
Kezelési útmutató



Automata Porszívórobot 
(automatikus töltőállomás, távirányító, padlófényező és UV lámpa) 
 
Köszönjük, hogy Robby Deluxe robot mellett döntött! 
 
Kérem, gondosan olvassa el a termék használati utasítását üzembe helyezés előtt, figyeljen a lenti 
biztonsági előírásokra: 
Ezek az utalások személyi és vagyoni kár megakadályozása érdekében gondosan elolvasandók. 
Különöse figyelemmel kövesse a szimbólumokat.  
 
! Figyelem 
Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos balesethez vagy halálhoz vezethetnek!  
 
! Vigyázat 
Az előírások figyelmen kívül hagyása könnyebb sérüléseket okozhatnak, valamint 
károkat az eszközben!  
 
Figyelem! 
A szervizelést és a meghibásodott alkatrészek cseréjét kizárólag hivatalos szerviz, 
végezheti. Ellenkező esetben törés, áramütés és személyi sérülés veszélye áll fenn. 
 
A hálózati kábelt nedves kézzel soha ne érintse meg, mert áramütés veszélye lép fel.  
 
Kerülje az eszköz keferendszerének és kerekeinek testközelségét. Balesetveszélyes 
lehet. 
 
Kizárólag a géppel együtt szállított hálózati kábelt használja. Egyéb esetben a robot megsérülhet, 
tűzveszély léphet fel, a magasfeszültség hatására áramütés keletkezhet. 
A hálózati kábelt ne nyomja szét, súlyt ne helyezzen rá, mert a kábel megsérülhet, melynek hatására 
elektromos áramütés, tűz keletkezhet. 
A porszívót tartsa távol cigarettától, öngyújtótól, gyufától és robbanékony anyagoktól. 
Vigyázat! 
Ha a porszívó használaton kívül, vagy szállítás alatt van, kérem, kapcsolja ki, mert az akkumulátor 
károsodhat. 
Ellenőrizze, hogy a töltőállomás csatlakozását, a tűz megakadályozása érdekében. 
Kisgyermek közelében körültekintően használja, aggodalom és sérülés elkerülése céljából. 
Víz és más folyékony anyag szívására nem alkalmas. 
Szabadban ne használja. 
A csatlakozó kábel és a töltőállomás szilárdan álljon, mert áramütés, rövidzárlat, füst és tűz-veszély 
léphet fel. 
Távolítson el minden sérülékeny tárgyat a porszívó útjából. 
Ne álljon a gépre, saját és a termék sérülésének elkerülése érdekében. 
Ne használja a szerkezetet szűk helyeken (asztalon, széken), mert sérülhet  
Használata ipari területen nem ajánlott. 
 
 
 
 
Csomag tartalma 

- porszívórobot 
- virtuális fal 
- töltőállomás 
- távirányító 
- hálózati kábel 

- száraz törlőkendő 
- szűrő 
- oldalkefe 
- tisztítókefe 
- pót törlőkendő 

 



Porszívóelemek 
 

- Felsőrész 
 
- infra érzékelő 
- LED 
- „Mode” gomb 
- „Select” gomb 
- „UV” gomb 
- „Start/Pause” 

gomb 
- ütköző 
- szemétgyűjtő 

tartály 
 
 
- Alsórész 
 
- Szenzor 
- Töltőelektródák 
- Oldalkefe 
- Főkefe 
- Szenzor 
- Gumikefe 
- Főkapcsoló 
- Töltő csatlakozó 
 
- Szenzor 
- UV lámpa 
- Univerzális kerekek 
- Jobb / bal oldali kerekek 
- Segédkerék 
- Akkumulátor 
- Törlőkendő tartó – kendővel 

 
 
Tartozékok 

1. Töltőállomás 
 
- főkapcsoló 
- „Full go” kapcsoló 
- hálózati csatlakozó 
- „Clock” kapcsoló 
- „+” gomb 
- „Timing” kapcsoló 
- infra jeladó 
- töltőelektródák 
 
