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Köszönjük, hogy a Robert-L robot porszívót választotta. 

Kialakításának köszönhetően éveken át megbízhatóan, 

hibamentesen működtethető. 
 

Tudnivalók a használati 
útmutatóról 

 
A használati útmutató segítséget nyújt a készülék biztonságos, 
valamint megfelelő kezelésében és üzemeltetésében. 
A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen az 
alábbi használati útmutatót. 
A használati útmutatót tárolja biztos helyen. Amennyiben a 
készüléket új tulajdonosnak adja át, mellékelje a használati 
útmutatót is. 

Felelősségvállalás A használati útmutatóban foglaltaktól való eltérésből 
adódó károkért nem vállalunk felelősséget. 
A nem rendeltetésszerű használatból, valamint a nem megfelelő 
működtetésből, illetve a nem szakszerű javításból eredő károkért 
nem áll módunkban felelősséget vállalni. 

 

Jelölések a használati 
útmutatóban 

 

 

 

 

 
FIGYELMEZTETÉS! 

A készülék meghibásodásának kockázatára hívja fel a 
figyelmet. 

 
MEGJEGYZÉS! 

Tanácsokat és egyéb hasznos információkat jelöl a 
használati útmutatóban. 

 
VIGYÁZAT! 

Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést vagy 
halált okozhat. 
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CE megfelelőségi 

nyilatkozat 
A készülék megfelel a német termékbiztonsági törvény 
(ProdSG), valamint az alábbi EU irányelvek követelményeinek: 
2004/108/EC (EMC irányelv), 2006/95/EC (alacsonyfeszültségi 
irányelv), 2011/65/EC (RoHS irányelv). Készülékeink CE-
jelöléssel ellátott termékek. 

 

Rendeltetésszerű használat A Robot-L robotporszívó beltéri helyiségek száraz 
porszívózására alkalmas. A robotporszívó kizárólag háztartási 
célokra használható és kisebb szennyeződések eltávolítására 
alkalmas. 
A porszívó ipari használatra nem alkalmas. 
A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy valamennyi 
szűrő helyesen lett behelyezve. A készülékeket szűrő nélkül 
tilos használni! 
Kizárólag eredeti Fakir szűrőket és tartozékokat 
használjon! Bármely más célra való használása tilos, 
és szakszerűtlennek minősül. 

 

Szakszerűtlen használat Az alább felsorolt, szakszerűtlen használatra vonatkozó példák 
hibás működéshez, a készülék meghibásodásához, vagy 
személyi sérüléshez vezethetnek: Ne álljon és ne üljön a 
készülékre, mert ez kárt tehet a készülékben! 
Ellenőrizze, hogy a padlón ne legyenek drótok, kábelek, vagy 
150 mm-nél hossszabb tárgyak a padlón, mert ezek 
elakadhatnak a kefékben. 

 

Gyermekek • A készüléket a 8 évnél idősebb gyermekek, valamint a csökkent 

fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve megfelelő 

tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek 

kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a 

biztonságos kezelésre és a lehetséges veszélyekre vonatkozóan 

útmutatást kaptak. 

• Gyermekeknek a készülékkel játszani tilos! 

• A készüléket tisztítása és működtetése gyermekek 

számára kizárólag felügyelet mellett engedélyezett! 

• A műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől! 

- Fulladásveszély! 
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Biztonsági előírások • A tűzveszély, áramütés, és személyi sérülés elkerülése érdekében 
a készüléket kizárólag a gyártó által szakképzett szerelő 
szerelheti szét, és javíthatja! 

• A robotporszívóhoz kizárólag a mellékelt töltőt használja, 
különben a magas feszültség miatt sérülés, áramütés veszélye, 
vagy tűzveszély áll fenn! 

• Az áramütés elkerülése érdekében az elektromos készülék 
magas feszültségű vezetékét nedves kézzel ne érintse meg! 

• A tápkábel sérülésének, valamint a tűzveszély és az 

áramütés elkerülése érdekében ne hajlítsa a tápkábelt és ne 

helyezzen rá súlyt! 
• Ruháját vagy testrészeit (fej, ujjak, stb.) ne érintse a keféhez 

vagy a kerekekhez, mert ez személyi sérüléshez vezethet. 
• Égő cigaretta, öngyújtó, gyufa, vagy más forró tárgy, illetve 

gyúlékony anyagok használata a készülék közelében tilos! 
• A készülék szállítása, vagy hosszabb idejű tárolása esetén 

ne felejtse el kikapcsolni a készüléket, különben 
károsodhat az akkumulátor. 

• A töltőállomás tápkábelát csatlakoztassa megfelelően, 
különben áramütést, rövidzárlatot, füstöt, vagy tüzet okozhat. 

• Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően csatlakozik az aljzatba, 
különben nem tölt megfelelően, vagy tüzet okozhat. 

• A készülék használata előtt távolítsa el a sérülékeny tárgyakat 
(világító tárgyak, szövetek, üvegek, stb.), mert megsérülhetnek, 
vagy befolyásolhatják a készülék működését. 

• Gyermekek közelében kérjük használja óvatosan a készüléket! 
Vigyázzon arra, hogy a készülék ne ijessze meg és ne 
okozzon sérülést a gyerekeknek! 

• Ne álljon és ne üljön a készülékre, mert az megrongálhatja 
a készüléket és személyi sérüléshez vezethet! 

