
Robotporszívó és felmosó egyben

Olvassa be a QR-kódot a 
felhasználói kézikönyv és az 

útmutató videók megtekintéséhez
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TERMÉKBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

             Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen 
kézikönyv tartalmát, a készüléket az előírásoknak megfelelően szerelje 
össze, továbbá őrizze meg a kézikönyvet jövőbeni referenciaként. A tűz- és 
áramütésveszély, illetve más sérülések elkerülése érdekében tartsa be a 
következő használati szabályokat:

• A berendezés nem alkalmas fizikai, szellemi vagy érzékszervi 
fogyatékossággal élő (beleértve a gyerekeket is), illetve a megfelelő 
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek általi 
használatra, kivéve ha egy, a biztonságukért felelő személy részesíti 
őket a berendezés használatával kapcsolatos megfelelő képzésben, és 
biztosítja a felügyeletüket. Bizonyosodjon meg, hogy a gyerekek nem 
játszhatnak a berendezéssel.

• Az európai előírásoknak megfelelően a berendezést 8 év feletti gyerekek, 
illetve fizikai, szellemi vagy érzékszervi fogyatékossággal élő, illetve a 
megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor 
használhatják, ha egy, a biztonságukért felelő személy részesíti őket a 
berendezés biztonságos használatával kapcsolatos megfelelő képzésben, 
biztosítja a felügyeletüket, továbbá megértették a használatból származó 
veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek 
felügyelet nélkül nem végezhetik. A gyerekek nem használhatják 
játékszerként a berendezést.

• Kerülje el a forró anyagok (égő cigarettacsikkek, gyufák, forró hamu, 
stb.), nagyon finom szerkezetű anyagok (mészpor, cementpor, fűrészpor, 
gipszpor, hamu vagy nyomtatópor), illetve nagy méretű éles tárgyak 
(például törött üvegdarabok) felszívását.

• Nem szükséges átkapcsolni 50 Hz-ről 60 Hz-re a terméket, 
automatikusan képes alkalmazkodni az 50 Hz-es és 60 Hz-es 
frekvenciához.

• Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a 
szerviznek vagy hasonló szakképzett személynek ki kell cserélnie.

• Töltéskor kérjük, használja az EZVIZ által kínált CS-RS2-TWT2-D 
dokkolóállomást.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
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•	 FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében 
- Ne használja kültéren vagy nedves felületen, kereskedelmi vagy ipari 
környezetben.

•	 FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében - 
Csak beltéren használja.

•	 FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében - a 
szervizelés előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.

• Ne nézzen közvetlenül az optikai interfészre, amikor a készülék 
működik.

• Class 1 osztályú lézer, teljesítmény 0,641 mW/0,038 mW/1,21 mW, 
hullámhossz 808 nm/910 nm/980 nm, IEC 60825-1:2014.

• Ez a termék class 1 osztályú lézert tartalmaz, amely ésszerűen 
előrelátható körülmények között biztonságos.

•	 VIGYÁZAT: Az optikai modul funkciójának vagy teljesítményének 
önkényes megváltoztatása a jelen kézikönyv előírásainak betartása 
nélkül a lézersugárzás veszélyéhez vezethet.

• A dokkolóállomás csak legfeljebb 8 cellát tartalmazó, legfeljebb 5200 
mAh névleges kapacitású lítium-ion akkumulátorok töltésére alkalmas.

• A dokkolóállomás nem használható nem újratölthető akkumulátorokkal.

A	KÉSZÜLÉK	MEGFELELŐ	HASZNÁLATA
• A készülék kizárólag otthoni környezetben lévő padló tisztítására 

használható, és nem használható kültéri környezetben (például nyitott 
erkélyeken), nem talajszinti környezetben (például lépcsőkön) és ipari 
környezetben.

• Ne használja a készüléket magas környezetben (például emeleti 
teraszok, nyitott erkélyek és bútorok tetején) védőberendezés nélkül.

