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Olvassa be az alkalmazás letöltéséhez
Köszönjük, hogy megvásárolta a Maxcom MH11 Black
Pearl takarító robotunkat. A használat előtt olvassa át ezen
tájékoztatót.
A biztonsága érdekében járjon el a használati útmutatónak
megfelelően.
Olvassa el a rövid útmutatóját az alkalmazásnak a következő
oldalon:
*** Mielőtt az alkalmazásra csatlakozik, bizonyosodjon meg,
hogy a robot, a router és a telefon egymás közelében vannak.

Ajánlott távolság: kevesebb, mint 4 méter

IOS APP

Android APP
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Hogyan használja az
alkalmazást?
1. Alkalmazás letöltése
Keressen rá „Tuya” az AppStore-ban, vagy a Google Play-en; töltse le az alkalmazást [ábr. 1]; A letöltést követően nyissa meg
„Tuya” a mobiltelefonon.
[Ábr. 2] Hozzon létre hozzáférést egy email cím, vagy mobilszám segítségével [ábr. 3] (válasszon megfelelő ellenőrző kódot
és adjon egy jelszót a Tuya ID-nek [ábr. 4]; Jelentkezzen be a felhasználónév és jelszó használatával [ábr. 5].
*** Fontos ***: A WiFi-re való csatlakozás előtt kapcsolja be a robotot; A hangutasítás megjelenését követően „Welcome to use sweeping
robot”, nyomja meg kétszer a Start gombot, majd megjelenik a hangjelzés „connecting network” és a WiFi ikon elkezd villogni; A robotja
kész a csatlakozásra.

Ábr 01

Ábr 02

Ábr 03

Ábr 04

Ábr 05

Hogyan használja az alkalmazást?

Nyomja meg + a jobb felső sarokban, a készülék hozzáadásához [Ábr 6]; Válassza "Kis otthoni készülék” [Ábr 7]; Válassza
Robot Vacuum [Ábr 8]; Kattintson ”Elfogadás a jelzés villog” [Ábr 9];
Adja meg a WiFi jelszót [Ábr 10] és megkezdődik a készülék hozzáadása [Ábr 11]; Készülék hozzáadása sikeres [Ábr 12].

Ábr 06

Ábr 07

Ábr 08
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Ábr 09

Ábr 10

Hogyan használja az alkalmazást?

Válasszon nevet a készüléknek, pl.: Robot MH11 [Ábr 13]; Kezdje meg az alkalmazás használatát a robot kezeléséhez [Ábr 14].

Ábr 11

Ábr 12

Ábr 13
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Ábr 14

Ábr 15

Hogyan használja az alkalmazást?

2. Alkalmazás működése
Kattintson „Automatikus tisztítás”, „Töltési mód”, „Szoba tisztítás”, „Szélek tisztítása”, „Adott pontok tisztítása”, ha adott tisztítási
módot akar elindítani [Ábr 15] [Ábr 16]; Válassza „Tisztítási teljesítmény”, a szívóerő beállítási felülethez [Ábr 17];

3.Tervezés
Válassza ki ”Tervezett tisztítás”, a tervezési felületbe való belépéshez és Válassza ”Tervezés hozzáadása” [Ábr 18];
válassza ki a működési időt [Ábr 19] és a napot (Hét-Vas) [Ábr 20].

Ábr 16

Ábr 17

Ábr 18
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Ábr 19

Ábr 20

Hogyan használja az alkalmazást?
4. Start / Szünet / Készenlét / Alvó állapot
Válassza “
/ ” a robot működésének elkezdéséhez/megszakításához [Ábr 21]; Figyelem: ha a
robot több, mint 10 percre áll, alvó állapotba lép;
Ha alvó állapotba lép, nyomja meg
és a robot készenléti állapotba lép; Nyomja meg takarítás módot a működés
elkezdéséhez.

5. Működési térkép és tisztítás mentése
Az alkalmazás megjeleníti az aktuális tisztítási térképét a robotnak [Ábr 22]; A térkép nem frissül valós időben; Válassza „Tisztítás mentése”,
megjelenítésre kerül a működési idő és a tisztítási terület, továbbá törölheti is az adatokat [Ábr 23].