A készüléket ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! 

• A készüléket ne használja kisméretű asztalokon, székeken, 

vagy más kisméretű területen, különben a készülék megsérülhet. 

• A készüléket ne használja kültéren, különben a készülék 

megsérülhet. 
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• A készüléket ne használja közterületeken, mert a készülék 

megsérülhet. 
• Ne hagyjon fonalat, kábelt, vagy más, 150 mm-nél hosszabb 

mozdítható tárgyat a padlón, mert az akadályozhatja a 
keféket! 

• A készüléket a csökkent fizikai és mentális képességű 
személyek, gyerekek és azok, akik nem olvasták el a használati 
útmutatót, nem használhatják! 

 

1. Alkalmazás: 

2.  

 

 
3. Leírás: 

A termék elsősorban otthonokban, szállodai szobákban és kis 
irodákban található különböző rövid szálú szőnyegek, fa 
padlók, keménypadlók, kerámia burkolatok, stb. tisztítására 
alkalmas. 

 

Ez az új generációs, újratölthető akkumulátorral rendelkező, 
intelligens program által vezérelt robotporszívó a következő 
funkciókkal rendelkezik: automatikus porszívózás, törlés, 
időzített takarítás, „teljes körű” takarítás, vezeték nélküli 
távirányító, sebességválasztás. Használata és tisztítása könnyű. 
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4. A porszívó részei: 

 
 

Mosható szűrő (2) Használati útmutató 

Robotporszívó készülék Távirányító Dokkoló töltőállomás 

Adapter Virtuális fal (térleválasztó) egység Törlőtartó 

Törlő Porkefe Háromoldalú kefe (2)
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5. Az elemek behelyezése: 

A porszívó akkumulátorának behelyezése: 
1. Csavarozza ki a csavarokat és nyissa fel a 

fedelet. (1. ábra) 
2. Az akkumulátor behelyezésekor 

kapcsolja össze a két csatlakozót. 
(2. ábra) 

3. A rosszul elhelyezett pólusok okozta 
károk elkerülése érdekében ügyeljen a 
pozitív és negatív pólusok megfelelő 
elhelyezésére. 

4. Használaton kívül a tisztítót állítsa töltési 
állapotba, így az akkumulátor megőrzi legjobb 
teljesítményét. 

5. Kérjük, a károk és balesetek elkerülése 
érdekében kizárólag a gyártótól származó, 
eredeti akkumulátort használja. 

 

A térleválasztó egység elemeinek behelyezése: 
1. Fordítsa el a forgózárat (1. ábra) és a 

fedél kinyílik. 
2. Helyezze be az elemeket (nem a csomag 

tartalma). Ügyeljen a pólusok (+/-) 
megfelelő elhelyezésére! (2. ábra) 

3. Az elemek megfelelő helye. (3. ábra) 
4. Ha hosszú ideig nem használta az 

elemeket, kérjük, vegye ki. 

 

A távirányító elemeinek behelyezése: 
1. Nyissa ki az elemtartó fedelét és helyezze be 

az elemeket. (1. ábra) 
2. Helyezze be az elemeket (nem a csomag 

tartalma). Ügyeljen a pólusok megfelelő 
elhelyezésére! (2. ábra) 

3. Ha hosszú ideig nem használta az 
elemeket, kérjük, vegye ki. 

 

 

 

 
 

1. ábra1 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1. ábra 

 

 

 

 

 

 
2. ábra 

 

 

 

 

 
 

3. ábra 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. ábra 

 
 

1. Mielőtt készülékét leselejtezné, kérjük, vegye ki belőle az elemeket! 
   2. Mielőtt kivenné az elemeket, kapcsolja ki a porszívót és a térelválasztó egységet. 

3. Az elemeket ne tegye vízbe és ne tárolja 45 ºC feletti környezetben. 
4.  Az elemeket ne tegye ki erőteljes külső behatásnak és ne dobja le. 

5. Az elemeket kezelje szelektív hulladékként! Kérjük, ne dobja ki a háztartási 

hulladékba, illetve ne dobja tűzbe, különben felrobbanhat! 
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5. Bevezető:               

5-1A készülék részei: 

 

 

A készülék teteje 

 

 

 
Ütköző  

(Használat előtt 
vegye ki!) 

 

Külső borítás 

 
 

Infravörös 
jelvevő 
 

Automatikus 

feltöltés 

elektróda 

Portartály 

Portartály gombja 

Funkciógombok 

Fény kijelző 

Ütköző 

(Használat előtt 
vegye ki!) 
 

Érzékelő ablak 

 

A készülék alja 
 

Padló érzékelő 

Akkumulátor borítása 

Oldalsó kefe 

 Padló érzékelő 

Jobb kerék 

 
Elülső kerék 

Fertőtlenítő UV lámpa 

Bal kerék 

Padló kefe 

Kefe 

Törlőtartó  

Törlő 

Ki-bekapcsoló 

DC aljzat 

Portartály 

Légbeszívó nyílás 
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5-2 Panel:  

Panel Funkció leírása 

 
Kijelző 

 

 

 

 

START Ki- bekapcsoló 

 

 

 

5-3 Panelen látható információ: 
 

Funkciógomb Funkció leírása 

 

Kijelző 

 
1. Porszívózás és töltés közben a kijelző folyamatosan 

világít. 
2. In the cleaning process or power limited, the light 

indicator key keep flash. 