- Gumitalpak 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. Távirányító 
 
- adójelző 
- automata funkció 
- falmenti tisztítás 
- irányító gomb – bal 
- szünet 
- főkapcsoló be/ki 

- töltőállomásra csatlakozó 
- Spot funkció 
- Irányító gomb - előre 
- Irányító gomb – jobbra 
- Irányító gomb – hátra 
- UV lámpa be/ki 
- 3 fokozató sebességkapcsoló 

 

 
 
 
 

3. Led kijelző (gép felső részén) 
 
- Automata funkció 
- Spot funkció 
- Akkumulátor telítettség kijelző 
- Digitális kijelző 
- „Time” kijelző 
- UV helyzetkijelző 
- „hiba” kijelző 
- tartálytelítettség kijelző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előkészítés 
 
Töltőállomás telepítése 
 

1. Helyezze a töltőállomást közvetlen a fal elé (lásd. 1. Ábra) 
2. A töltőállomás látószögében 3 méteren belül, valamint oldalanként 0,5 méter szabad terület 

álljon rendelkezésre (asztal, szőnyeg stb. akadályozhatják a csatlakozást). 



3. Ügyeljen a töltőállomás infra jeladójának tisztaságára, a szabad jeladásra. 
4. Csatlakoztassa a töltőállomást a hálózati kábellel (lásd. 2. Ábra). 
5. A csatlakozó kábel közvetlen a fal mentén helyezkedjen el, hogy ne sérüljön a kábel a 

porszívó munkája során. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A törlőkendő használata, felszerelése 
 

1. Szerelje fel a törlőkendőt a tartóra (lásd. 1 Ábra). 
2. A törlőkendő tartó rögzítő kampóját a kerék belső oldalán elhelyezkedő rovátkába bepattintani 

(lásd. 2-3 Ábra). 
3. Amint a törlőkendő tartót rögzítette (lásd. 4 ábra) elkezdődhet a „padlófényezés”. 
4. Használat után a törlőkendő tartót eltávolíthatja. 
5. Javasolt a törlőkendőt használat után kimosni és száradni, hagyni. 

 

 
! 
A száraztörlés egy extra a porszívó felszereltségében, de a működéshez nem feltétlenül szükséges. 
Kizárólag száraz padló, kőlapok fényezésére alkalmas, ezért tilos nedves felületen használni! 
Szőnyegek tisztítása esetében a száraztörlő funkció használata tilos! Ha a száraztörlő funkciót nem 
használja, távolítsa el a mopptartót és száraz helyen, tárolja. 
 
 
 
 
 



Üzembe-helyezés 
 

1. Kapcsolja be a teljesen feltöltött készület, a szerkezet oldalán elhelyezkedő főkapcsolóval. A 
készülék képernyője kb. 3 másodpercig, világít, és az indítódallam megszólal. Ekkor a 
porszívó készenléti üzemmódban van. 

2. A készenléti állapotban a képernyőn a készülék főfunkciói láthatóak (Auto/Spot), az 
alaprogramok (1,2,3), akkumulátor telítettség kijelző, UV funkció. 

3. Munka végeztével a készüléket kapcsolja ki. 
4. Ha a készüléket kikapcsolta a távirányítóval már nem irányítható. 

 
A készülék töltése 
Manuális töltés 

1. A porszívó manuálisan közvetlen csatlakoztatható a hálózati kábelre (2a.) vagy a 
töltőállomásra való csatlakoztatással is feltölthető (2b.). 

2. 2a. A direkt hálózati töltés: a porszívó oldalán csatlakoztatható. 
3. 2b. A töltőállomáson keresztül történő töltésnél, (lásd 2 ábra) csatlakoztassa a hálózati kábelt a 

töltőállomáshoz és helyezze a robotot az érzékelőjével a töltőre. 
4. A töltési idő alatt a kijelzőn látható a töltési idő (10 perces lépésben), a töltőstátusz és 

az akku töltöttsége. Ez utóbbi egy 3-tagú-elemszimbólum kijelzésével látható (lásd 3 ábra). A 
töltési idő alatt  

5. Ha az akkumulátor feltöltődött mind a 3 elem piktogram világít (lásd 4. ábra) 
A teljes feltöltési idő kb. 6-8 órát, vesz igénybe. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Az akkumulátor kivétele előtt vegye le a készüléket a töltőről és  
kapcsolja ki.  