• A gyermekek nem használhatják a készüléket játékként. Kérjük, 
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használat közben tartsa távol a készüléket gyermekektől és 
háziállatoktól. Ne tegye a tartozékokat, például az oldalsó kefét olyan 
helyre, ahol gyermekek elérhetik. hogy megakadályozza, hogy a 
gyermekek tévedésből lenyeljék. Ne tegyen gyerekeket és háziállatokat 
a készülékházra.

• Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol nyílt tűz vagy 
törékeny tárgyak vannak.

• Ne használja a készüléket átázott padlón vagy nedves talajon.
• Ne használja a készüléket 40 °C-nál magasabb vagy 0 °C-nál 

alacsonyabb hőmérsékletű környezetben.
• Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok (például benzin, 

festékpor) feltakarítására. Ne használja a készüléket olyan területen, 
ahol gyúlékony anyagok vannak.

• Ne használja a készüléket égő tárgyak, például gyufa, cigaretta és más, 
tüzet okozó tárgyak feltakarítására.

• Ne használja a terméket nagy kövek, papírhulladék és egyéb olyan 
tárgyak felszívására, amelyek eltömíthetik a terméket. Ha a szívóport 
eltömődött, kérjük, időben tisztítsa meg a terméket, és távolítsa el a port, 
vattát, hajat stb. a szívóportból.

• Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja. 
Ne használja harmadik fél akkumulátorait vagy dokkolóállomását, és ne 
használjon sérült akkumulátort vagy dokkolóállomást.

• Az elhasználódott akkumulátort mindenképpen a helyi jogszabályoknak 
és rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa.

• Semmilyen körülmények között ne égesse el a készüléket, mert az 
akkumulátor robbanást okozhat.

• Miután az RGB kamera használat közben porral szennyeződött, ajánlott 
a légfúvó segítségével megtisztítani a kamerát, vagy papírtörlővel 
és puha száraz ruhával törölni és tisztítani. Ne használjon durva 
vagy kemény anyagokat, hogy elkerülje a látómodul üvegfelületének 
karcolódását.

• Ha a robot hátsó felülete túl poros, az befolyásolja a robot feltöltését. 
Javasoljuk, hogy rendszeresen vagy szükség szerint tisztítsa meg. A 
tisztításhoz ajánlott papírtörlőt vagy puha, száraz ruhát használni.

• Ha a robot oldalán lévő peremérzékelő felülete sok por miatt szennyezett, az 



4

befolyásolja a robot elhelyezkedő-képességét és a térképezés precizitását, 
amikor az a fal mentén halad. Javasoljuk, hogy rendszeresen vagy szükség 
szerint tisztítsa meg. Mivel az érzékelő a készülékház belsejében található, 
az érzékelő letörléséhez ajánlott a kamera tisztításához használt légfúvó 
eszközt/papírtörlőt/puha, száraz ruhát használni. Ne tegye bele az ujjait a 
tisztítás során.

• A robot alja könnyen szennyeződhet sok porral, ezért ajánlott 
rendszeresen vagy szükség szerint tisztítani.

• Kérjük, hogy a készüléket a kézikönyvben található utasításoknak 
megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő 
veszteségek és sérülések felelőssége a felhasználót terheli.

Szabályozással kapcsolatos információk
Ez a termék és - adott esetben - a mellékelt tartozékok is „CE” jelöléssel vannak ellátva, és ezért megfelelnek 
a vonatkozó harmonizált európai szabványoknak. Ezek a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv, a 
2014/30/EU EMC-irányelv, a 2011/65/EU RoHS-irányelv és a 2009/125/EK ErP-irányelv.

2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a jelzéssel ellátott termékeket nem lehet szelektálatlan kommunális 
hulladékként elhelyezni az Európai Unióban. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket 
helyi beszállítójához, amikor új, egyenértékű berendezést vásárol, vagy adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. További 
információért keresse fel az alábbi honlapot: www.recyclethis.info
A 2006/66/EK irányelv, valamint 2013/56/EU számú módosítása (akkumulátorokra vonatkozó irányelv): Ez a 
termék olyan elemet tartalmaz, amelyet nem lehet szelektálatlan kommunális hulladékként elhelyezni az Európai 
Unióban. A termékdokumentációban további információkat talál az elemről. Az elem ezzel a jelzéssel van ellátva. 
A jelzésen megtalálhatók lehetnek a kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelző betűjelek. A megfelelő 
újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket a beszállítójához, vagy vigye egy kijelölt gyűjtőhelyre. 
További információért keresse fel az alábbi honlapot: www.recyclethis.info.