 

 

 

 

 
START 

 
a. Porszívózás megkezdése előtt az apró tárgyakat és 

akadályokat távolítsa el. A START megnyomásával a 
készülék automatikusan elindul. 

 

b. Porszívózás közben a készülék gyors és lassú 
üzemmódba is állítható. 

 

c. Ha porszívózás közben az akkumulátor töltöttsége 
alacsony, a készülék leáll. Tízszer jelez, és 
automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, hogy 
feltöltse az akkumulátort. 

 

d. Ha porszívózás közben megnyomja a START-ot, a 
készülék leáll. 

a
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6. Távirányító: 

6-1 Kijelző: 
 

Áttekintés Leírás 
 

Jelátvitel 

 
Aktuális nap 

Beállított 
nap 
Idő/hiba 

1. “  ” Kapcsoló 
2. “ START STOP ” Vasárnap (Su), Start/stop 

Teljes takarítás 

(Full Go) 

Takarítás megkezdése 

 

Hiba 
kijelzés 

Lassú- 

Gyors takarítás 

3. “ 
4. “ 
5. “ 
6. “ 
7. “ 
8. “ 

9. “ 

10. “ 

UV 
TU 

TIM
E 

WE 
CHAR
GE TH 
TIMER 

FR 
FAST 
SA 

FULL 
GO 

 
ALL 
SLO
W 

 
 

OK 

” Hétfő (Mo)/UV gomb 
”Kedd(Tu)/Időbeállító gomb 
”Szerda(We)/Töltés gomb ” 
Csütörtök(Th)/ Időzítő gomb 
” Péntek(Fr)/Gyors takarítás 
”Szombat(Sa)/Automatikus 

takarítás feltöltés után 
”minden nap lefoglalva (All) 

/Lassú takarítás ” 
Jóváhagyás gomb 

11. “ ” Előre gomb 
12. “ ” Hátra gomb 
13. “ ” Balra fordulás gomb 
14. “ ” Jobbra fordulás gomb 

 

6-2. A távirányító használata és a kijelző működése: 

 
Az alábbi lépések nagyon fontosak! Ne hagyja ki, különben a 
távirányító meghibásodhat! 

 

1. Az első használat, vagy karbantartás után ellenőrizze újra a távirányító és a készülék kódját. 
2. Ellenőrizze, hogy a távirányító és a készülék üzemképes-e. Kapcsolja ki a készüléket és a 

távirányítón nyomja le az OK gombot több mint 4 másodpercig, majd kapcsolja be a készüléket 
az OK gomb elengedése nélkül. Miután a Robot kétszer sípol, engedje el az OK gombot. A 
kódellenőrzés befejeződött. 

3. Ha a kódellenőrzés közben nem hall sípolást, ismételje meg a fenti lépéseket. 

M

O 
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Funkció A funkció leírása 

Ha a “
START

STOP”, gombot megnyomja, a készülék elindul.nning; when you 
press this key again, the machine stops running. 

 
 

1. Kapcsolja be a készüléket. 

2. Ha megnyomja a “ 

 

 
TU 

TIM
E 

 
” gombot, az aktuális óra villogni kezd. Az órát  

 

 
Aktuális idő és hét 

beállítása 

a gombbal állíthatja be. 
3. Ha a megnyomja a gombot, az aktuális perc villogni kezd. A percet 

a gomb megnyomásával állíthatja be. 

4. Ha ezt a   gombot megnyomja, beállíthatja a pontos időt. 

5. a pontos hét kiválasztásához választhat a SUN (vas), MON (hét), TUE 

(kedd), WED (sze), THU (csüt), FRI (pén), vagy SAT (szom) közül, 

6. Miután végzett a beállítással, nyomja meg az OK  gombot. 

7. A beállítás közben a ki-bekapcsológomb megnyomásával törölheti beállításait. 
 

 

Hét beállításának törlése: 

1. Kapcsolja be a készüléket. 

2. A  “Time” megnyomásával 

megjelennek a hét napjai.  

 

 
” 

3. Kiválaszthatja bármelyik hét gombot, vagy választhat többet, vagy akár az 

összeset, amelyen takarítást szeretne beállítani bármely napra, több napra, 

vagy a hét összes napjára. Az aktuális hét villog a kijelzőn. 
 

 

A takarítás idejének 

beállítása és a Teljes 

takarítás beállítása 

A takarítás idejének beállítása: 

4. Ha ezt a gombot megnyomja, az óra villog. Ha a gombot 

megnyomja, kiválaszthatja a takarítás időpontját (óra). 

5. Ha ezt a gombot újra megnyomja, villogni kezd a perc. Ha a 

gombot megnyomja, kiválaszthatja a takarítás időpontját (perc) 

6. A beállítások befejezése után nyomja meg az OK  gombot. 

7. A beállítás közben a ki-bekapcsológomb megnyomásával törölheti beállításait. 
 

Teljes takarítás 

Ha a nagy háza van, beállíthatja a          “ 

 
Full Go ” funkciót ; a full go 

(Teljes takarítás) azt jelenti, hogy teljes feltöltés után a készülék 

takarítani kezd, és a lemerülés előtt a porszívó visszatér a 

töltőállomáshoz. 