2. A gép kidobása előtt távolítsa el az akkumulátort. 
3. Az akkumulátor veszélyes hulladék nem szabad a háztartási hulladékba dobni!! 
4. Az akkumulátort az arra kijelölt hulladékgyűjtő udvarba, helyre adja le. 
5. Az akkumulátort nem szabad se forróságnak, se nyílt lángnak kitenni. 

 
 
B. Automatatöltés 
 
1.  A porszívórobot magától elkezdi keresni a töltőállomást, mihelyt az akku-töltöttsége 15%  

 alá esik. 
2. Önnek lehetősége van a robotot a távirányító segítségével a töltőállomáshoz visszairányítani. 

Ehhez a művelethez nyomja meg a „docking” gombot a távirányítón (lásd következő oldali ábra). 



3. A „docking” folyamat alatt az irányjelző gombok segítségével megkönnyítheti a gép 
keresőfunkcióját (tájékozódását). Ha valamelyik másik gombot nyomja meg a gépen, vagy a 
távirányítón a folyamat megszakad és a szerkezet, újra visszaáll a készenléti üzemmódba. 

 
 
A roboton levő gombok funkciója 
 
 
1. A készenléti üzemmódban válassza  a……. gombot a kívánt program kiválasztásához. 

(Auto, Spot, Docking (ez utóbbi csak a töltőn található)). 
 

2. AUTO: Automatatisztítás. A ….gombot a különböző alprogram (1,2 és 3) kiválasztására 
használjuk. 

  
 

AUTO 1 – A porszívó addig takarít, amíg az akkumulátor le nem 
                  merül, ezután automatikusan visszatér a töltőállomásra 
                  (nagy terekhez/kb. 70 perc). 
AUTO 2 – A porszívó 30 percig takarítja a helyiséget (közepes mérethez). 
AUTO 3 – A porszívó 15 percig takarítja a helyiséget (kis területhez).  

 
3. SPOT: Pontról-pontra tisztítás. A……..gombot használja a különböző alprogram (1,2,3) 

kiválasztására. 
 

SPOT 1 – A robot 1-4 percig körkörös mozgást végezve takarít. 
SPOT 2 – A robot 1-4 percig cikk-cakkmozgást végezve takarít. 
SPOT 3 – A robot 10 percig a fal mellett haladva takarít. 

 
4. DOCKING: Ezzel a funkcióval a robot automatikusan megkeresi a töltőállomást. 
 
5. Az UV-gombbal ….. lehet az UV lámpát kikapcsolni. 
 
6. Miután mindent beállított nyomja meg a ……gombot és a kívánt program elindul. 
 
 

Az UV-lámpát csak a poratkák számának csökkentésére használja! 
Kérjük, soha ne nézzen direkt a lámpába, mert károsodhat a szeme. 

 
 
Automatikus szennyezettség érzékelő 
 
A nagyobb tisztaság elérése érdekében, a porszívó egy automata szennyeződés-érzékelővel van 
felszerelve. A porszívó felismeri a piszkosabb felületet, és ott alaposabban takarít. Amint a gép rátalál 
egy szennyezettebb helyre, megjelenik a „dirty” felirat és a robot egy ideig körkörös mozgást végez a 
felület felett. 
 
A porszívórobot irányítása távirányítóval 
 
 

1. A porszívó be/ki kapcsoló gombja „….”: 
 
Ha a robot főkapcsolója be van kapcsolva, ezzel a gombbal tudjuk energiatakarékos 
állapotba helyezni. A gomb újbóli megnyomásával  



a robot újra készenléti üzemmódba helyezi magát. Az energiatakarékos állapotban lévő 
gépet semelyik másik a készüléken, vagy a távirányítón lévő gombbal nem lehet újra 
készenléti üzemmódba állítani, csak a be/ki kapcsoló gombbal. 
 
