Kezelési útmutató
Automata porszívó
MAXCOM MH12
CLEAR VISION

Biztonsági intézkedések
Ezen termék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és járjon el az abban leírtak szerint, illetve tartsa meg
ezen használati útmutatót a későbbi felhasználáshoz. Az útmutató és a biztonsági utasítások be nem tartása ezen útmutató
szerint a termék meghibásodásához vezethet.

Figyelem:
1. Csak hivatalos szervizes szerelheti szét a terméket. Nem
ajánlott a felhasználó általi termék szétszerelés.
2. Ezen termékhez kizárólag a gyártótól kapott töltőt használja.
Egyéb töltő használata a készülék meghibásodását okozhatja.
3. Ne érintse a vezetéket, csatlakozót, sem pedig a töltőt nedves kézzel.
4. Ne helyezze a terméket cigarettacsikkek, öngyújtók és egyéb
parázsló termékek közelébe.
5. Ne törje meg a vezetéket és ne helyezzen nehéz, vagy éles
tárgyakat a termékre.
6. Ezen készülék otthoni, beltéri használatra való.
7. Ne üljön a robotra.
8. Ne használja ezen terméket nedves környezetben, mint például
fürdőszoba.
9. Ezen termék használata előtt távolítson el minden törékeny
terméket a földről (pl. üveg lámpák) és szintúgy egyéb tárgyakat
pl.: vezetékek, papírdarabok, függöny, melyek megakadhatnak
az oldalsó kefékben és a légbeömlő nyílásokban.
10.
Ne tegye a terméket székre, asztalra, melyről könnyen leeshet.
11.
A használat előtt alaposan ellenőrizze, hogy a töltő
csatlakoztatva van a csatlakozóba, ellenkező esetben ez az
akkumulátor meghibásodásához vezethet.
12.
Az elbotlás elkerülése érdekében tájékoztassa a többieket
otthon, mikor a készülék működik.
13.
Ürítse ki a porgyűjtő tartályt, mikor megtelik.
14.
A robotot szobahőmérsékleten használja. Ne tegye ki a
készüléket, vagy az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy
fagynak
15.
Távolítsa el az akkut, ha sérült.
16.
Akku csere előtt csatlakoztassa le a tápellátásról.
17.
Semmisítse meg az akkumulátort biztonságos módon.

Figyelem:
1. Használjon kizárólag a gyártó által elfogadott akkumulátort.
2. Ne használja a terméket nyílt láng vagy hőforrás közelében.
3. Tilos a készülék használata extrém magas (több, mint 40 ° C / 104 ° F)
vagy extrém alacsony hőmérsékleten (kevesebb, mint 0 ° C / 32 ° F).
4. Használat előtt távolítson el minden apró, vagy sérülékeny tárgyat a
tisztítási területről.
5. Távolítson el minden vezetéket, függönyzsinórt, hogy elkerülje a
bármilyen sérülés kockázatát.
6. Ne használja ezen terméket nagy méretű szennyeződések, kifolyt
folyadékok, fehérítők, festékek, benzin, vagy bármilyen könnyen gyulladó
anyagok takarítására, mind például cigaretta, gyufa és hamu.
7. Ne tömítse el a termék szívó nyílását. Hagyja a szívónyílást szabadon
hajtól, zsinóroktól és hasonló anyagoktól.
8. Ne húzza a vezetéknél, és ne helyezze hőforrás közelébe. Ez a termék
sérüléséhez, tűzveszélyhez vagy áramütéshez vezethet.
9. Ne használja a terméket, ha a töltőegység meghibásodott.
Ne égesse el a terméket. Ez az akku robbanásához vezethet.
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Kezdjük
Távolítsa el a biztonsági burkolatot.
A kezdéshez, távolítsa el a biztonsági csíkot a robotról és a biztonsági fóliát a töltőegységről.

Távolítsa el a biztonsági csíkot
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Távolítsa el a biztonsági szalagot

Töltés
1. A töltőegységet helyezze a fal mellé egy egyenes felületre.
A töltőegységet helyezze rendetlenségtől mentes helyre,
meghagyva az alábbi távolságokat körülötte: legalább 0,5
méter a töltőegység minden oldalától
• legalább 1,5 méter a töltőegység előtt

2. Csatlakoztassa az adaptert egy átlagos hálózati csatlakozóba
és a robot töltő egységébe.
3. Helyezze fel a keféket a jelzéseknek megfelelően L (bal) és R
(jobb).

