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Biztonsági információk

Felhasználási korlátozások

- Ne permetezzen semmilyen folyadékot a porszívóba (győződjön meg róla, hogy a 
portartály alaposan megszáradt, mielőtt visszahelyezi).
- Ne helyezze a porszívó-mopot fejjel lefelé (a lézerradar háza soha ne érjen a 
talajhoz).
- Kizárólag a használati útmutatóban vagy a gyorsindítási útmutatóban leírtak 
szerint használja a terméket. A felhasználó felelős a termék nem megfelelő 
használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, 
akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy 
nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért 
felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem vége-
zhetik (EU).
- Kérjük, hogy a főkefés tisztítóeszközöket tartsa gyermekek számára elérhetetlen 
helyen.
- Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a test minden részét a nyílások-
tól és a mozgó részektől.
- Ne használja a porszívó-mopot égő anyagok tisztítására.
- Ne vegye fel a porszívó-mopot a lézerradar fedelénél fogva.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó-mop ki 
van kapcsolva, és a töltő dokkoló kihúzva.
- Ez a porszívó-mop csak otthoni környezetben lévő padlók tisztítására szolgál. 
Kérjük, ne használja kültéren, például nyitott erkélyen vagy olyan felületen, amely 
nem padló, például kanapén, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ne használja a porszívó-mopot a talajszint fölé függesztett területen, például 
padláson, nyitott erkélyen vagy bútorok tetején, hacsak nincs védőgátló.
- Ne használja a porszívó-mopot 40°C feletti vagy 0°C alatti környezeti 
hőmérsékleten, illetve folyadékokkal vagy ragadós anyagokkal szennyezett 
padlón.
- A porszívó-mop használata előtt vegye fel a padlóról az esetleges kábeleket, hogy 
a porszívó-mop ne húzza magával azokat tisztítás közben.
- Emelje fel a törékeny vagy laza tárgyakat, például vázákat vagy műanyag 
zacskókat a padlóról, hogy a porszívó-mop ne akadályozza a porszívót, vagy ne 
ütközzön bele, és ne okozzon kárt.
- Ne tegyen gyerekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a porszívó-mop 
tetejére, amíg az áll vagy mozog.
- Ne használja a porszívó-mopot szőnyeg tisztítására.
- Ne engedje, hogy a porszívó-mop kemény vagy éles tárgyakat, például 
építőanyagokat, üveget vagy szögeket vegyen fel.



- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, töltőt vagy töltődokkolót. 
Csak a <DBS036A-2001800G> tápegységgel együtt használható.
- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a tápfeszültségről.
- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett 
személyek cserélhetnek ki.
- Ne helyezze a töltődokkolót hőforrás, például radiátor közelébe.
- Ne törölje át a porszívó-mop bármely részét nedves ruhával vagy más folyadékkal.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak 
szervizének vagy szakképzett személyeknek kell kicserélnie.
- Ne dobja ki helytelenül a régi elemeket. A porszívó-mop kidobása előtt győződjön 
meg arról, hogy a porszívó-mop ki van húzva a konnektorból, az akkumulátort 
pedig ki kell venni és környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani. 
- A porszívó-mopot szállítás közben feltétlenül kapcsolja ki, és lehetőleg az eredeti 
csomagolásban tartsa.
- Ha a porszívómopot hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapc-
solja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor károsodásának 
megelőzése érdekében legalább havonta egyszer töltse fel a porszívó-mopot.

A termék lézerradarja megfelel az IEC 60825-1:2014 szabványnak az 1. osztályú 
lézertermékek biztonságára vonatkozóan, és nem bocsát ki az emberi testre 
veszélyes lézersugárzást.
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Kék: Bekapcsolva/ Normálisan működik/teljesen 
feltöltve/Wi-Fi csatlakoztatva
Lélegző sárga: Töltés
Villogó piros: Hiba

1. Csatlakoztassa a töltődokkolót a hálózati csatlakozóhoz. 3. Helyezze a töltőállványt egy vízszintes talajra, a falhoz.

2. Szerelje fel az oldalsó kefét a porszívó-mop bal felső sarkára 
az ábrán látható módon. A csomagban található extra oldalsó 
kefe tartalékként van mellékelve, és azt nem kell felszerelni.

