjtő töltőhalom nincs
villamosítva
�.A töltőelektródahegyepiszkos�.
A töltőelektróda hegyerosszul
érintkezik

�. Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő töltőpakli tápkábele
csatlakoztatva van-e a tápegységhez
�. Rendszeresen tisztítsa meg a gép töltőelektróda hegyét és a
töltőhalmon lévő porgyűjtő porgyűjtő és töltésérzékelő fejét

�. Kérjük, szüntesse meg az oldalkefe vagy egyéb idegen anyagok által
okozott rossz érintkezést, és próbálja meg kézzel áthelyezni a gépet

Az újratöltés nem sikerült, porgyűjtő
töltőhalom nem található

A porgyűjtő töltőhalom eltömődött
vagy túl messze van; a porgyűjtő
töltőhalom nincs csatlakoztatva a
tápegységhez; idegen anyagok
vannak a felmosó kendőtartó alján,
vagy a felmosórongy fel van tekerve

Kérjük, helyezze a porgyűjtő töltőhalmot a szabad területre, és tegye a
gépet a porgyűjtő töltőhalom közelébe, hogy újra próbálkozzon; kérjük,
csatlakoztassa a porgyűjtő töltőhalmot a tápegységhez; kérjük, tisztítsa
meg a felmosó kendő tartó alját, és tegye rendbe a törlőkendőt

Rendellenes viselkedés Program kivétel Kapcsolja ki és indítsa újra

Tisztítás közben rendellenes
hangok hallhatók

Idegen anyag feltekeredett a

főkefére/oldalkefére vagy a főkerékre Kérjük, a tisztításhoz kapcsolja ki a gépet

A tisztítási kapacitás csökken,
vagy a por leesik

A portartály megtelt, vagy a
szűrőszűrő eltömődött, vagy a főkefe
beakadt

Kérjük, időben tisztítsa meg a portartályt, a szűrőszitát és a
főkefét

A rendszeres tisztítás nem működik Alacsony
akkumuláto

A rendszeres tisztítás csak akkor indítható el, ha az akkumulátor töltöttségi
szintje meghaladja a 30%-ot. Kérjük, tartsa minden nap feltöltve a gépet

Nem csatlakoztatható az APP alkalmazáshoz

A padlótörlő modul nem vagy
kevésvizet adki

A padlótörlő modul túl sok vizet
bocsátki

A porgyűjtési teljesítmény romlik

Fixpontos tisztítás vagy áthelyezés
után nem lehet visszatérni a
porgyűjtő töltőhalomhoz

Rendellenes Wi-Fi-hálózat, rossz Wi-Fi-
jelszó vagy rendellenes APP

Nincs elég víz a víztartályban, túlpiszkos
a törlőkendő, vagy a törlőkendőtartó
nincs a helyére szerelve. A víztartály
fedele nincs a helyén, és a
vízkibocsátás a maximumra van
állítva

A por felhalmozódik a porzsákban, aminek
következtében a szívófúvókába irányuló
levegőáramlás csökken.

A robot új térképet készít, vagy túl
nagy a távolság

Győződjön meg arról, hogy a készülék jó Wi-Fi jeltartományban van; írja be újra
a Wi-Fi jelszót, vagy állítsa vissza a Wi-Fi-t; töltse le és csatlakoztassa az APP
legújabb verzióját

Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban; tisztítsa meg a felmosó
kendőt; és helyesen helyezze fel a felmosó kendőt az utasításoknak
megfelelően

Ellenőrizze, hogy a víztartály fedele a helyére van-e szerelve, és
állítsa be a megfelelő mennyiségű vizet az APP-ban

Cserélje ki a porzsákot

Fixpontos tisztítás vagy nagy távolságúmozgás utána robot új
térképet generál. Ha a porgyűjtő töltőhalom messze van,
előfordulhat, hogy a robot nem tud automatikusan újratölteni.
Töltéscéljábólmanuálisanhelyezzevisszaagépetaporgyűjtő
töltőhalomba.
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A porgyűjtő töltőhalom rendellenes működése esetén a porgyűjtő töltőhalom jelzőfénye fényesen villog. A gép hangjelzést ad
a hibákról. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot a problémák megoldásához.

Hangutasítás/hibajelenségek Lehetséges okok Megoldás

A porgyűjtés nem sikerült A porzsák hiányzik vagy nincs a helyére
szerelve
A ventilátor beindul a túlmelegedés
elleni védelem, vagy meghibásodott

Kérjük, helyezze be megfelelően a porzsákot, és 30 perc múlva próbálja meg újra
összegyűjteni a port; ha nem oldható meg, forduljon az értékesítés utáni
ügyfélszolgálathoz

A porzsák megtelt vagy eltömődött A porzsák megtelt vagy eltömődött Cserélje ki a porzsákot, és időben tisztítsa meg a porgyűjtő
töltőhalmot(szívónyílás,porcsatorna,ventilátorszűrőszitastb.)

Gyártó: Guangdong Yimu Technology Co., Ltd. Cím:Szoba��� ,Épület� ,No.�,Dongsan Lane,Hengjiang,Fushan,Liaobu Town,Dongguan,Guangdong,Kína
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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,használéssugározhatki, 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 intézkedésekközülegyvagy többsegítségével:

- 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 (min20cm）) expozíciós állapotban korlátozás nélkül használható.
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