1. A        “ FULL 

GO ” , megnyomásával az LCD kijelzőn a Full go villogni kezd.

 

2. A beállítás befejezése után nyomja meg az OK gombot. 

3. Az akkumulátor feltöltése után (5-6 óra töltés) a porszívó 

automatikusan elkezd takarítani. 
 

Megjegyzés: A Teljes takarítás funkció és az időzített takarítás funkció 

egyszerre nem használható! A teljes takarítás funkciót ne használja állandóan! 

 

STAR

T STO

P 
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Hiba kijelzése 

 

 

 

Sebesség 

kiválasztása 

Ha megbizonyosodik arról, hogy a hiba akkor történt, amikor a 

távirányító a távvezérlő jel tartományán belül volt, nyomja meg a 

funkciógombot a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a hibakód. A 

hiba a Hibaelhárítás c. fejezet alapján megoldható. 

 

 A gyors, vagy a lassú takarítás kiválasztásához nyomja meg 

a gyors takarítás, vagy a lassú takarítás gombot. A beállítás 

automatikusan mentődik készülék memóriájában. 
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Funkció A funkció leírása 

1. A kapcsológombbal indítsa el a készüléket. Ha a kijelző megfelelően 

működik, ezzel a gombbal be- és kikapcsolhatja a készüléket. 

2. A készülék működése közben ezzel a gombbal kapcsolhatja ki a készülék 

Bekapcsolás/Törlés/Ki 
 

 

 

 

 
 

OK gomb 

FULL GO 

 
 

TÖLTÉS 

 

 
Előre gomb 

 

 

Hátra gomb 

Balra fordulás  

 

 
Jobbra fordulás 

aktuálisan beállított üzemmódját. 

3. A takarítás időontjának beállítása közben, amennyiben a beállítás 

nem megfelelő, vagy törölni akarja azt, a gomb megnyomásával 

törölheti a beállításokat és visszatérhet az eredeti beállításhoz. 

4. Ha a gombot több, mint 5 mp-ig lenyomja, törli az összes beállítást, a 

memóriában tárolt adatokat és visszatér a gyári beállításokhoz. 
 

A beállítások mentéséhez nyomja meg az OK gombot. 

 

Miután az akkumulátor teljesen feltöltött, a készülék 

automatikusan újrakezdi a takarítást. 

 

Ha ezt a gombot készenléti üzemmódban, vagy működés közben 

megnyomja, a készülék visszatér a töltőállomásra és töltődik. Ha a 

készülék kikapcsol, a gomb megnyomása után a töltés is befejeződik. 

 

 

 Az "Előre" gomb megnyomásával a készülék egyenesen elindul 

előre. A "Kikapcsolás" gomb megnyomásával a készülék leáll. Ha 

akadály kerül az útjába, a készülék automatikusan leáll. 

 

Ha a "Hátrafelé" gombot hosszan lenyomja, a készülék egyenesen 

elindul hátrafelé. A gomb elengedése után a készülék kikapcsol. 

 

Ha a "Balra fordulás" gombot hosszan lenyomja, a készülék az óramutató 

járásával ellentétes irányban forogni kezd. Ha a gombot elengedi, elindul 

egyenesen előre. A "Kikapcsolás" gomb megnyomásával a készülék 

kikapcsol. Ha akadály kerül az útjába, a készülék automatikusan leáll. 

 

Ha a "Jobbra fordulás" gombot hosszan lenyomja, a készülék az 

óramutató járásával megegyező irányban forogni kezd. Ha a gombot 

elengedi, elindul egyenesen előre. A "Kikapcsolás" gomb 

megnyomásával a készülék kikapcsol. Ha akadály kerül az útjába, a 

készülék automatikusan leáll. 
 

1. A távirányító 10 m hatótávolságon belül használható, különben a készülék 
irányíthatatlanná válik. 

2. Az "Automatikus töltés" gomb lenyomása után előfordulhat, hogy az 
útjában álló akadály, az akkumulátor lemerülése, vagy más körülmények 
miatt a készülék nem találja meg a töltőállomást. 
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7. Dokkoló töltőállomás: 

7-1 A kijelző: 
 

Kijelző A funkció leírása 
 

1 LED világítás (illatesszenciával) 
2 LED világítás kapcsolója 
3 Bekapcsolást jelző LED 
4 Töltést jelző fény 
5 Jeladó 
6 Pozitív pólus töltése 
7 Negatív pólus töltése 
8 DC töltő csatlakozó 

 
7-2  A töltőállomás használata és üzemállapota: 

Sz. Funkció ismertetése Funkció leírása 
 

1 LED világítás A LED világítás bekapcsolásával nyugodt 

hangulatot teremthet, és a közepére csöpögtetett 

illatesszencia a felmelegedés után kellemes illatot áraszt. 

2 LED világítás kapcsolója A gomb megnyomásával ki-bekapcsolhatja a LED világítást. 
 

3 Bekapcsolást jelző LED Ha a töltőállomást árramforráshoz csatlakoztatja, a bekapcsolást 

jelző LED világít. Ha a LED nem világít, nincs áramellátás. 

4 Töltést jelző fény  Amíg a készülék a töltőállomáson van, a jelző fény vilog. 
 

5 Jeladó A porszívót kizárólag a jeladó segítségével irányíthatja a 

töltőállomáshoz, ezért a jeladó mindig legyen tiszta, és ne takarja el 

semmivel! 