4. A porszívó-mop első használatakor a porszívó-mop 
bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 
3 másodpercig. Amint a kijelző kigyullad, kézzel helyezze a 
porszívó-mopot a töltő dokkolóra a töltéshez. Ezután csak 
nyomja meg a gombot       ,  amikor a porszívó-mop tisztít, automa-
tikusan a töltő dokkolóra kerül a feltöltéshez.

0.5 meters
0.5 meters1.5 meters

Telepítés

2. Szerelje be a 2 az 1-ben 
portartályt a víztartállyal a 
porszívó-mopba, amíg az be 
nem reteszelődik a helyére.

3. Csatlakoztassa a 
felmosórongyot a tartóhoz, és 
szorítsa erősen egymáshoz a 
tépőzáras csíkokat.

Porszívózás és felmosás üzemmód: Víztartály, felmosószer-
tartó és felmosószer: Telepítsen 2 az 1-ben portartályt 
víztartállyal, felmosószertartóval és felmosószerrel.

1. Nyissa ki a víztartály fedelét, 
töltse fel a tartályt, majd helyezze 
vissza a fedelet.

Tisztítási mód: Telepítse a porrekeszt vagy a 2 az 1-ben 
porrekeszt víztartállyal.

1. Nyissa ki a porszívó-mop fedelét, és helyezze a portartályt vagy 
a 2 az 1-ben portartályt a víztartállyal a mutatott irányba, amíg az 
a helyére nem reteszelődik.

2. Kapcsolja be a porszívó-mopot. Most már készen áll a tisztítás 
megkezdésére.

Tartozékok telepítése a kívánt üzemmódhoz



Óvintézkedések:
1. Ne helyezze a töltődokkolót közvetlen napfénynek kitett helyre.
2. Győződjön meg róla, hogy a töltőállomás mindkét oldalán legalább 0,5 méternyi szabad hely van, és több mint 1,5 
méternyi szabad hely van előtte.
3. Ha a porszívó-mop nem tud bekapcsolni az akkumulátor alacsony töltöttsége miatt, helyezze közvetlenül a 
töltődokkolóra a feltöltéshez.
4. A porszívó-mop automatikusan bekapcsol, ha a töltő dokkolóra helyezi.
5. A porszívó-mop nem kapcsolható ki, ha a töltő dokkolóra van helyezve.
6. Távolítsa el a víztartályt és a felmosótartót, amikor a porszívó-mop töltődik vagy nincs használatban.
7. Használja a virtuális falat, vagy állítson be korlátozott területeket a szőnyeggel borított területekhez, hogy a 
porszívó-mop ne akadjon bele a szőnyegbe.
8. Rendszeresen tisztítsa meg a portartályt, hogy megakadályozza a felesleges szennyeződések felhalmozódását. 
Ezzel elkerülhető a porszívó-mop tisztítási teljesítményének csökkenése.
9. Takarítási üzemmódban a porszívó-mop a tisztítást vagy a porrekesz vagy a 2 az 1-ben porrekesz vízgyűjtővel 
felszerelve végezheti.

4. Csípje össze a klipszeket, és szerelje be a felmosótartót vízszintesen a vákuumos felmosó aljába, az ábrának megfelelően.

5. Kapcsolja be a porszívót. Most már készen áll a porszívózás és a felmosás megkezdésére.

Hogyan kell használni

Miközben a porszívó-mop fut, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti, majd a gomb        megnyomásával folytathatja a 
tisztítást. A gomb megnyomásával az aktuális tisztítási feladat befejeződik, és a porszívó-mop visszakerül a töltő dokkolóba.

Szüneteltetés

Amikor a porszívó-mop a töltő dokkolóban van, automatikusan bekapcsol, és nem kapcsolható ki.
A porszívó-mop kézi bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot        , amíg a kijelző fel nem világít. Ha a porszívó-mop 
készenléti üzemmódban van, és nincs a töltő dokkolón, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot          a kikapcsoláshoz.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Kapcsolja be a porszívó-mopot, majd nyomja meg a gombot        . A beszerelt tartozéktól függően a porszívó-mop automatikusan 
megkezdi a porszívózást vagy a felmosást.