EK	MEGFELELŐSÉGI	NYILATKOZAT
A Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a [CS-RS2-TWT2] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek.
Az EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://www.ezviz.com/page/
declaration-of-conformity.

RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) KITETTSÉG
Az ezen rádióberendezésre érvényes frekvenciasávok és a leadott teljesítmény (sugárzott és/vagy vezetett) névleges határértékei 
az alábbiak:
Sáv Wi-Fi 2,4 GHz

Frekvencia 2,400 GHz – 2,4835 GHz

Leadott teljesítmény (EIRP) 100 mW

Műszaki	paraméterek
II. osztály

Egyenáram.

Váltakozó áram.

Beltéri használatra.

A töltés előtt olvassa el az utasításokat. 
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Robot
Modell CS-RS2-TWT2
Akkumulátor 14,4 V/5200 mAh lítium-ion akkumulátor
Súly Kb. 4,6 kg
Névleges bemenet 20 V  3 A
Töltési	idő Kb. 3 óra
Akadályon való átkelési kapacitás 20 mm

Dokkolóállomás
Modell CS-RS2-TWT2-D
Névleges bemeneti feszültség 100-240V~, 50/60Hz
Névleges teljesítmény 65 W
Névleges teljesítmény 20 V  3 A
Akkumulátor töltéséhez 14,4 V/5200 mAh lítium-ion akkumulátor
Tisztavíz-tartály kapacitása 5500 ml
Piszkosvíz-tartály kapacitása 5000 ml
Felmosókendő	szárítási	módszere Levegőn szárítás
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COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou 
EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv 
(mostantól „a Kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem 
terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye 
nélkül. Hacsak másként nem jelezzük, a EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát 
és jótállást a Kézikönyvre vonatkozóan.
A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók
A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt 
szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként 
szolgál. A Kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes 
értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a  ™ webhelyén (http://www.ezviz.com) található.
Felülvizsgálati feljegyzés
Új kiadás - 2022. Május
Védjegynyilatkozat

 ™,  ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző 
joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok 
tulajdonát képezik.
Jogi nyilatkozat
AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY 
ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES 
HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL 
VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, 
AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE 
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY 
ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, 
JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, 
ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A 
EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 
MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN ESETBEN SEM 
HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT. 
AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA 
VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI 
SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS 
VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY 
A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT 
TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.
AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT 
KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, 
A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, 
HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A 
EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS 
JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A 
TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN 
VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK 
A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET 
JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK. 
HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ 
UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.
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Áttekintés
A csomag tartalma

1 db dokkolóállomás

1 db robotporszívó
(a továbbiakban: „robot”) 2 db felmosókendő

2 db felmosószerelvény 
(felmosókendővel)

2 db oldalsó kefe 1 db tisztítóeszköz 1 db kameramatrica

1 db tápkábel 2 db gyors használatba vételi útmutató
1 db Szabályozással kapcsolatos 

információk

A tápkábel megjelenése a tényleges megvásárolt modell függvénye.
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Alapok

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Lökhárító

Mikrofon

Lökhárító

*Bekapcsoló gomb

Intelligens LED-gyűrű

Robot felső fedele

Visszaállítás 
gomb *

Wi-Fi kijelző

Portartó

Név Leírás

Bekapcsoló gomb • A be-/kikapcsoláshoz tartsa nyomva 4 másodpercig.
• Egyszeri gombnyomás: a tisztítás elindítása/szüneteltetése.
• Kétszeri gombnyomás: a feladat befejezése és visszatérés a dokkolóállomásra.