2. AUTO-gomb: 

 
Ezzel a gombbal indítjuk az automatikus tisztítást, a robot az akkumulátor lemerüléséig 
dolgozik, majd visszatér a töltőre. 
 
SPOT-gomb  1-4 percig pontról-pontra tisztítja a helyiséget. 
DOCKING-gomb  A robot automatikusan megkeresi a töltőállomást 
    és újra feltöltődik. 
Faltisztító gomb „…..” 10 percig a fal mellett haladva takarít. 
UV-gomb   Az UV lámpa be/ki kapcsolásához. 
Sebesség kapcsoló „V” A gomb többszöri megnyomásával a szerkezet 3  

sebességi fokozatban állítható. A gép kikapcsolása 
után a sebesség visszaáll az alapbeállításra. 

       Indítás/szünet-gomb „..” A gomb megnyomásával megállítja az aktuális  
     programot, majd ismét elindíthatjuk. A szünet ideje 
     alatt választhatunk új programot is. 
 
 

3. Irányító-gombok (nyilak) 
 
A gombok megnyomásával a robot a kívánt irányba halad. 
 
Előre   A robot egyenes irányba haladva takarít, amíg valami  

akadályba nem ütközik. 
       Jobbra  A gomb lenyomásával a porszívó 10°-ban jobbra fordul, 

majd ebbe az irányba halad tovább. Minden további gombnyomás 
újabb 10° elfordulást eredményez. 

Bal A gomb lenyomásával a robot 10°-kal balra fordul. A  
szöget itt is a folyamatos gombnyomással növelhetjük. 

       Hátra  A robot kb. 30 cm-t halad visszafelé. A hosszabb ideig 
    tartó hátramenethez a gombot folyamatosan kell nyomni. 
 
  Kérjük több gombot, ne nyomjon le egyszerre, mert nem tudni milyen 
  Irányba fog elindulni. A távirányító hatótávolsága, környezettől 

függően, kb. 5-7m. 
 
 

Töltőstátusz: 
 

1. Kézi csatlakoztatás a töltőre, csak akkor lehet újra használatba helyezni,  
ha kihúzzuk a csatlakozó kábelt. 

2. Egy teljes töltés 6-8 órát vesz igénybe. 
Az első 3 töltésnél az akkumulátort 12 órán keresztül kell tölteni és utána teljesen 
lemeríteni. 

3. Ha töltés közben a távirányítón megnyomjuk az AUTO-gombot, a készülék otthagyja 
a töltőállomást és elkezdi a beállított program végrehajtását. 

4. Abban az esetben, ha töltés közben áramszünet lenne, a robot automatikusan 
készenléti üzemmódba kapcsol. 

5. Az előre beállított munkakezdési idő elérésekor a töltőállomás elhagyásával      
megkezdi a takarítást. 



6. A töltőállomáson megnyomjuk a FULL-GO-gombot és a teljesen feltöltődés 
elérésekor a porszívó, elhagyja a töltőállomást és megkezdi a takarítóprogramot. 

7. A töltőállomás keresésekor az akkumulátor töltöttsége 8% alá csökken, a szerkezet 
parkoló állásba helyezi magát és 30 másodpercenként figyelmeztető hangot ad. 

8. A töltési folyamat alatt a kijelzőn leolvashatjuk a töltési időt. A kijelzett számot 
beszorozzuk 10-zel és így kapjuk meg a valós töltési időt percben. 

 
 
 
! A munkafolyamat idején a kijelzőn megjelenik a munkavégzési idő és ebben az esetben a 
valós időt percben jelzi ki. 
 