Tisztítás

Kapcsolja be a porszívót, majd nyomja meg a gombot        , hogy a porszívót a dokkolóba küldje a feltöltéshez.
Amikor a porszívó-mop befejezi a tisztítási feladatot, automatikusan visszatér a dokkolóba újratöltés céljából, és a kijelző sárgán villog.
Ha a porszívó-mop tisztítási feladat közben kezd lemerülni az akkumulátor, automatikusan visszatér a töltő dokkolóhoz újratöltés 
céljából. Amint a porszívó-mop teljesen feltöltődött, ott folytatja a takarítást, ahol abbahagyta.
Ha a porszívó-mop automatikusan leáll az akkumulátor alacsony töltöttsége miatt, helyezze kézzel a töltő dokkolóra, és győződjön 
meg arról, hogy a töltőcsatlakozók jól érintkeznek.

Újratöltés

Ha a porszívómop működés közben hibát észlel, a kijelző pirosan villog, és hangjelzés hallható. A megoldás kereséséhez tekintse meg 
a Hibaelhárítás című részt. Ha 5 percen belül nem történik intézkedés, a porszívó-mop automatikusan alvó üzemmódba lép.

Hiba állapota

A porszívó-mop 5 perc inaktivitás után automatikusan alvó üzemmódba lép. Az ébresztéshez nyomja meg bármelyik gombot, vagy 
használja az alkalmazást.
- A porszívó-mop nem lép alvó üzemmódba, amíg a töltő dokkolóban van.
- A porszívó-mop automatikusan kikapcsol, ha 12 órán keresztül alvó üzemmódban van.

Alvó üzemmód



Ha egy takarítási feladat közben több vizet kell a porszívó-mophoz adni, vagy a felmosórongyot meg kell tisztítani, nyomja meg 
bármelyik gombot a porszívó-mop szüneteltetéséhez, majd vegye ki a víztartályt. A víz hozzáadása vagy a felmosórongy tisztítása 
után helyezze vissza a víztartályt és a felmosórongyot, majd nyomja meg a gombot         a tisztítási feladat folytatásához.

Víz vagy tisztítómop hozzáadása a tisztítás során

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban négy szívási mód áll rendelkezésre: Csendes, Normál, Közepes és Turbó. Az alapértelmezett 
üzemmód a Standard.

Tisztítási beállítások

A Ne zavarjon üzemmódban a porszívó nem folytatja a takarítást, nem végez ütemezett takarítást, és nem ad ki hangjelzéseket.
A Ne zavarjon mód alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és az alkalmazáson keresztül kikapcsolható.

Ne zavarjon mód

A porszívó-mop rendelkezik a takarítás folytatásának funkciójával. Ha a porszívó-mop tisztítási feladat közben kezd lemerülni, 
automatikusan visszatér a töltő dokkolóhoz, hogy feltöltődjön. Amint a porszívó-mop teljesen feltöltődött, ott folytatja a takarítást, 
ahol abbahagyta. Ha a takarítási feladatot kézzel fejezi be, miközben a porszívó-mop töltődik, a takarítás nem folytatódik.

A takarítás folytatása

Az alkalmazás segítségével beállíthatja a zónás területet, majd a porszívó-mop a kiválasztott zónás területen belül takarít.

Zónázott terület

Az alkalmazáson keresztül beállíthat egy meghatározott területet a térképen, majd a porszívó automatikusan odanavigál, és egy 2 × 2 
méteres, négyzet alakú területet tisztít meg.

Tiszta ott

Az alkalmazásban ütemezheti a takarítási időpontokat. A porszívó-mop automatikusan elkezdi a takarítást a beütemezett időpontok-
ban, majd a takarítás befejezése után visszatér a töltőállványra.
Megjegyzés: A porszívó-mop nem végzi el az ütemezett takarítást a Ne zavarjon időszak alatt, ha a Ne zavarjon mód be van kapcsolva.

Tervezett takarítás

Az alkalmazásban virtuális falakat és korlátozott területeket állíthat be, hogy megakadályozza, hogy a porszívó-mop olyan területekre 
lépjen be, amelyeket nem szeretne megtisztítani.

Virtuális falak/korlátozott területek

Az alkalmazással engedélyezheti az intelligens térképezést. Ez lehetővé teszi, hogy a porszívó-mop automatikusan frissítse a térképét a 
tisztítási feladat elvégzése és az újratöltés után.