Ábr 21

Ábr 22

Ábr 23
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Ábr 24

Ábr 25

Hogyan használja az alkalmazást?
„ [Ábr 24]; then there is

6. Robot keresése
Nem mindig tudhatja, hol van a robot, mikor befejezi a tisztítást és megáll. Ezt követően majd nyomja meg
[Ábr 24]; majd ezt követően hangjelzést hall „Ding Dong”, hogy megtalálhassa a robotot.

Ábr 26

Ábr 27

Ábr 28

„Helymeghatározás”

Ábr 29

7. Némítás
Válassza „Továbbiak” a némítási funkcióhoz való belépéshez [Ábr 25]; Ha a némítási funkció aktiválva van, a robot nem veszi
figyelembe a hangutasításokat és nem fogja zavarni [Ábr 26].
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Ábr 30

Hogyan használja az alkalmazást?
8. Alkalmazás külső támogatása
A robot kezelhető az Amazon Alexá-val, Google Assistant-al és egyéb harmadik féltől származó kezelő készülékekkel. Kattintson
a jobb felső sarokban [Ábr 27], majd keresse meg „Irányítás kezelése harmadik féltől” és nyomja meg a megfelelő ikont, a csatlakozási
mód megismeréséhez [Ábr 28].

9. Eszköz megosztása
Csak egy fő azonosító tartozik egy adott készülékhez. Ha meg akarja osztani a készüléket másik családtaggal, válassza ki a jobb felső
sarkot
Válassza „Eszköz megosztása” [Ábr 29]; írja be a regisztrált telefonszámot / email azonosítót a további felhasználók hozzáadásához
[Ábr 30].
Figyelem: a további felhasználóknak regisztrálva kell lenniük a Tuya ID-hez a hozzáadás előtt.
10. WiFi visszaállítása
A meglévő WiFi csatlakozás megváltoztatásához egy új WiFi hálózatra ismét hozzá kell adnia a robotot az új hálózathoz a robot
konfigurálást követően az alábbi módon: kapcsolja be a robotot a megjelenített hangüzenetet „Welcome to use sweeping robot”
követően pedig nyomja meg a Start gombot kétszer folyamatosan, majd a hangüzenet „Connecting network” és a WiFi ikon elkezd
villogni, és a robot konfigurálható; Ezután hozzáadhatja az új hálózathoz.

Köszönjük, hogy megvásárolta robotunkat és sikeres használatot kívánunk.
Figyelem: Az APP frissítésre kerül, a valós felhasználói felülete az APP-nak eltérhet az ezen kiadott kezelési útmutatótól. Egyes
funkciók hozzáadódhatnak és egyes fent említettek törlésre kerülhetnek. Mivel a különböző országokban eltérő hálózati irányelvek
lehetnek, a valós időben megjelenített térkép késhet, vagy nem létezhet. Amennyiben az egyéb nyelveken lévő használati útmutató
téves, vagy nem pontos, vegye figyelembe az angol verziót. A gyártó fenntartja a jogot a paraméterek előzetes tájékoztatás nélküli
megváltoztatásához.
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Óvintézkedések
Ezen termék használata előtt olvassa el ezen tájékoztató biztonságra
vonatkozó részét és tartsa be rutinból a biztonsági előírásokat.
Olvassa át alaposan és őrizze meg.
A jelen használati utasításnak nem megfelelő használat károsíthatja ezen
terméket.

FIGYELEM:

FIGYELEM:

1. Csak hivatalos szervizes szerelheti szét a terméket. Nem ajánlott a felhasználó általi
termék szétszerelés.

1. Használjon kizárólag eredeti akkumulátort és a gyártótól kapott töltőegységet. Az
egyszerhasználatos elemek használata szigorúan tilos, az akkumulátorokkal kapcsolatos
információt a „termék paraméterei” -ben találja.

2. Ezen termékhez kizárólag a gyártótól kapott töltőt használja. Egyéb töltő
használata a készülék meghibásodását okozhatja.