6-7 

 

 

 
8 

Pozitív és negatív 

pólus töltése 

 

 
DC (egyenáramú) 

töltő csatlakozó 

A töltőállomás és a porszívó elektródái a töltés alatt 

csatlakoznak, ezért azok legyenek tiszták és ne takarja le 

azokat semmivel, különben a porszívó nem tud tölteni. 

 

Az adapter DC 24V kimeneti csatlakozójának csatlakoztatására 

használt DC töltő aljzat, a töltő átviteli állomása a készülék és az 

adapter között, így a DC aljzatot a fal mellé kell elhelyezni, míg az 

adapter kábelének távol kell lennie az aljzattól, különben a Robot 

tisztítás közben ütközhet. 
 

 

Néhány illatesszencia károsíthatja a műanyag felületet, ezért kérjük, a 
vásárlás és a használat előtt tájékozódjon! 
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7-3  A töltőállomás üzembehelyezése és a porszívó töltése: 

Automatikus töltés: 
1. A töltőállomást helyezze egyenes felületre a földre, egy 

függőleges fal elé. 

2. A töltővel szemben 3 méteren belül, attól jobbra és balra fél 

méteren belül ne legyen akadály, vagy mélyedés. (1. ábra) 

3. Ha a töltő jeladó ablaka el van takarva, a porszívó nem fogja 

megtalálni a töltőállomást. 

4. Az adaptert csatlakoztassa a töltőállomás töltő csatlakozójába. 

(2. ábra) 

 
 

 

 
 

 

 
1. ábra 

 
Magas feszültség! 
Áramütés veszélye! 
Használat előtt törölje 
szárazra a kezeit! 

 

Az adapter kábelét a fal mentén húzza 
végig, különben akadályozhatja a 
kefét és a kerekeket. 

 

 

 2. ábra 

 

Kézi töltés: 
1. A készülék feltöltésére használhatja az adaptert és a 

töltőállomást is. 

2. Az adapter végét csatlakoztassa a készülék DC 

csatlakozó aljzatába. (1. ábra) 

3. A töltés megkezdése előtt csatlakoztassa az 

adapter a töltőállomáshoz és ellenőrizze, hogy a 

készülék a a töltőállomáson van-e. (2. ábra) 

 

 

 

Magas feszültség! 
Áramütés veszélye! 
Használat előtt törölje 
szárazra a kezeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra  

 
 

Magas feszültség! 
Áramütés veszélye! 
Használat előtt törölje 
szárazra a kezeit! 

 

 

 

 

 

 
2. ábra 
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4. A készülék töltéséhez nyomja meg a "Töltés" 

gombot a távírányítón. A készülék megkeresi a 

töltőállomást és megkezdi a töltést. (3. ábra) 

5. Ha a készülék panelén megnyomja a "Start" 

gombot, vagy a kapcsológombot és a "Töltés" 

gombot a távirányítón, miközben a készülék keresi 

a töltőállomást, a készülék abbahagyja a keresést. 

(4. ábra) 

6. Az akkumulátor lemerülése esetén a kijelző 

villogni kezd. Ha az akkumulátor feltöltött, a 

kijelző újra állandóan világít. (lsd 5. ábra) 

7. A készülék bekapcsolása után, ha a bekapcsolást 

jelző led villog, az azt jelenti, hogy az 

akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel az 

akkumulátort. (6. ábra) 

 

 

 
 

 

 
 

3. ábra 

 
 

 

 
 

 

 

 
4. ábra 

 

 
 

 

 

 

5. ábra 

 

 

Automatikus töltés: 
Ha takarítás közben az akkumulátor töltöttsége 
alacsonnyá válik, a készülék automatikusan elkezdi 
keresni a töltőállomást. 

6. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az útjában álló akadály, az akkumulátor lemerülése, vagy más körülmények miatt 
előfordulhat, hogy a készülék nem találja meg a töltőállomást, ezért, amennyire 
lehetséges, ne helyezze távol a készüléktől. 

2. A takarítás befejezése után a készülék akkumulátora nagyon felmelegszik, ezért a 
töltés több időt vesz igénybe. 
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8. Térelválasztó egység: 

A térelválasztó egység és a kijelző leírása: 

Leírás A funkciók ismertetése 

 

 

1 Kapcsoló 

 

 

 

 

 
Kikapcsol 
Közel 

Középtávol 

Távol 

 
 

 

A térelválasztó egység funkciójának leírása: 
A térelválasztó egység egy speciális infravörös jel kibocsátásával megakadályozza a porszívót 

abban, hogy egy olyan helyiségbe menjen, ahol nem kell takarítani. 

A térelválasztó egység használata és üzemállapota: 

Sz. 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

3 

 

 

4 

Név 
 

  Kapcsoló 

 

a   Kikapcsolás 
 

b  Közel 

 

c  Középtávol 

 

d  Távol 

 

Infravörös jeladófej 

 

 

Közeli infravörös jeladófej 

 

 

Bekapcsolást jelző LED 

A funkció leírása 
 

A funkciók között a kapcsoló csúsztatásával  

választhat: Kikapcsolás, közel, középtávol, távol. 

 

Ha a kapcsolót a   Kikapcsolás-hoz állítja, a készülék kikapcsol. 
 