Visszaállítás gomb • Tartsa nyomva 4 másodpercig, hogy belépjen a hálózati konfigurációba.
• Tartsa nyomva 10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához és az újraindításhoz.
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5 6

1

3

2

4

6 db 
szirtérzékelő

Univerzális 
kerekek

Oldalsó kefe

Meghajtókerék

Felmosószerelvény

RGB kamera

Akadályérzékelő

Töltőérintkező

Levegő kimeneti 
nyílás

Vízbemenet

Anyagérzékelő

Oldalsó kefe

Főkefe

Meghajtókerék

Felmosószerelvény

D-TOF Lidar

Peremérzékelő

Töltőérintkező

Hangszóró

Infravörös 
vevőterminál
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Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Tisztítóeszköz

Hely a tartalék 
felmosókendőnekKabinajtó

Felmosószerelvény 
platform

Vízérzékelő

Mosogató

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

Tisztavíz-tartályHasználtvíz-tartály

Kezelőpanel

Tisztítófolyadék bemenete

Indítás/szünet • Egyszeri gombnyomás: a feladat indítása/szüneteltetése.
• Tartsa nyomva 2 másodpercig a feladat befejezéséhez.

Mosogatótisztítás • Egyszeri gombnyomás: a robot kilép a dokkolóállomásból, a dokkolóállomás 
pedig vizet permetez a mosogatóba, és várja a tisztítást.

• Nyomja meg újra, hogy a szennyvíz kiürüljön.

Mód Egyszeri gombnyomás: tisztítási üzemmód váltása (porszívózás felmosás előtt, 
porszívózás felmosás közben, csak porszívózás, csak felmosás, felmosókendő 
tisztítása, felmosókendő szárítása).
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Kilépés/visszahívás Egyszeri gombnyomás: a robot kilép/visszatér a dokkolóállomásra.

+
Gyermekzár feloldása/zárása Tartsa nyomva egyszerre 2 másodpercig a gyermekzár feloldásához/

zárásához. Ha a gyermekzár funkció engedélyezve van, a kezelőpanelen lévő 
gomb megnyomása nem lehetséges (először engedélyeznie kell a gyermekzár 
funkciót az EZVIZ alkalmazásban).

Rövid használatba vételi útmutató
Előkészítés
Próbálja meg elkerülni a lépcsős környezetben való használatot (ha muszáj, állítson fel korlátot), és használat előtt próbálja meg 
eltávolítani a talajon lévő akadályokat.

A tápegység csatlakoztatása a dokkolóállomáshoz
Válassza ki a megfelelő helyet, helyezze a dokkolóállomást vízszintes padlóra a fal mellé, csatlakoztassa a dokkolóállomást és a 
hálózati csatlakozót a tápkábellel, majd a dokkolóállomás automatikusan elindul (ajánlott a dokkolóállomást szőnyeg helyett sima, 
világos színű csempézett padlóra helyezni).

No obstacles 1.5m(4.92’) ahead

>0.5m (1.64’)

>0.5m (1.64’)

Nincs akadály 1,5 m-re előre

A dokkolóállomás külső hőkárosodásának elkerülése érdekében ne helyezze radiátorok, fűtőtestek, kandallók stb. közelébe.
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Tiszta víz adagolása
Vegye le a tisztavíz-tartály és a használtvíz-tartály védőzsákjait, töltse fel a tisztavíz-tartályt tiszta vízzel, majd szerelje őket vissza.

• Ne töltsön bele forró vizet, különben a készülék megsérülhet.
• Ha tisztítószert kell használnia, kérjük, használja a cégünk által gyártott tisztítószert. Más tisztítószer károsíthatja a 

készüléket.

MAXMAX

Távolítsa el a pajzsokat

Használat előtt 
távolítsa el

Használat előtt 
távolítsa el

Szerelje fel az oldalsó keféket és a felmosószerelvényt
Szerelje fel az oldalsó keféket és a felmosószerelvényt alulra: igazítsa az oldalsó keféket az ábrán látható ponthoz, és nyomja le 
őket. A „kattanás” jelzi, hogy a helyére kerültek; Igazítsa a felmosószerelvényt a mágneses ponthoz.
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Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

EZVIZ alkalmazás

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját Wi-Fi hálózathoz (csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott). 
2. Az App Store-ban vagy a Google PlayTM-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

• Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ha ellenőrizni akarja, 
hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az App Store-ba vagy a Google PlayTM áruházba, és keressen rá az EZVIZ 
alkalmazásra.