2. Ne használja a terméket nyílt láng vagy kényes tárgyak közelében.

3. Ne érintse a vezetéket, csatlakozót, sem pedig a töltőt nedves kézzel.

3. Ne használja a terméket extrém magas (több, mint 40 ℃) vagy extrém alacsony
hőmérsékleten (0 ℃ alatt).

4. Legyen figyelemmel, hogy tárgyak, vagy testrészek ne érintkezzenek a termék
meghajtott kerekével. 5. Ne helyezze a terméket cigarettacsikkek, öngyújtók és

4. Ne hagyja, hogy emberi haj, ruha, ujjak és egyéb részek érintkezzenek a nyílásokkal és a
termék működő alkatrészeivel.

5. Ne helyezze a terméket cigarettacsikkek, öngyújtók és egyéb parázsló
termékek közelébe.
6. A feltöltés után tisztítsa ki a terméket.

5. Ne használja a terméket nedves felületen.

7. Ne törje meg a vezetéket és ne helyezzen nehéz, vagy éles tárgyakat a
termékre.

6. Ne engedje, hogy a termék által felhalmozódjanak tárgyak, mint kövek és papír, ugyanis ez
eltömítheti a terméket.

8. Ezen készülék otthoni, beltéri használatra való. Ne használja kültéren.

7. Ne engedje, hogy a termék könnyen gyulladó anyagokat szívjon fel, mint benzin,
nyomtatáshoz és másoláshoz használt toner és tus. Ne használja a terméket könnyen gyulladó
anyagok tárolási helyén.

9. Ne üljön a termékre.
10. Ne használja ezen terméket nedves környezetben (pl.: Fürdőszobában).
11. Ezen termék használata előtt távolítson el minden törékeny terméket (pl.:
Szemüvegek, lámpák stb.) A földről és szintúgy egyéb tárgyakat (pl.: vezetékek,
papírdarabok, függöny), melyek megakadhatnak az oldalsó kefékben és a légbeömlő
nyílásokban.

8. Ne engedje, hogy a termék felszívjon bármilyen égő anyagot, mint cigaretta, gyufa, hamu és
egyéb termékek, melyek tüzet okozhatnak.

12. Ne helyezze ezen terméket olyan helyre, mely könnyen leeshet (pl.: Íróasztalra és
székre).

9. Ne helyezzen tárgyakat a szívónyílásba. Ne használja
a terméket, ha a szívónyílás eltömődött. Hogy ellenőrizze a szívónyílás működését, használjon
port, vattát, hajat stb.

13. A használat előtt alaposan ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatva van a
csatlakozóba, ellenkező esetben ez az akkumulátor meghibásodásához vezethet.

10. Óvatosan bánjon a tápkábellel, hogy elkerülje a sérülését. Ne használja a tápkábelt a
termék, vagy a töltőegység húzására. Ne használja a tápkábelt mint fogantyút. Ne szorítsa be a
tápkábelt az ajtó alá. Ne húzza a tápkábelt a sarkokon. Ne engedje, hogy a termék a
tápkábellel működjön, a tápkábelt tartsa mindenféle hőforrástól távol.

14. Az elbotlás elkerülése érdekében tájékoztassa a többieket otthon, mikor a készülék
működik.
15. Ürítse ki a porgyűjtő tartályt a termék használata előtt, ha a porgyűjtő tartály tele.
16. A termék használati hőmérséklete 0 és 40 Celsius fok között van. 17. Ne
használja ezen terméket magas hőmérsékleti környezetben.

11. Ne használjon sérült töltő csatlakozót.

18. Mielőtt kidobja a készüléket, vegye ki a készülékből az akkumulátort.

12. Még ha a termék súlyosan megsérült is, akkor se égesse el, mivel ez a termék
akkumulátorának robbanásához vezet.

19. Bizonyosodjon meg, hogy a készülék ki van kapcsolva, mikor kiveszi az
akkumulátort.

20. Kérjük semmisítse meg az akkumulátort biztonságos módon.
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Csomag tartalma