Intelligens térképezés

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik *. Vezérelje a készüléket, és lépjen kapcsolatba vele és más intelligens otthoni 
eszközökkel a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha az 
alkalmazás már telepítve van, akkor a kapcsolat beállítási oldalra kerül. Vagy keressen 
rá a "Mi Home/Xiaomi Home" kifejezésre az App Store-ban a letöltéshez és 
telepítéshez.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat a készülék 
hozzáadásához. 
* Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik. A készüléken megjelenő alkalmazás nevét kell 
alapértelmezettnek tekinteni.
Megjegyzés: 
Az alkalmazás verziója frissülhetett, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján.  

Gyári beállítások visszaállítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot       5 másodpercig. Amikor meghallja a "A gyári beállítások visszaállítása" hangjelzést, nyomja meg 
és tartsa lenyomva a gombot         ismét 5 másodpercig, amíg a "Gyári beállítások visszaállítása" feliratot nem hallja. A beállítások sikeres 
visszaállítása után az összes felhasználói adat törlődik, és hallani fogja a "A gyári beállítások visszaállítása sikeres" hangot.

Wi-Fi alaphelyzetbe állítása
Ha új routerre vált, vagy megváltoztatja a Wi-Fi jelszót, akkor vissza kell állítania a porszívómop Wi-Fi kapcsolatát. Kapcsolja be a 
porszívómopot, majd egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat        és       3 másodpercig, amíg a "Vár a hálózati konfigurációra" 
hangjelzést nem hallja. Miután a Wi-Fi kapcsolat sikeresen visszaállt, újra csatlakoztathatja a porszívómopot.
Megjegyzés: Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak.



Ápolás és karbantartás

1. Nyissa ki a porszívó fedelét, 
vegye ki a 2 az 1-ben 
portartályt a víztartállyal, 
majd vegye ki a szűrőt az 
ábrán látható módon.

2. Ürítse ki a porrekesz 
tartalmát. Tisztítsa meg a 
rekeszt a tisztítókefével, majd 
igazítsa ki és szerelje vissza a 
szűrőt.

2 az 1-ben porrekesz víztartállyal

3. Helyezze vissza a 2 az 1-ben 
portartályt a víztartállyal a 
porszívóba, amíg az be nem 
kattan a helyére, majd zárja be a 
porszívó fedelét.

1. Nyissa ki a porszívó fedelét, 
vegye ki a portartályt, majd 
nyissa ki a fedelet az ábrán 
látható módon.

2. Ürítse ki a porrekesz 
tartalmát.

3. Tisztítsa meg a portartályt a 
mellékelt tisztítókefével.

4. Tegye vissza a portartályt a 
porszívóba, amíg az be nem 
kattan a helyére, majd zárja be a 
porszívó fedelét.

Poros rekesz

1. Fordítsa meg a porszívó-mopot, és 
a fő kefevédő eltávolításához csípje 
meg a kapcsokat.
2. Vegye ki a főkefét és a 
főkefecsapágyat.
3. A tisztítókefével tisztítsa meg a 
főkefét.
4. Szerelje vissza a főkefét és 
csapágyát, majd tegye vissza és 
nyomja le a főkefevédőt, amíg az a 
helyére nem reteszelődik.

Megjegyzés: A főkefét 6-12 havonta ajánlott kicserélni az optimális tisztítási 
hatékonyság érdekében.

Szűrő

A porrekeszben és a víztartállyal 
ellátott 2 az 1-ben porrekeszben lévő 
szűrő tisztításához vegye ki azt az 
ábrán feltüntetett módon.

Fő kefe

- A szűrő vízzel történő átöblítése után győződjön meg róla, hogy 
alaposan megszáradt, amikor visszahelyezi a szűrőt a portartályba 
vagy a víztartállyal ellátott 2 az 1-ben portartályba.
- A szűrő eltömődésének megelőzése érdekében ajánlott a szűrőt 
rendszeresen tisztítani a tisztítókefével.
- A szűrőt 3-6 havonta ajánlott kicserélni.

Rendszeresen távolítsa el és tisztítsa meg az oldalsó kefét.
Az oldalsó kefét 3-6 havonta ajánlott kicserélni az optimális 
tisztítási hatékonyság érdekében.

Oldalsó kefe

Tisztítsa meg a sziklaérzékelőket háromhavonta egy puha 
ruhával.

Sziklaérzékelők

Sziklaérzékelők

Clips
Fő kefevédő

Fő kefe

Főkefe csapágy



GYIK

Ha a porszívómopot jelentős távolságra mozgatja, az 
a környezetének újbóli feltérképezését eredménye-
zheti. Ha a porszívó-mop túl messze van a töltődok-
kolótól, előfordulhat, hogy nem tud automatikusan 
visszatérni magától, ebben az esetben kézzel kell a 
porszívó-mopot a töltődokkolóra helyezni.