• A tényleges folyamat a folyamatos alkalmazásfrissítések miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

Adja hozzá a robotot az EZVIZ alkalmazáshoz
1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazáson keresztül, koppintson a készülék hozzáadása ikonra, ekkor megjelenik a 

QR-kód beolvasófelület. 
2. Tartsa nyomva a robot bekapcsoló gomb 4 másodpercig, amíg a robot elindul.
3. Nyissa ki a robot felső fedelét, olvassa be a robot testén lévő QR-kódot, és a kezelőfelület utasításainak megfelelően végezze 

el a robot hálózati konfigurálását és hozzáadását.

Ha a Wi-Fi kapcsolat meghiúsult, vagy a robotot egy másik Wi-Fi hálózathoz szeretné csatlakoztatni, tartsa nyomva az 
visszaállítás gombot 4 másodpercig, majd a robot újraindul, és újra hozzáadhatja a robotot az EZVIZ alkalmazáshoz.

3

Scan to add device

1 2

Helyezze	el	a	robotot
Helyezze a robotot a dokkolóállomás elé, majd nyomja meg a(z)  gombot a kezelőpanelen. A robot belép a dokkolóállomásra, 
és megkezdi a töltést.
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Első	tisztítás
Két módja van a működésnek:

• Nyomja meg a(z)  gombot a tisztítási üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a(z)  gombot az 
elindításhoz.

• Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ-alkalmazáson keresztül, válassza ki a tisztítási üzemmódot a készülék kezdőlapján, majd 
kattintson a(z)  gombra.

Az első használat után a robot megrajzolja és rögzíti a beltéri térképet. (a térképrajzolás hatékonyságának javítása érdekében az 
első használat során a „csak porszívózás” vagy a „porszívózás felmosás előtt” üzemmódot használja)

• Ajánlott az első használat előtt teljesen feltölteni a robotot.
• A tisztítás utáni zökkenőmentes feltöltés megkönnyítése érdekében ajánlott a dokkolóállomásról indítani a robotot. 

Tisztítás közben ne mozdítsa el a dokkolóállomást.

Használja	a	kameramatricát	(opcionális)
A kameramatrica tartozék, ha a kamerát le kell takarni.
1. Húzza le a védőfóliát.
2. Tisztítsa meg és törölje le a kamera üvegét egy nedves ruhával. Ragassza és nyomja a kameramatricát a kamera üvegére, 

és győződjön meg róla, hogy szilárdan odatapad.
3. A matrica mosható és újrafelhasználható.

31 2

A termék vizuális akadályelkerülő funkciójának egyik előfeltétele, hogy a kamera be legyen kapcsolva. A képfeldolgozás helyben 
történik a terméken, és nem kerül feltöltésre az EZVIZ CloudPlay-be. Szükség szerint letakarhatja a kamerát, hogy elutasítsa a 
funkciót. A termékcsomaghoz tartozik egy kameramatrica a letakaráshoz, amely elektrosztatikusan adszorbeálódik.
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Műveletek	az	EZVIZ	alkalmazásban
Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

Térkép a tisztításhoz
Térképszerkesztés (szegmentálás, összevonás, területépítés, helyiségek elnevezése, tiltott terület, láthatatlan fal, forgatás), 
térképzónázás, szőnyegmegjelenítés, valós idejű tisztítási útvonal megjelenítése és több térképes mentés.

Tisztítási módszer
Általános tisztítás, személyre szabott tisztítás, ütemezett tisztítás, kijelölt helyiség tisztítása és területtisztítás.

Tisztítási beállítások
Szívás beállítása, vízmennyiség beállítása, tisztítási sorrend beállítása, szőnyegnyomás-kiegyenlítő üzemmód, másodlagos seprés 
a szőnyeghez, és a felmosókendő száradási idejének beállítása.