Robot

Portartály

Töltőegység

Felmosó
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Távirányító

Víztartály

Tisztítókefe

Kefék

Elemek leírása
Alul

Felül

Magasság érzékelő
Jobb kefe

Bal kefe
Bal kerék

Start/szünet

Jobb kerék

Portartály

Burkolat

Mozgásérzékelő
Tápcsatlakozó
Gomb a tartály
kivételéhez

Univerzális kerék

por/víz

Akkumulátor fedél

Fő kefe
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Töltőegység

Portartály

Fényjelzés
HEPA szűrő

HEPA szűrő fedél

Főszűrő
Tartály fém része

Töltő csatlakozás

Levegő kimeneti
nyílás
Oldalsó fedél

Tápcsatlakozó

Víz és felmosó tartály

Távirányító

Kijelző
Vízbetöltő nyílás

Automatikus tisztítás mód / Magas
teljesítmény mód / Néma mód tisztítás

Víztartály

Start / Szünet
Opciók

Felmosó

Mód váltás (felmosási mód / egy szoba mód /
behatárolt mód)

Vezérlés
Időbeállítás

Töltés
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Előkészítés
Távolítsa el a védőelemeket
A robot használata előtt távolítsa el a védőcsíkot és a védőfóliát a töltőegységről.

Távolítsa el a biztonsági csíkot

Távolítsa el a védőfóliát
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Robot töltése
FIGYELEM:

1. Elhelyezés és töltés: helyezze a töltőegységet a falhoz és állítsa
egyenes felületre. Ne helyezzen semmilyen tárgyat 0,5 m-en belül
balról és jobbról, illetve 1,5 m belül a töltőegység elé.

4. Töltés: helyezze a robotot a töltőegységre a töltéshez (a töltés közben a
töltöttségjelző villogni fog. A töltés befejezésekor a világítás égve marad. A
teljes feltöltés kb. 5 óráig tart).

2cm
FIGYELEM: A kézi töltéskor tartsa
az elülső robot ütközőt 2 cm
távolságra a töltőegységtől, hogy
biztosítsa a fém érintkezők
megfelelő csatlakozását a sikeres
töltéshez.

2. Csatlakoztassa a tápellátáshoz.
3. Oldalsó kefék telepítése: Szerelje fel a keféket a jobb és bal

1. A töltőegységet ne használja erős környezeti hatásoknak kitéve,

mint közvetlen napfény, vagy annak tükör közelében. Ha van a
közelben erősen tükröződő tárgy, azt takarja le 7 cm-re a földtől.

oldalnak megfelelően (J / B).

2. A robot megfelelő ideig való működéséhez teljesen töltse fel a
használat előtt. A feltöltési idő körülbelül 5 óra.

3. A töltés közben ne szerelje fel a robot víztartály egységét, hogy

biztosítsa a biztonságos töltést és elkerülje a padló sérülését a vizes
felmosó következtében.

4. A tisztítási folyamat közben a robot jeladó érzékeli a teljesítmény

csökkenést és automatikusan töltési módba lép, hogy megtalálja a
töltőegységet a töltéshez. Továbbá kezdeményezheti a töltési módban
való belépést megnyomva a töltés gombot a távirányítón a távoli
vezérléskor.
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Takarítás indítása

Felmosás mód

A készülék különböző választható takarítási móddal rendelkezik,
szükség szerint. Indítsa el a robotot a robot, távirányító, vagy

Lehetséges forgatókönyv: Nedves és száraz tisztításhoz is
használható.

alkalmazás segítségével.

Beállítási mód: helyezze a robotba a víztartályt és nyomja meg
a Start gombot,
a készüléken
és a gombot

Automatikus takarítás.

a távirányítón a felmosás megkezdéséhez.
(Figyelem: Ha a víztartály nincs beszerelve, megnyomva a
gombot a távirányítón
azt eredményezi, hogy a robot

Beállítási módok: Alvó állapotban nyomja meg a gombot
néhány másodpercre. Ha az ellenőrző

lámpa a roboton

világít, azt jelenti, hogy a robot ki van kapcsolva.
A robot automatikusan elkezdi a takarítást az adott gomb
megnyomása után
a készüléken, vagy pedig
megnyomva „automatikus takarítás”
a távirányítón.

jelzi, hogy a víztartály nincs telepítve és a robot nem kezdi meg a
felmosást).
Nyomja meg a
gombot, hogy a robot
helyiségenkénti takarítási módba lépjen.