Ha a kapcsolót    a Közel-hez állítja és a térelválasztót 

bekapcsolja, beállíthatja a távolságot max. 4 méterig. 
 

Ha a kapcsolót  a Középtávol-hoz állítja és a térelválasztót 
bekapcsolja, beállíthatja a távolságot max. 6 méterig. 

 
Ha a kapcsolót   a Távol-hoz állítja és a térelválasztót 
bekapcsolja, beállíthatja a távolságot max. 8 méterig. 

 

Ha a kapcsolót    ide állítja, beállíthatja a térelválasztó 

egység távolságát. 
 

A közeli infravörös jeladónak köszönhetően a porszívó 50-

100 cm hatótávolságban elkerüli a térelválasztó egységet. 

 

 

Miután a kapcsolót Közel, Középtávol, vagy Távol állásba 

kapcsolja, és a porszívó megfelelően működik, a 

bekapcsolást jelző LED az akkumulátor lemerüléséig 

minden 8 másodpercben villan. 
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1.  Használat előtt emelje le az akkumulátor borítását és helyezzen be 2 db "D" elemet 
(a csomag nem tartalmazza). Ügyeljen a polaritás helyes elhelyezésére, különben a 
térelválasztó nem fog működni. 

2. Az akkumulátor fogyasztási ideje kiválasztott jeladási távolságtól és az üzemeltetés 
hosszától függ, ezért az akkumulátor megóvása érdekében válassza a megfelelő 
jeladási távolságot és a közeli hatótávolságot, valamint használaton kívül ne felejtse 
el kikapcsolni a készüléket. 

3. A környezeti behatások és a porszívó mozgása miatt különbség lehet a térelválasztó 
egység infravörös jelátvitelének irányában és a porszívó jelvételi távolságában.  Ez a 
különbség az adott környezettől és a porszívó, valamint a térelválasztó egység 
akkumulátorának töltöttségi szintjétől függően változhat. 

 

A térelválasztó egység üzembehelyezése: 
1. A térelválasztó egységet helyezze a lépcső, vagy az adott helyiségbe vezető ajtó elé.  
2. A térelválasztó egységet helyezze egy meghatározott helyre, hogy a porszívó 

mozgását bizonyos helyekre megakadályozza. 
3. A térelválasztó egység megfelelő működésének érdekében távolítsa el az akadályokat a 

készülék elől azon a területen, ahová szeretné megakadályozni a porszívó bejutását.  

 

 
1. A térelválasztó egységet ugyanazon a szinten helyezze el, ahol a porszívó takarít.  
2. Az első használat során ellenőrizze, hogy a porszívó el tudja kerülni a 

térelválasztót. 
3. Az interferencia elkerülése érdekében a térelválasztó és a töltőállomás közötti 

távolság legyen több, mint 3 méter. 
4. A töltőállomást ne helyezze üzembe a térelválasztó hatósugarán belül. 
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9. Tisztítás 

9-1. A portartály összeszerelése, szétszerelése és tisztítása: 

 
A portartály összeszerelése és 
szétszerelése: 
1. Nyomja meg a gombot és húzza ki 

a portartályt. (1. és 2. ábra)

 

2. Nyomja meg a portartályon található 

piros gombot, így a ventilátor 

automatikusan kioldódik. (3. ábra) 

3. A ventilátort fordítsa fejjel lefelé, 

oldja ki a két zárat és vegye le a 

burkolatot. (4. és 5. ábra) 

4. Nyissa ki a tartót, ott találja a szűrőt. 

(6. ábra) 

1. ábra 
2. ábra 

 

 
3. ábra 

 

 
 

 
 

4. ábra 5. ábra 

 

 

 
6. ábra 

 
 

5. Cserélje ki a szűrőt a következőképpen: az egyik kezével nyomja le a 

félkör alakú tartót, így kioldódik a rögzítő, a másik kezével pedig 

vegye ki a szűrőt és cserélje ki újra. (7. ábra) 

 
6.  A portartályt fordítsa fejjel lefelé, vegye ki a törlőt, emelje fel a 

törlőtartót, majd húzza ki a portartály alján található jobb- és 

baloldali zárat. (8. és 9. ábra) Az összeszerelés a szétszerelés 

fordított sorrendjében történik. 

Figure 7 

 

 

 

 

 

 
8. ábra 9. ábra 

 
 

 A törlőt és a törlőtartót ne használja szőnyegen, vagy más, érdes felületen! 
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 A portartály és a ventilátor tisztítása: 

1. Távolítsa el a port, majd a tartályt törölje 

ki porkefével. (1. ábra) 

2. Emelje le a ventilátor burkolatát, majd a 

levegő bemeneti- és kimeneti nyílásokat 

tisztítsa ki porkefével. (2. és 3. ábra) 

3. A ventilátort ne mossa el vízzel! 

4. Emelje le a ventilátor burkolatát, vegye 

ki a szűrőt, majd a portartályt mossa el 

vízzel. (4. ábra) 

5. A szűrőt tisztítsa meg egy hajszárító, vagy 

egy porkefe segítségével. (5. és 6. ábra) 

6. A tisztítás után az egyes részeket a 

szétszerelés fordított sorrendjében 

szerelje össze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2 A kefe és a padlókefe összeszerelése, szétszerelése és tisztítása: 

1. A biztosító reteszt tolja előre, és jobb 

hüvelykujjával emelje fel a borítást, 

majd bal kezével emelje fel a középső 

kefe tartórúdját. (1. és 2. ábra) 

2. Emelje ki a kfeét és a padlókefét. (3. ábra) 

3. Az összeszerelés során, a burkolat 

visszahelyezése előtt tegye vissza a 

kefét és a padlókefét. 