4. Helyezze a robotot a töltőegységre a töltés megkezdéséhez.
A robot visszatérése a töltőegységhez jelzi az akku
lemerülését.
A robot tölthető megnyomva a Recharge gombot a roboton, vagy a Trifo
Home alkalmazás segítségével, a robot kézi töltéséhez.

FIGYELEM:
1.Netegye ki a töltőegységet közvetlen napfény
hatásának, vagy tükörhöz.
2. A robot megfelelő munkaidőjű működéséhez, teljesen
fel kell tölteni a használat előtt. A Töltés kb. 5 órán át
tart.
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Takarítás megkezdése
A robot logikus cikk-cakk formátumú mintát hoz létre a tisztításhoz a padló teljes felületét magában foglalva.
A robot indításához meg kell nyomni és nyomva tartani egy kis ideig a tápellátás gombot, míg az indítási hang nem hallható. Ezután
ismét meg kell nyomni röviden a tápellátás gombot, a takarítás megkezdéséhez.

Szünet, töltés és kikapcsolás
Szünet: Nyomja meg a Power (tápellátás) gombot a munka szüneteltetéséhez.
Töltés: Nyomja meg röviden a Precharge (előzetes töltés) gombot a töltés megkezdéséhez a szünet, vagy a robot működése alatt. A
töltés befejezéséhez nyomja meg röviden a Power (tápellátás) gombot.
Kikapcsolás: Nyomja meg a Power (tápellátás) gombot és tartsa nyomva amíg a világító jelzés ki nem alszik.
* Mindig tárolja a robotot a töltőegységen, hogy ne merüljön le és készen álljon a tisztításra, mikor szüksége van rá.
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Alkalmazás telepítése
Töltse le az alkalmazást “Trifo Home” a Google Play, vagy az
Apple's App Store-ból. Csatlakoztassa telefonját a 2.4GHz
hálózathoz és 802.11b/g/n Wi-Fi-hez.

1. Hozzon létre hozzáférés megadva
az email címét, vagy telefonszámát

Válassza "+" a
készülék
hozzáadásához

2. Válassza ki a
modellt a
hozzáadáshoz

3. Először bizonyosodjon
meg, hogy a rendszer be
van kapcsolva, majd nyomja
meg és tartsa nyomva a
töltés gombot 5 mp-ig, míg
hangjelzést hall a hálózati
beállításról és a lámpa villog
sárgán és zölden, majd
kattintson „Tovább”;
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4. Adja meg a WiFi
jelszót és kattintson
tovább
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5. A QR kód létrehozásra
kerül a telefonján.
Használja a robot
kameráját a QR kód
beolvasásához. Várja
meg, míg nem hallja
„Csatlakozás sikeres”,
mielőtt a „Tovább”-ra
kattint;

6. Várja meg a csatlakozást.
Ez eltarthat 2 percig is.

7. Nevezze el a robotot és
kész!

Porgyűjtő tartály tisztítása
A. Nyomja meg a kioldó

C. Tisztítsa meg a tartályt.

gombot.

B. Nyissa fel az oldalsó burkolatot.

D. Nyissa fel a szűrő fedelet.
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E．Vegye ki a szűrőt.

F．Tisztítsa meg a főszűrőt. Ne tisztítsa a nagy
teljesítményű szűrőt.
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G．Tisztítsa meg a tartályt törlőruhával

H. Szárítsa meg a porgyűjtő tartályt és a szűrőket; tartsa őket
szárazon az élettartamuk maximális megnöveléséhez.
Figyelem: Ajánlott a főszűrő átöblítése kb.: 15-30 napon belül az első használattól
számítva. A nagy teljesítményű szűrő élettatrama 3 hónapig tart.

I. Helyezze vissza a nagy teljesítményű szűrőt és a főszűrőt a
szűrőkosárba. Figyelem:
1. Bizonyosodjon meg, hogy mindekettő száraz.
2. Egyik szűrőt se tegye ki közvetlen napfénynek.
Figyelem: Bizonyosodjon meg, hogy nem jutott be víz a tisztítás alatt a
levegő beszívó nyílásba
J. Zárja le a szűrő fedelet és tegye vissza a porgyűjtő tartályt.
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Kefék tisztítása
1. Nyissa fel a kefe burkolatot.