1. Győződjön meg róla, hogy a porszívó-mop nincs Ne 
zavarjon üzemmódban, ami megakadályozza, hogy 
folytassa a tisztítást.
2. A porszívó-mop nem folytatja a tisztítást, ha kézzel 
feltöltik vagy a töltő dokkolóra helyezik.

A porszívó-mop nem folytatja 
a takarítást

A porszívó-mop nem tér 
vissza a töltőállványra, 
miután elmozdították

Hiba Lehetséges okok

1. Túl sok akadály van a töltőállomás körül. Helyezze a 
töltőállomás dokkolót egy nyitottabb területre.
2. A porszívó-mop túl messze van a töltődokkolótól. 
Vigye közelebb a töltődokkolóhoz, és próbálja meg 
újra.

1. Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse 
fel a porszívó-mopot, majd próbálja meg újra.
2. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0°C alatt) 
vagy túl magas (40°C felett).

1. A portartály megtelt. Kérjük, ürítse ki a tartalmát.
2. A szűrő eltömődött. Kérjük, tisztítsa meg.
3. Idegen tárgy akadt a főkefébe. Kérjük, tisztítsa 
meg.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel 
a porszívó-mopot, majd próbálja meg újra.

Kapcsolja ki a porszívót, majd kapcsolja be újra.

Idegen tárgy akadhat a főkefébe, az oldalkefébe vagy 
a bal/jobb kerékbe. Kapcsolja ki a porszívó-mopot, és 
távolítsa el a törmeléket.

1. A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a 
porszívó-mop jó Wi-Fi lefedettségű területen van.
2. Valami baj van a Wi-Fi-kapcsolattal. Állítsa vissza a 
Wi-Fi-t és töltse le az alkalmazás legújabb verzióját, 
majd próbálja meg újracsatlakoztatni.

A porszívó nem 
kapcsol be

A porszívó-mop nem 
kezdi el a tisztítást

A porszívó 
meghibásodott

A porszívó-mop 
furcsa hangot ad ki

A porszívó-mop már 
nem tisztít hatékon-
yan, vagy port hagy 
maga után.

A porszívó nem tud 
csatlakozni a 
Wi-Fi-hez

A porszívó nem tér 
vissza a töltőállványra



Győződjön meg róla, hogy a töltőállomás és a 
porszívó-mop a Wi-Fi hatótávolságán belül van, 
és jó a jel. Kövesse a használati útmutatóban 
található utasításokat a Wi-Fi kapcsolat 
visszaállításához és a porszívó-mop újbóli 
párosításához.

Győződjön meg róla, hogy a porszívómop 
csatlakozik a hálózathoz, és mindig a Wi-Fi 
hatótávolságán belül marad.

Győződjön meg róla, hogy a töltődokkoló 
körül elegendő szabad hely van, és a 
töltőérintkezők nem tartalmaznak port és 
egyéb szennyeződéseket.

Győződjön meg róla, hogy a porszívó-mop 
csatlakozik a hálózathoz, különben nem lesz 
képes szinkronizálni az alkalmazással és 
elvégezni az ütemezett takarításokat.

A porszívó-mop nem 
töltődik fel

A porszívó-mop nem 
végez ütemezett 
takarítást

A porszívó-mop 
folyamatosan offline 
üzemmódban van

A porszívó-mop nem 
csatlakoztatható 
"viomi-vacuum-v13_
miapXXXX" az 
alkalmazásban

Hibaelhárítás

Hiba 1: Győződjön meg róla, 
hogy a lézeres 
távolságérzékelő nincs 
elzárva.

Hiba 2: Törölje tisztára a 
sziklaérzékelőt, helyezze át a 
porszívómopot egy új helyre, és 
aktiválja újra.               

Távolítson el minden idegen tárgyat, amely blokkol-
hatja vagy akadályozhatja a lézeres távolságérzékelőt, 
vagy helyezze át a vákuumos felmosót egy új helyre, 
és aktiválja újra.

Ha a porszívó-mop egy része nem áll a földön, helyezze 
vissza a porszívó-mopot, és aktiválja újra. A 
sziklaérzékelő szennyezett, törölje le a szennyeződést a 
sziklaérzékelőről.