 

 
 
 
A töltőállomás beállítása: 
 
A töltőállomás beprogramozása a tetején lévő 5 gombbal történik: Főkapcsoló” „ , „Full-Go”gomb „ „ 
, Időbeállító-gomb „ „ , Időzítő-gomb „ „ , Beállítógomb „+” 
 
!A beállítás(programozás) ideje alatt a főkapcsoló a törlés, a full-go gomb a mentés funkciót látja el. 
 
Csatlakoztassa a töltőállomást a konnektorhoz a kábel segítségével. A töltőállomás bekapcsolásához 
nyomja meg a „ „ gombot. Ennek eredményeként bekapcsol az LCD.kijelző. 
 
 
 
! Ha a töltőállomást lecsatlakoztatjuk az áramforrásról, a beprogramozott adatok sajnálatos módon 
elvesznek! 
 
 
 
1. Az aktuális nap és idő beállítása: 
 
A jelenlegi idő beállításához nyomja meg az időbeállító „ „ –gombot. Egy gombnyomás után tudja a 
percet beállítani (a percmutató villog). A „+” beállító-gombbal  tudja növelni a számot. Ezután nyomja 
meg ismét az időbeállító „ „ – gombot az óra beállításához. Amikor az órakijelző villog, akkor tudja a 
„+”- gombbal az órát beállítani. A művelet elvégzése után ismételten nyomja meg az időbeállító „ „- 
gombot és a hét napjai fognak villogni (Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,So). Az aktuális napot a „+”- gombbal 
tudjuk kiválasztani. A beállítások végeztével nyomja meg a „Full-Go”- gombot, hogy az elvégzett 
műveleteket elmentse. 
 
! Ha Ön a beállítás alatt a főkapcsoló-, vagy az időzítő gombot nyomja meg, úgy a beállítások 
menüből azok mentése nélkül kilép.  
 



2. Időzítő beprogramozása:    
 
Nyomja meg az időzítő-gombot „ „ , hogy a takarítás megkezdésének időpontját beállíthassa.  
Egy gombnyomás után tudja a percet beállítani (a percmutató villog). A „+” beállító-gombbal  tudja 
növelni a számot. Ezután nyomja meg ismét az időzítő-gombot „ „ az óra beállításához. Amikor az 
órakijelző villog, akkor tudja a „+”- gombbal az órát beállítani. A művelet elvégzése után ismételten 
nyomja meg az időzítő-gombot „ „ és a itt tudja beállítani melyik napokon kéri a takarítást..  
Az első nap(hétfő) villogni kezd (5 másodpercig). Ez idő alatt ne állítson be semmit, és a villogás 
abbamarad, ez a nap ki lett választva. Az első nap kiválasztása után a „+” – gomb megnyomásával 
tudja a többi napot is kiválasztani. Csak annál a napnál kell kivárnia az 5 másodpercet, amelyiknél 
szeretné a robotot működtetni. Ha egy napot ki akar az automatatakarításból zárni, akkor még a 
villogási idő alatt nyomja meg a „+” gombot és a kijelző átugrik a következő napra. A beállítások 
végeztével nyomja meg a „Full-Go”- gombot, hogy az elvégzett műveleteket elmentse. 
 
A hét akár minden napjára is kérhetjük a programozott, önálló takarítást, vagy kihagyhatunk napokat. 
Ha a napok beprogramozását kihagyjuk, akkor a robot a hét minden napján működésbe lép. 
 
! Ha Ön a beállítás alatt a főkapcsoló-, vagy az időzítő gombot nyomja meg, úgy a beállítások 
menüből azok mentése nélkül kilép.  
 
4. Automatikus indulás a feltöltés után: 
 
A „Full-go” – gomb megnyomásával, ha eléri a porszívó a maximális töltöttségi fokot, akkor 
automatikusan elindul takarítani. A töltőállomás kijelzőjén jobbra lent kigyullad a „ „ szimbólum és a 
feltöltés után, automatikusan elindul takarítani. A „Full-go” gomb ismételt megnyomásával a funkciót 
töröljük. 
 