3. Tisztítsa meg a keféket.

Tisztítsa meg a főkefét

2. Vegye ki a főkefét.
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Tisztítsa meg az oldalsó kefét

Töltés csatlakozó, magasság és kerék érzékelő
Tanács: A töltés érintkezők, leesés és burkolat érzékelők tisztításához használjon száraz törlőkendőt, hogy elkerülje az érzékeny elektronikai
alkatrészek sérülését.

Tisztítsa mega töltés érintkezőket

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
saját kezűleg.
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Problémamegoldás
Hangjelzés
Transport robot back to dock
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Mit tegyen
Bizonyosodjon meg, hogy a töltőegység csatlakoztatva van, majd
helyezze a robotot a töltőegységre a töltéshez.

Side brush stuck

Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefék nem akadtak e el hajban vagy szennyeződésben, ha igen, tisztítsa meg.

Main brush stuck

Ellenőrizze, hogy a fő kefe nem akadt e el hajban vagy szennyeződésben, ha igen, tisztítsa meg.

Bumper stuck

Óvatosan üsse meg a burkolatot néhányszor, hogy
eltávolítsa az esetleges szennyeződéseket alulról.

Blower motor error

Ellenőrizze, hogy a ventilátorok nem akadtak e el hajban, vagy
szennyeződésben. Ellenőrizze, hogy a szűrők jól vannak e telepítve.

Dustbin missing

Bizonyosodjon meg, hogy a porgyűjtő tartály bent van e a robotban, vagy megfelelően van e behelyezve.

Charging error

Bizonyosodjon meg, hogy eredeti akku van e a robotban.
Bizonyosodjon meg, hogy a robot csatlakozik a tápellátásre.
Bizonyosodjon meg, hogy mind a robot, mind pedig a töltőegység
megfelelően van csatlakoztatva.

Front wheel stuck

Ellenőrizze, hogy a kerék szabadon mozog e. Ha nem, tekerje ki a
kereket és tisztítsa meg.

Connection failed

Bizonyosodjon meg, hogy a robot a 2,4Ghz és 802.11b / g / n-re csatlakozik.

Connection failed, password error

Ellenőrizze, hogy a WiFi jelszót megfelelően írta e be.
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Dióda jelzés
Dióda jelzés
Tápellátás gomb: intenzív zöld szín

Tápellátás bekapcsolva, a robot működik

Tápellátás gomb: intenzív piros szín

A robot nem működik

Tápellátás gomb: intenzív zöld szín
Töltés gomb: villogó zöld jelzés

Alacsony akkutöltöttség

Tápellátás gomb: intenzív zöld szín
Töltés gomb: intenzív sárga szín
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Mit jelent

A robot keresi a töltőegységet.

Tápellátás gomb: zölden villog
Töltés gomb: sárgán villog
* A két jelzés felváltva villog

Hálózati beállítások megkezdése

Töltés gomb: intenzív zöld szín

A robot töltődik

Termékleírás

Robot méretei

Akkumulátor

Átmérő

13 inches/ 330 mm

Magasság

3 inches/ 74 mm

Nettó súly

6 lbs/ 2.7 kg

Feszültség
Akkumulátor

14.4 volt
2500 mAh tölthető lítium akkumulátor csomag

Tartály űrtartalma

Töltési idő

Takarítás

Működési idő

20 oz/ 600 ml
300 perc
* A töltési idő normális
körülmények között kb.: 300 perc.

100 perc
* Teljes feltöltéssel a robot kb.: 100
percig működik.

Teljesítmény

Rendszer

Működési feszültség

28 watt
14.4 volt

* Ezen információ változhat, a gyártó fenntartja a jogot a termék specifikációinak megváltoztatására.
Hullámhossz: WiFi: 2412MHz~2472MHz
Kilépő teljesítmény (EIRP): 16.52 dBm

19

Káros anyagok
Alkatrész

Pb/Pb
öszetett

Hg/Hg
öszetett

Cd/Cd
öszetett

Cr(VI)Cr(VI)
öszetett

PBB

PBDE

Műanyag
Felépítmény
Áramkör
Elektronika
Akkumulátor
Tápkábel
(fém részek)
Leírás: Ezen űrlap az SJ. / T 11634 rendelkezéseknek megfelelően készült.
〇
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.
Végreh. szabványok
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GB4706.1-2005
GB4343.1-2009

GB4706.7-2014
GB17625.1-2012

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
A MAXCOM S.A. az alábbiakban kijelenti, hogy a MAXCOM MH12 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 MH12 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.
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.
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