 

Megjegyzés: a gumi bevonatban egy 

olajozott csapágy alkatrész található, 

kérjük, a szétszerelés és tisztítás során 

ügyeljen rá. Ha elveszne, kérjük, pótolja. 

(4. ábra)) 

1. ábra 

2. ábra 3. ábra 

4. ábra 

5. ábra 

6. ábra 
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Az oldalsó kefe összeszerelése és szétszerelése: 
 

1. Az oldalsó kefe cseréje előtt oldja ki a 

csavart az oldalsó kefe tengelyén. 

2. Az oldalsó kefét nyomja rá a tengelyre és 

szorítsa meg a csavart (lásd az ábrán) 

A kefe és a padlókefe tisztítása: 
1. A tisztítás hatékonyságának javítása 

érdekében a kefékről rendszeresen távolítsa el 

a felcsavarodott hajat és nagyobb 

porszemeket. Távolítsa el a port a légbeszívó 

nyílásokból. A porkefével távolítsa el a 

papírokat és kisebb darabkákat. A kefét 

forgassa óvatosan és a hajat, fonalat, vagy az 

egyéb felcsavarodott tárgyakat vágja le 

ollóval, vagy húzza le a kezével. 

2. A kefe és a padlókefe tisztítása az 

összeszerelés és szétszerelés menüpontban 

leírtak szerint történik. 

 

9-3. A jobb és bal kerekek, valamint az elülső kerék összeszerelése, szétszerelése és tisztítása:  

A jobb és bal kerekek összeszerelése, szétszerelése és tisztítása: 
1. Egy csavarhúzó segítségével csavarja 

ki a jobb és bal kereket rögzítő 

csavart. (1. ábra) 
2. Vegye ki a kerekeket és tisztítsa meg 

azokat egy kefével. (2. ábra)  

A kerekeket ne mossa vízben! 

3. Az összeszerelés során helyezze 

vissza a helyére a jobb és bal 

kereket, és húzza meg a 

csavarokat. 

1. ábra 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. ábra 
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Az elülső kerék összeszerelése, szétszerelése és tisztítása: 

1. Ujjával emelje ki az elülső kereket és annak tartozékait, majd tisztítsa meg azokat. (lásd a lenti ábrát) 

2. Az összeszerelés során helyezze vissza és nyomja be az elülső kereket a helyére. 

 

 
9-4. Az érzékelő és az infravörös jelvevő ablak tisztítása: 
1. Az érzékelőt és az infravörös jelvevő ablakot egy pamut ronggyal, vagy egy puha ruhával tisztítsa meg. 

2. A falérzékelő a porszívó elején, míg a padlóérzékelő és az infravörös jelvevő ablak a készülék 

alján található. (lásd a lenti ábrát) 

3. A porszívó hatékonyságána növelése érdekében az infravörös jelvevő ablakto tartsa mindig tisztán. 
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10. Hibaelhárítás: 

A porszívó nem működik, vagy nem megfelelően takarít 

1. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a készüléket. 

2. Ellenőrizze, hogy a portartály, a szűrő és a légbeszívó nyílás tiszta, és azt, hogy az oldalsó kefe megfelelően 

működik. 

3. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e. 

A távirányító nem működik 
1. Ellenőrizze, hogy az elem lemerült-e. 

2. Ellenőrizze, hogy a készülék akkumulátora lemerült-e. 

3. Ellenőrizze a távirányító és a porszívó közötti kódot. 

4. Ellenőrizze, hogy a távirányító a jeladó hatósugarában legyen. 

A porszívó nem kezd el takarítani automatikusan 
1. Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően csatlakozik-e a töltőhöz, és, hogy a bekapcsolást jelző LED 

világít-e a töltőállomáson. 

2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e. Ha igen, töltse a készüléket közvetlenül az adapterrel. 

3. Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás előtt nincs akadály. 

4. A távirányító segítségével irányítsa a készüléket a töltőállomáshoz. 

Emelkedett zajszint takarítás közben 
1. Tisztítsa ki a portartályt és a szűrőt. 

2. Ellenőrizze, hogy a kefe, vagy az oldalsó kefe nem szennyezett-e. 

3. Ha a zaj továbbra is fennáll, küldje vissza a porszívót a szakszervízbe, ahol kenőanyaggal kezelik a 

készüléket. 

A porszívó hirtelen leáll, és szaggatottan sípol 
1. Ellenőrizze, hogy a beállított takarítási idő lejárt-e. 

2. Ellenőrizze, hogy látható-e hibakód a kijelzőn. 

A porszívó folyamatosan hátrafelé halad 
1. A készüléket ne használja napfényen, vagy sötét színű szőnyegen. 

2. Kattintsa az elülső ütközőbe. 

A porszívó leesett a lépcsőn 
Tisztítsa meg a padlóérzékelőket a készülék alján. 

A készülék nem tölt automatikusan, miután hosszabb ideig nem használták 
A készüléket először töltse fel közvetlenül az adapterrel. 