Amennyiben a víztartály helyett a porgyűjtő tartály kerül
feltelepítésre, készenléti módban, vagy bármely egyéb módban,
megnyomva az adott gombot
a távirányítón, és a robot
elkezdi az automatikus takarítást. Nyomja ismét
a gombot a
turbókefe indításához. Ismét nyomja meg az adott gombot
a csendes mód indításához. A további megnyomása ezen adott
gombnak
váltja a robotot a turbókefe mód és a csendes
tisztítás közötti módot.

Nyomja meg a
takarítási módba lépjen.

gombot, hogy a robot szél

Helyiségenkénti Takarítás
Lehetséges forgatókönyv: Helyiségenkénti takarítás
használata.
Beállítási módok: Nyomja meg a gombot
a távirányítón a
kiválasztáshoz és a takarítási mód helyiségenkénti
megkezdéséhez.

Amennyiben a robotba a víztartály kerül telepítésre, készenléti
állapotban, vagy bármilyen egyéb állapotban, megnyomva ezen
gombot
elindul a felmosási mód.

Tanács:
Ha csak egyetlen helyiséget akar takarítani, zárja be az
ajtót és a robot kizárólag az adott helyiségben fog
takarítást végezni.
Amennyiben a helyiségben nem található töltőegység, a robot
arra a helyre tér vissza, ahol megkezdte a takarítást.
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Szélek takarítása

Lehetséges forgatókönyv: Belső szélek takarítása esetén a robot az álló felületek körül végez takarítást (mint például falak) és visszatér a
töltőegységhez a munka végén.
Beállítási módok: Nyomja meg a gombot
a távirányítón, hogy kiválassza és megkezdje a munkát a szélek mentén.

Kézi irányítás
Lehetséges forgatókönyv: Megfelel a takarítás kézi irányításának.
Nyomja meg a gombokat
a távirányítón, hogy a robot előre és hátra mozogjon, illetve balra és jobbra forogjon.
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Szünet, indítás és kikapcsolás
Szünet (munka leállítása) A robot működése közben nyomja meg a készüléken a gombot,
alkalmazásban.

vagy a szünetet a

távirányítón, vagy az

Felébresztés (ismételt munkakezdés): mikor a robot működése szüneteltetve van már több mint 10 perce, a készülék automatikusan alvó
állapotba lép (minden fényjelzés a roboton kikapcsolásra kerül). Az ismételt munka megkezdése (a készülék felébresztése) a robotnak az adott
gomb megnyomásával lehetséges akár a készüléken,
vagy bármelyik gombbal a távirányítón, illetve az adott alkalmazásban.
Kikapcsolás: A robot működésének végén nyomja meg a gombot
mutatja, hogy a robot kikapcsolásra került.

a készüléken néhány másodpercre, az összes fényjelzés kialvása azt

Ütemezés beállítása
Termék beállítás / Ütemezés beállítása
Ütemezés beállítása: A távirányítón nyomja meg az adott arra szolgáló ütemezés gombot
a tervezett takarítási ütem időbeli beállításához.
Majd pedig nyomja meg az adott
gombot, majd pedig
a gombot az óra és perc beállításához. A következő lépésként nyomja meg
a gombot. E fenti lépéseket követően a beállítás elkészült.
A robot megkezdi a működését a tervezett időpontban.

Megj.: Az ütemezés beállítása előtt meg kell nyomni az adott gombot,
, hogy beállítsa az időt. Nyomja meg az adott gombot,
majd
pedig a gombot
az aktuális idő és perc beállításához. A következő lépésben nyomja meg az adott gombot
majd a fenti lépések
elvégzésével a beállítás befejeződött.
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Víztartály használata
Ne használja a tisztítási funkciót szőnyegen.
A padló felmosását követően ürítse ki a víztartályt és vegye ki a
felmosó fejet.