Hiba 3: Erős mágneses mezőt 
észlelt. Aktiválja újra a vákuumos 
felmosót a virtuális falaktól távol.

A porszívó-mop túl közel lehet egy virtuális falhoz. 
Vigye a porszívót egy új helyre, és aktiválja újra.

Hiba 4: Tisztítsa meg az 
ütközésérzékelőt az idegen 
tárgyaktól.

Az ütközésérzékelő elakadhat. Óvatosan kopogtas-
sa meg többször, hogy eltávolítsa az idegen 
tárgyakat. Ha semmi sem esik ki, helyezze át a 
porszívómopot egy másik helyre, és aktiválja újra.

Hiba Lehetséges okok

Hiba Lehetséges okok



Hiba 5: A vákuum-mop 
rendellenes 
hőmérsékleten működik.

A vákuum-mop üzemi hőmérséklete túl magas 
vagy túl alacsony. Várjon, amíg a hőmérséklet 
normalizálódik, majd próbálja meg újra.

Száraz ruhával törölje át a töltési érintkezőket 
mind a töltőállomáson, mind a porszívómopon.

Hiba 6: Töltési hiba. 
Próbálja meg tisztítani a 
töltőérintkezőket.

Egy kerék elszakadhat a földtől. Helyezze vissza a 
vákuumszivacsot a helyére, és kapcsolja be újra.

Hiba 7: Helyezze a vákuumos 
felmosót sík talajra, és 
aktiválja újra.

A vákuumos felmosógép indításkor megdől. Vigye a 
porszívó-mopot egy vízszintes felületre, és kapcsolja 
be újra. A porszívó-mop szintjét az alkalmazásban is 
visszaállíthatja, majd újra aktiválhatja.

Hiba 9: Vigye át a 
porszívót egy új helyre, 
és aktiválja újra.

A porszívó-mop beakadhat vagy elakadhat. Távolítsa 
el a körülötte lévő akadályokat.

Hiba 10: Távolítson el 
minden akadályt a 
porszívó körül.

Győződjön meg róla, hogy a víztartály vagy a víztartál-
lyal ellátott 2 az 1-ben portartály biztonságosan be 
van-e szerelve.

Hiba 11: Ellenőrizze, hogy 
a víztartály megfelelően 
van-e beszerelve.

Győződjön meg róla, hogy a felmosótartó és a 
felmosórongy biztonságosan van-e felszerelve.

Helyezze a porszívómopot a töltőállványra.

Helyezze a porszívómopot a töltő dokkolóra, majd a 
teljes feltöltés után aktiválja újra.

Távolítsa el a felmosórongyot és a tartót, majd aktiválja 
újra a vákuumos felmosót.

Hiba 12: Győződjön meg 
róla, hogy a felmosórongy 
megfelelően van-e 
felszerelve.

Hiba 13: Nem sikerült 
visszatérni a töltőállomáshoz.

Hiba 14: Alacsony 
töltöttségű akkumulátor. 
Kérjük, töltse fel.

Hiba 15: Távolítsa el a 
felmosórongyot.

Hiba 8: Szerelje vissza a 
portartályt és a szűrőt.

Győződjön meg arról, hogy a portartály és a szűrő 
megfelelően van-e felszerelve. Ha a hiba továbbra is 
fennáll, próbálja meg kicserélni a szűrőt.

Hiba Lehetséges okok



Vákuum-mop

Töltő dokkoló

Méretek 152 × 74.6 × 99.5 mm

1.8 ANévleges kimeneti áram

Névleges kimeneti feszültség

Modell V-RVCLM26B

20 V    

Tápegység adapter

Modell DBS036A- 2001800G

100–240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A

1.8 AKimenet

Bemenet

20 V    

Méretek φ350 × 94.5 mm

5.0 kgNettó súly

Vezeték nélküli kapcsolat

40 WNévleges teljesítmény

4900 mAhAz akkumulátor kapacitása

V-RVCLM26BModell

Névleges bemeneti feszültség 20 V     

1.8 ANévleges bemeneti áram

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

14.52 VAkkumulátor feszültség

Műszaki adatok



WEEE információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek 
(a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektroni-
kus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad 
válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett 
az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, 
hogy a készülékhulladékot a kormány vagy a helyi 
hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt 
gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és 
újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív követ-
kezményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint 
feltételeiről és feltételeiről további információkért 
forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.