A készülék leáll, de nem jelez hibakódot 

Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani! Lépjen kapcsolatba a szakszervízzel! 
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Hibakódok, amelyek működés közben megjelenhetnek: 
 

 

 Hibakód  

E001 

E002 

 

E003 

E004 

E005 

A hiba oka 

 

Padlóérzékelők            

Középső kefe 

 

Kikapcsolás 

 

Jobb és bal kerék 

Portartály hiba 

Megoldás 

 

Tisztítsa meg a készülék alján található érzékelőket 

 

A keféről távolítsa el a szennyeződést, mint pl. 

feltekeredett haj, fonal 

 

A készüléket töltse fel az adapterrel. Feltöltés után 

kapcsolja be a készüléket. 

 

Ellenőrizze a jobb és a bal kereket. Távolítsa el a 

szennyeződést. 

 

Ellenőrizze a portartályt és a tisztítása után helyezze be 

újra. 

Megjegyzés: A fenti hibakódok a a távirányító kijelzőjén jelenhetnek meg. 

 

Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba a szakszervízzel, 
képzett szerelővel, vagy a gyártó műszaki részlegével. A készüléket ne szerelje szét 
és ne próbálja megjavítani! 
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11. Műszaki adatok:

Termék Robert-L 

1 Névleges feszültség 14,4 V 

2 Elem Akkumulátor (a töltési idő kb 5 óra) 

3 Üzemidő 90 perc (2200mAh) 

4 Névleges fogyasztás ≤ 24W 

5 Hőmérséklettartomány -10 C ~ 45 C 

6 Páratartalom tartomány ≤ 85RH 

7 Feszültség 24 V 1A 

8 Távirányító ISM frekvenciasáv 2.4GHz 

9 Méret Ø 320 87mm (a kerék magasságát beleértve) 
10 Súly 3.2 kg 

11 Akkumulátor kapacitása 2200mAh 

A távirányító műszaki adatai: 

Termék Robert-L 

Névleges feszültség 3V 
Elem 2 AAA elemek (a csomag tartalmazza) 

Remote Mode ISM frekvenciasáv 2.4GHz 

Jelveveő és jeladó távolság ≥ 10M 

Átviteli erő 0 dB 

Hőmérséklettartomány -10 ºC ~ 45 ºC 

Páratartalom tartomány ≤ 85RH 

Méret 120 Hx55 Sz x25 M (mm) 

Súly 0.08kg 
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A töltőállomás műszaki adatai 
Sz. Modell Adatok Megjegyzés 

1 Méret H Sz M: 200 51 102mm 

2 Súly 0.23kg 

3 Névleges feszültség 24V 

4 Hőmérséklettartomány -10OC 45OC 

5 Páratartalom tartomány ≤ 85RH 

Helyleválasztó műszaki adatai: 
Sz. Modell Adatok Megjegyzés 

1 Méret H : 102 71 106mm 

2 Súly 0.14kg 

3 Névleges feszültség 3V 

4 Elem 2 pil "D" 3V (a csomag 
tartalmazza) 

5 Hőmérséklettartomány -10OC 45OC 

6 Páratartalom tartomány ≤ 85RH 
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Hulladékkezelés 

 
 

 

 
 

• A készülék élettartamának lejárta után, különösen, ha az 
élettartam lejárta után hibásan működik, tegye a készüléket 
használhatatlanná. 

• Az akkumulátort merítse le teljesen úgy, hogy a motor 
leállásáig hagyja működni a készüléket. 

• A készülék alján található két csavar kicsavarozása vegye le a 
borítást és vegye ki az akkumulátort a készülékből. 
Figyelmeztetés! Biztonsága érdekében az akkumulátor 
szabadon lévő kábelvégeit tekerje körbe ragasztószalaggal. 

• A készülék leselejtezése előtt a portartály tartalmát ürítse a 
háztartási hulladéktárolóba. 

• A leselejtezett elektromos készülékek és az újratölthető 
akkumulátorok nemcsak értékes, hanem veszélyes anyagokat 
is tartalmaznak, amelyek szükségesek a készülék megfelelő és 
biztonságos működéséhez. Ezek a háztartási hulladéktárolóba 
kerülve, vagy nem megfelelő kezelés esetén veszélyt 
jelenthetnek az emberi egészségre és környezetre. 

• A már nem használt készüléket és az újratölthető 
akkumulátort soha ne dobja ki a háztartási 
hulladéktárolóba! 

• A készüléket és az akkumulátort vigye el az Ön lakóhelyéhez 
közeli, elektromos és elektronikus készülékek és újratölthető 
akkumulátorok átvételével és újrahasznosításával foglalkozó 
gyűjtőhelyre. 

• Az akkumulátort kezelje szelektív hulladékként! 

• További információért forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy 

kereskedőjéhez! 

• A használhatatlanná vált készüléket és az akkumulátort, azok 
leselejtezéséig tartsa elzárva a gyermekektől! 

A készülék megfelel a 2012/19/EG (WEEE 
irányelv) irányelvnek. 
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Fakir Hausgeräte GmbH 
 

Industriestraße 6 
D-71665 Vaihingen / Enz 

 

Postfach 1480 
D-71657 Vaihingen / Enz 

 

Tel.: +49 7042 / 912-0 
Fax: +49 7042 / 912-360 

 

www.fakir.de 
info@fakir.de 
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