Töltse fel vízzel

Telepítse a víztartályt

Telepítse a felmosófejet

Kezdje meg a felmosást
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Porgyűjtő tartály
A. Nyomja meg a porgyűjtő tartály gombot, a
porgyűjtő tartály kivételéhez;

C. Öntse ki a szennyeződést.

B. Nyissa fel a tartály hátsó fedelét;

D. Nyissa fel a HEPA szűrő fedelet;
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E. Nyissa fel a HEPA szűrő fedelet és vegye ki a HEPA
és a főszűrőt. Nem ajánlott a HEPA szűrő mosása.
Óvatosan ütögesse ki belőle a port;

G. A porgyűjtő tartály törölje át törlőkendővel;

F. Mossa át a főszűrőt;
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H. Szárítsa ki a szűrőt és a tartályát és tartsa szárazon, a tartósságának meghosszabbítása
érdekében;

I. Cserélje ki a fő és a HEPA szűrőt a porgyűjtő tartályon;

Figyelem: 1. A szűrők telepítése előtt bizonyosodjon meg, hogy a fő és a HEPA szűrő száraz.

2.Ne rakja a fő és a HEPA szűrőt közvetlen napfényre.

J. Zárja le a porgyűjtő tartály fedelét és helyezze be a porgyűjtő tartályt a készülékbe.

Figyelem: Ne engedjen vizet bejutni a ventilátor nyílásába a tisztítás közben.
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Felmosó és víztartály tisztítása
1. Vegye ki a víztartályt;

2.Vegye ki a
felmosót;

3.Ürítse ki a víztartályt;

Hogyan tisztítsa az
elszennyeződött víztartályt

4. Mossa el a
felmosót;

1. Állítsa a tartályt vízszintesen, a porgyűjtő
nyílással felfelé.

5. Szárítsa meg
a felmosót;

2. Öblítse ki a koszt a víztartályból folyó víz
alatt.

6. Tisztítsa meg a
víztartályt.

3. Tisztítsa meg a levegő
nyílást

Szárítsa ki
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Kefék tisztítása
3. Használja a készletben kapott tisztítót;

1.Nyissa fel a kefe fedelet

2.Vegye ki a kefét;
4. Tisztítsa meg az oldalsó kefét.
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Tápellátás csatlakozó, magasság és kerék érzékelő
Tanács: A töltő érzékelő csatlakozó, a magasság érzékelő és a távolság érzékelő tisztításához használjon száraz törlőkendőt, hogy
elkerülje az érzékeny elektronikai alkatrészek sérülését.

Tisztítsa meg a csatlakozót

Tisztítson meg minden kereket

Tisztítsa meg a magasság érzékelőt
*Ha hosszabb ideig nem használja a robotot, töltse fel teljesen a
hosszabb tárolás előtt. Töltse három havonta, hogy óvja az
akkumulátort a túlzott lemerüléstől. Lépjen kapcsolatba a gyártóval, ha
az akkumulátor túl hamar lemerül. Ne szerelje szét a terméket

egyedül.
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Gyakori problémák
No. Hangjelzések

Probléma oka

Megoldás

1

Wheels off the ground.

Robot fennakadt.

Helyezze vissza a robotot a földre és ismét
nyomja meg a tisztítás gombot.

2

Dust box not installed.

A porgyűjtő el van távolítva, vagy
nincs megfelelően felhelyezve

Helyezze bele a tartályt a robotba és kezdje meg a
tisztítást

3

Battery failure.

Nem megfelelően töltött
akkumulátor

Vegye fel a kapcsolatot a szervízzel

4

Please check if the wheel is stuck.

Elakadt kerék

Ellenőrizze, hogy a kerékbe nem akadt e bele valamilyen
tárgy, ha igen, távolítsa el

5

Please check if the front bumper is
stuck.

Elakadt elülső rész

Ellenőrizze, hogy a robot eleje szabadon van e

6

Robot connection failed.

A számítógép nem tud a
szerverhez csatlakozni

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózat csatlakozik e
az Internetre

7

The battery is low, please charge
the machine.

Akkumulátor töltöttség kevesebb,
mint 20%

A készülék automatikusan a töltési módba lép

8

Please check whether the side
brush is tangled or jammed.

Nem megfelelő oldalsó kefe
működés

Ellenőrizze, hogy a kefe nem akadt e el haj, vagy egyéb
tárgy által, ha igen, távolítsa el

9

Please move the machine to the
open area.