Házvezetési funkció
Időpont egyeztetés járőrözés ellenőrzéséhez, fixpontos mozgás, fényképek/videók készítése járőrözéshez és hangos kaputelefon.

Információk megjelenítése
Háziállatgondozási idő, tisztítási előzmények, járőrözési előzmények, készülék töltöttsége, fogyóeszközök és karbantartás.

További funkciók
Firmware-frissítés, hangerőbeállítás, Ne zavarjanak mód, fénykompenzáció éjjellátáshoz stb.

Rendszeres karbantartás
A készülék legjobb állapotának megőrzése érdekében kérjük, tartsa karban a készüléket és cserélje ki az alkatrészeket a következő 
gyakorisággal:

Robot alkatrész Karbantartási gyakoriság Cserélés gyakorisága
Felmosókendő / 2–3 havonta

Oldalsó kefe 2 hetente egyszer 3–6 havonta

Főkefe Hetente egyszer 6–12 havonta

Szivacsos szűrő/
Nagy hatékonyságú szűrő Hetente egyszer 3–6 havonta

D-TOF Lidar
RGB kamera

Peremérzékelő
Akadályérzékelő

Szirtérzékelő
Infravörös vevőterminál

Lökhárító
Töltőérintkező

Univerzális kerék/meghajtókerék

Hetente egyszer /

Mosogató 2 hetente egyszer /

Tisztavíz-tartály 3 havonta /

Használtvíz-tartály Minden egyes felmosás után /

Dokkolóállomás 2 hetente egyszer /

• Mielőtt tisztítási és karbantartási feladatokat végez a készüléken, kapcsolja ki a robotot, és húzza ki a dokkolóállomást.
• Az egyszerű karbantartás érdekében egy multifunkciós tisztítóeszközt biztosítunk. Óvatosan bánjon vele, mivel a 

tisztítóeszköz éles.
• Az EZVIZ különböző pótalkatrészeket és szerelvényeket gyárt. A pótalkatrészekkel kapcsolatos további információkért 

látogasson el a www.ezviz.com weboldalra.
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Cserélje	ki	a	felmosókendőt

1

Please note that the mop cloth 
should never cover the center 
part of the mop bracket.

2 Felhívjuk figyelmét, hogy a 
felmosókendőnek sohasem 
szabad elfednie a felmosótartó 
középső részét.

 

3

Ürítse ki a portartót

1

2

Press and hold the white button 
on the dust box, the dust box 
cover will open automatically, 
and the garbage will be poured 
out.

Tartsa nyomva a fehér gombot 
a portartón. A portartó fedele 
automatikusan kinyílik, és a 
szemét kiömlik.
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3

Tisztítsa	meg	a	nagy	hatékonyságú	szűrőt	és	a	finom	vattaszűrőt

1

24H

2

24H

3

1

2
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Cserélje	ki	a	nagy	hatékonyságú	szűrőt	és	a	finom	vattaszűrőt

Remove the high efficiency 
filter and fine filter cotton, 
and replace them with the 
new ones.

Vegye ki a nagy 
hatékonyságú szűrőt és 
a finom vattaszűrőt, és 
cserélje ki őket az újakra.

Tisztítsa meg a dokkolóállomást
Tisztítóeszközzel vagy ruhával tisztítsa meg a dokkolóállomás 
belsejét, a mosogatót és a bal sarokban lévő vízérzékelőt.

Tisztítsa ki a tisztavíz-tartályt
Vegye ki a tisztavíz-tartályt, nyissa ki a fedelét, vegye ki a vízcsövet 
oldalirányban, és tisztítás céljából vegye ki a vattaszűrőt. Tegye be 
a vattaszűrőt, és tisztítás után szerelje be a vízcsövet a csatba.
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Tisztítsa ki a használtvíz-tartályt

Tisztítsa	meg	a	főkefét

1

Nyomja meg a gombot a tisztítóeszköz végén, és egyszerre 
forgassa el, vegye ki a rejtett kampós kést, tisztítsa meg a főkefét, 
majd szerelje vissza.