! Ha az időzítő- és a Full-Go program időben ütközik egymással, akkor az időzítés-program 
elsőbbséget élvez. 
 
Ha az akkumulátor lemerül és a robot, nem találja a töltőállomást, kérjük kézzel, emelje fel és 
helyezze a töltőállomásra, majd nyomja meg a „+” beállító gombot. A kijelzőn megjelenik az elem 
szimbólum és megkezdődik a robot töltése.  
 
 
A virtuális fal használatba vétele: 
 
A virtuális fal csak egy tartozék, ami a mindennapi alapműködéshez nem szükséges. A falat arra az 
esetre használjuk, ha le akarjuk szűkíteni a takarítandó területet (pld.: az ajtó bezárása nélkül). 
 

01. Használatbavétel előtt, helyezze be a 2 db Góliát elemet. Ehhez a művelethez távolítsa el az 
alján lévő műanyag lapot, úgy hogy kicsavarja a csavarokat (lásd 4. ábra). Figyeljen arra, hogy 
az elemeket a megfelelő irányba helyezze el, és ezután tegye vissza az alját és húzza meg a 
csavarokat. 

02. Az elején található kapcsoló gombbal kell beállítani a hatótávolságot. A felső toló állásban 
(„üres kör”) 0-4m a hatótávolság. A középső állásban („félkör”) 4-7m a hatótávolság. A 
legalsó toló állásban („teli kör”) 7 m fölötti a hatótávolság. Minél nagyobb a leválasztandó 
távolság, annál gyorsabban merül az elem. Ezért mindig pontosan állítsuk be a hatótávolságot. 

03. A virtuális fal bekapcsolásához nyomja a főkapcsolót legalább 3 másodpercig. Az állapotjelző 
fény lassan villogni kezd, ha az elemek feltöltött állapotban vannak. Ha az elemek, 
feltöltöttsége csökkeni, kezd, akkor a fény gyorsabban villog és így jelzi, hogy az elemeket ki 
kell cserélni. 

04. A virtuális fal infravörös fénye 15°-os szögbe működik (lásd következő oldal). A virtuális fal 
bekapcsolása után a készüléket helyezze a leválasztandó rész egyik végére. 



05. A virtuális fal Góliát elemmel működik. Ha az elemek lemerülnek, kérjük időben, cserélje ki 
őket.    

 
 

! 1. A virtuális fal aljának leszedéséhez szüksége 
       lesz egy csavarhúzóra. (lásd 3. ábra). 
   2. Az elem helyes behelyezéséhez nézze meg a  
       4-es ábrát, Az elemek helytelen behelyezése a   
       szerkezet meghibásodását okozhatja! 

1. Az elemek eltávolítása előtt, húzza ki a dugót a csatlakozóból. 
2. A gép kiselejtezése előtt mindig távolítsa el az elemeket. 
3. Az elemek nem valók a háztartási hulladékba! 
4. Az elemeket az erre kijelölt átvevőhelyeken adhatja le. 
5. Soha ne tegye ki az elemet forróságnak, vagy nyílt láng közelébe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A virtuális fal használata: 
 

1. Általában a virtuális falat a takarítandó helyiség ajtónyílásába helyezzük el. 
2. A virtuális fallal a már kitakarított rész is leválasztható, így oda már nem megy a robot. 
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy semmilyen akadály ne legyen a virtuális fal útjában. 

 
Portartály: 
 

1. Nyomja meg a kioldó gombot (lásd 1 ábra). 
2. É közben húzza a tartályt (lásd 2 ábra). 
3. Ezután egyszerűen eltávolítható a tartály (lásd 3 ábra). 
4. A tisztítás után nyomja vissza a helyére. 

 
1 ábra   2 ábra   3 ábra 

 
 



 ! Mindig győződjön, meg arról hogy a portartály pontosan be lett-e illesztve a helyére. 
 
A portartály tisztítása: 
 

1. Nyissa le a záró-lapot és távolítsa el az ott összegyűlt szennyeződést (lásd 4 ábra). 
2. Ezután tisztítsa ki a tartályt a csomagban található kefével (lásd 5 ábra). 