A készülék nem bír az
akadállyal

Helyezze a készüléket nyílt területre és ismét
nyomja meg a tisztítás gombot
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Termék paraméterei
Osztály

Méretek

Megnevezés

Adat

Átmérő

330 mm

Magasság

74mm

Nettó súly

2.7 kg

Feszültség

14.4 volt

Akkumulátor

Lítium akkumulátor 2500 mAh

Tartály űrtartalma

600 ml

Töltés típusa

Automatikus töltés / kézi töltés

Tisztítási mód

Auto / Schedule / Single room / Fixed point / Border / Mop floor

Töltési idő

Körülbelül 300 perc

Működési idő

Körülbelül 100 perc

Teljesítmény (w)
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Működési feszültség ( v )

14.4

Akkumulátor

Tisztítás

Robot

* A folyamatos fejlesztés következtében a termék paraméterei eltérhetnek, és a gyártó fenntartja a
jogot a termék megváltoztatásához.
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Hullámhossz: WiFi: 2412MHz~2472MHzz RF
Kilépő teljesítmény (EIRP): 16.52 dBm

Veszélyes anyagok
Veszélyes anyag

Alkatrész
Műanyag
Felépítmény
Áramkör
Elektronika
Akkumulátor
Tápkábel
(fém részek)
Leírás: Ezen űrlap az SJ. / T 11634 rendelkezéseknek megfelelően készült.
Mutatja, hogy az adott káros anyag egy adott alkatrész homogén anyagában az aktuális GB / T26572 előírás szerint az előírt érték alatt van.
Mutatja, hogy az adott káros anyag legalább egy homogén anyagában az adott alkatrésznek meghaladja a GB / T26572 előírás szerinti értéket és nincs alternatív helyettesítő
anyag, mely teljesítené a környezetvédelmi előírásokat az EU RoHS szerint.

Ezen szám a logóban azt jelenti, hogy a termék normális
használat mellett 10 éven keresztül környezet védő.

Végrehajtási szabványok: GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
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EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
A MAXCOM S.A. az alábbiakban kijelenti, hogy a MAXCOM MH11 tisztító robot megfelel a 2014/53 EU direktívának. A teljes szövege ez EU
megfelelősségi nyilatkozatnak elérhető az alábbi internetes weboldalon: www.maxcom.pl
A MAXCOM S.A. az alábbiakban kijelenti, hogy a MAXCOM MH11 rádió jelű készülék megfelel a 2011/65/EU direktívának (RoHS). A teljes szövege
ez EU megfelelősségi nyilatkozatnak elérhető az alábbi internetes weboldalon: www.maxcom.pl
Garanciális feltételek:
A készülék olyan garanciával rendelkezik, melynek feltétele a vásárlást igazoló dokumentum.
A nem megfelelő használatból, elektrosztatikus töltésből, vagy villámcsapásból eredő meghibásodások nem javíthatóak az ingyenes garancia keretein belül.
Amennyiben a felhasználó javítást, vagy változtatást próbál végezni a készüléken, az a garancia vesztéssel jár!
A fenti információk tájékoztató jellegűek.
Környezetvédelmi információk:
Figyelem: Ezen eszközt a 2012/19/WE Európai Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték, mely alapján a magyar használt
elektronikus hulladékok gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján a megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat után.
Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejárta után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe egyéb háztartási
hulladékkal együtt.
Figyelem: ne dobja ki ezen készüléket a háztartási hulladékkal! A terméket a szelektív hulladékgyűjtőbe kell helyezni az erre szolgáló pontokon. A
használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelése segít elkerülni az emberi egészségre és a környezetre káros következményeket,
amelyek a veszélyes elemek jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és feldolgozásából származnak.

A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk károsítják a környezetet. Ezek tárolása egy speciálisan erre a célra alkalmas tárolóban kell
történjen, az adott előírásoknak megfelelően. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre
alkalmas tárolóba.

SOHA NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET
Gyártó és forgalmazó:
MAXCOM S.A.
Towarowa u. 23a
43-100 Tychy
+48 32 327 70 89
www.maxcom.pl

office@maxcom.pl
Gyártva P.R.C.