 
 

4 ábra   5 ábra   ! Soha ne tisztítsa a tartályt vízzel!                                        

 
 

A szűrő tisztítása és cseréje: 
 

1. Vegye ki a por-tartályt a gépből (lásd 1 ábra) és lehetőleg vízszintesen húzza ki belőle a szűrőt 
(lásd 2 ábra). 

2. Távolítsa el a szűrőt a tartóból (lásd 3 ábra) és helyezze be az új szűrőt. 
3. Húzza ki a hátsó szűrőtartót a tartály aljánál fogva (lásd 4 ábra). 
4. Távolítsa el a szűrőszivacsot és tegyen be újat (lásd 5 ábra). 
5. Mind a két szűrőt vízben ki lehet mosni és száradás után újra behelyezni. Kérjük, cserélje a 

szűröket rendszeresen. 
 
Behelyezés: 
01. Levegő beszívó nyílás: Helyezze be a szűrőtartóba, a dobozban található 2db  
      szűrőlapocskát és tolja vissza a tartályba a szűrőtartót.        
02. Levegő kifújó nyílás: Helyezze be a szűrőszivacsot a rácsba, és utána illessze először a      
      felső részét a helyére, majd nyomja be az alját is.  

 
Oldalkefe: 
 

1. Az oldalkefe eltávolítása: egy kézzel nyomja össze a kefe gyorsreteszét (lásd 6 ábra) és húzza 
felfelé a kefét a másik kezével. 

2. Az oldalkefe behelyezése: helyezze a kefét pontosan a tartójához és nyomja addig, amíg érzi, 
hogy beakadt (lásd 7 ábra). 
 

 
6 ábra     7 ábra 

 
 
 
 
 
 



Tisztítókefe: 
 
-A kefe eltávolítása  
 

1. Fogja meg a kefét a közepén és nyomja egy kicsit balra (lásd 1 ábra). 
2. Vegye ki a kefét (lásd 2 ábra). 

 
 
 

 
 
-A kefe behelyezése 
 

1. Fogja meg a kefét középen és keresse meg a (fémpecket) vékonyabbik végét (lásd 3 ábra). 
2. Helyezze be először a vékony végét a gép bal oldali tartójába (lásd 4 ábra), majd egy enyhe 

nyomással nyomjuk be a másik oldalát is. 
 

 
-A kefe tisztítása 
 
A jó és alapos takarítás biztosításához rendszeresen tisztítsa meg a kefét a szennyeződésektől (pl.: haj, 
fonál, stb.), amik a kefébe beleakadhatnak. Ugyan ez vonatkozik a levegő beeresztő nyílásra is. 
 

1. A kis papírdarabkák és hasonló szennyeződések eltávolításához, használja a tisztítóseprűt. 
2. A kefére tekeredett fonáldarabokat távolítsa el kézzel, vagy ollóval, úgy hogy közben forgatja 

a kefét a tengelye körül. Vigyázat! A kefe eközben ne károsodjon! 
 
Az érzékelők tisztítása: 
 

1. Az érzékelőket a legegyszerűbben egy puha ronggyal, vagy vattával tudjuk letisztítani. 
2. A falfelismerő érzékelő az ütköző elején van, a talajérzékelőt a szerkezet elején alul találjuk 

(lásd következő ábra). 
 

 
 
 
 
 
! Az alapos takarítás biztosításához, kérjük rendszeresen, tisztítsa a robot érzékelőit! 
 



A porszívórobot tárolása: 
 
Ha a robot használaton kívül van, kérjük szellős, és száraz helyen tárolja. 
 
 
 
 
 
 
Hibaelhárítás: 
 
Az alábbiakban utalunk a különböző kisebb hibák megszüntetésére: 
 

A.) A robot megáll takarítás közben. 
1. Vizsgálja meg nem járt-e le a választott program. 
2. Nézze meg a kijelzőt, milyen hibakódot jelez és az „F” pontban, található 

táblázatban tudja értelmezni mi a gond. 
3. alapján szüntesse meg a hibát. 

B.) A porszívórobot teljesítménye elégtelen. 
1. Ellenőrizze a robot akkumulátorát. 
2. Ellenőrizze a szűrőket, a portartályt vagy a szívónyílást nincs-e  

   eltömődve és az oldalkefe rendesen dolgozik-e. Cserélje, takarítsa ki  
   a koszos részeket. 

3. Ellenőrizze a porszívót, hogy be van-e kapcsolva. 
C.) Nem működik a távirányító 

1. Nézze meg az elemeket, jók-e. 
2. Ellenőrizze a robot akkumulátorát. 
3. Tisztítsa meg a távirányító és a robot infravörös érzékelőjét, ahogy a leírásban 

szerepel.   
4. Csökkentse a távirányító és a robot közötti távolságot. Irányítsa a távirányítót 

egyenesen a robot felé. 
D.) A robot nem tölti fel az akkumulátort 

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő rendesen csatlakozzon a konnektorba. 
2. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét. Abban az esetben, ha az akkumulátor 

teljesen le lenne merülve, kérjük kézzel, vigye oda a töltőhöz. 
E.) A porszívórobot nagyon hangosan dolgozik 

1. Tisztítsa meg a portartályt és a szűrőket. 
2. Ellenőrizze a keféket, hogy nem koszosak-e és szükség esetén cserélje 

ki azokat.  
 

 
 
 

F.) A kijelzőre kiírt hibakódok 
 
Hibakódok  Jelentés   Megoldás ___________________            
 
00 A bal kerék nem forog, vagy  Ellenőrizze a bal kereket, hogy  

nem érintkezik a talajjal.  nem akadályozza-e valami. Ha 
      szükséges távolítsa el a piszkot. 

  
       01   A jobb kerék nem forog, vagy Ellenőrizze a jobb kereket, hogy 
   nem érintkezik a talajjal.  nem akadályozza-e valami. Ha 
        szükséges távolítsa el a piszkot. 
 



       02   A kefe elakadt, vagy nagy  Ellenőrizze a kereket és ha  
 terhelésnek van kitéve.  Szükséges tisztítsa azt meg. Ne 
      használja a porszívót hosszú szőrű 

        szőnyegnél.  
 
       03   A középső kerék nem forog.  Ellenőrizze/tisztítsa meg a kereket. 
 
       04   A talajérzékelő szenzorok nem Tisztítsa meg az összes érzékelőt.                         
működnek rendesen. 
   
       05   A falfelismerő szenzor nem  Tisztítsa meg a frontérzékelőt az 
   érzékel rendesen.   ütközőn. 
 
       06   Az első ütköző beszorult.  Ellenőrizze az ütközőt és távolítsa 

       el a beszorult szennyeződést. 
 

07   A kefe nem forog   Helyezze be helyesen a  
      megtisztított kefét. 

 
08   Hiba a portartálynál   Ellenőrizze, hogy a tartály  

   pontosan illeszkedik-e a helyére. 
       Tisztítsa meg az elektromos  

                                                                       érintkezőket. 
  
 
Minden más esetben, ha a hibát nem sikerül megszüntetni, kérjük vegye fel a kapcsolatot 
ügyfélszolgálatunkkal. 
 
 
 
                                                   Technikai adatok 
 
 
       Modell Robby Delux 
 
       Színe Bordó 
 
       Méretek Átmérő: 35cm/Magasság: 11cm 
       Súly 3,5 kg 
 
       Max. sebesség 23cm/másodperc 
 
       Akkumulátor töltési ideje 3-5 óra 
 
       Max. munkaidő 50-70 perc 
 
       Zajszint 65dB 
 
       Áramfelvétel 24 V --- 1 A 
 
       Teljesítmény 45 W 
 
       Munkavégzési hőmérséklettartomány -20°C - +50°C 
 