1

2
2
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Tisztítsa meg a fontos alkatrészeket
Törölje le és tisztítsa meg a szirtérzékelőket, az anyagérzékelőt, 
a mágneses pontokat, a töltőérintkezőket, az RGB-kamerát, 
az akadályérzékelőket, a peremérzékelőt és az infravörös 
vevőterminált puha, száraz ruhával.

Tisztítsa meg a kerekeket
Vegye ki az univerzális kereket közvetlenül kézzel, majd tisztítsa 
meg a rejtett kampós késsel.
Tisztítsa meg a meghajtott kerekeket a rejtett kampós késsel.
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Cserélje ki az oldalsó keféket

Környezeti óvintézkedések
A termék beépített lítium-ion akkumulátorában található vegyi anyagok környezetszennyezést okozhatnak. Kérjük, selejtezés előtt 
távolítsa el, és küldje el egy professzionális akkumulátor-újrahasznosító állomásra központi ártalmatlanítás céljából.

Az akkumulátor eltávolításának lépései (az alábbi információk csak a készülék eldobásakor érvényesek, nem a mindennapi 
használati utasítások):
1. Hagyja, hogy a robot úgy merüljön le tisztítás közben, hogy nem érinti a dokkolóállomást.
2. Kapcsolja ki a robotot, és vegye ki az oldalsó keféket és a felmosószerelvényt.
3. Fordítsa meg a robotot, és távolítsa el az alján lévő 13 csavart az ábrán látható módon.
4. Távolítsa el az akkumulátorfedelet.
5. Fogja meg a fekete matricát a nyílheggyel, és vegye ki az akkumulátort.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

• Az akkumulátor szétszerelésekor győződjön meg arról, hogy le van merülve, és a dokkolóállomást is áramtalanítsa.
• Kérjük, szerelje szét az egész akkumulátort együtt, és ne sértse meg az akkumulátor burkolatát, hogy elkerülje a 

rövidzárlatot vagy a veszélyes anyagok szivárgását.
• Ha az akkumulátoron váladék van, és véletlenül hozzáér, kérjük, öblítse le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
• Ezt a terméket nem szabad kidobni a lejárati idő után, vagy miután a javítás nem működik rendesen. Kérjük, adja át az 

elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítására jogosult vállalkozásnak, a helyes módszerrel 
kapcsolatban olvassa el az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti 
vagy helyi előírásokat.

GYIK
Probléma Megoldás

Nehézségek a töltés során. A dokkolóállomás nincs bekapcsolva. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a tápkábel 
mindkét vége be van dugva.
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Probléma Megoldás

A robot nehezen tér vissza az 
állomásra.

Túl sok akadály van a dokkolóállomás közelében. Kérjük, távolítsa el az akadályokat a 
dokkolóállomás elől.

Javasoljuk, hogy tisztítás előtt minden alkalommal tegye vissza a robotot a 
dokkolóállomásra, hogy a robot a dokkolóállomásról kezdjen el dolgozni.

A talajellenállás magas. Javasoljuk, hogy a dokkolóállomást sík padlóra helyezze.

A padló csúszik. Javasolt feltörölni a padlót a dokkolóállomás előtt.

A dokkolóállomás helye nem megfelelő. Kérjük, ellenőrizze, hogy a dokkolóállomás 
helye pontos-e a térképen.

Rendellenes működés a 
dokkolóállomás közelében, amikor a 
robot visszatér az állomásra.

A dokkolóállomás előtt 1,5 m-es távolságban vagy az oldalaktól 0,5 m-es távolságban 
akadályok vannak. Kérjük, távolítsa el az akadályokat.

Puha anyaggal (papírtörlővel vagy puha, száraz ruhával stb.) törölje le a robot hátulján 
lévő töltőérintkezők közepén lévő fekete ablakfelületet és a dokkolóállomás fekete 
ablakfelületét.

Rendellenes zaj/remegés tisztítás 
közben.

A kerék/oldalsó kefék/főkefe összeakad más tárgyakkal . Újbóli használat előtt állítsa 
le a robotot, és tisztítsa meg őket.

A szívópontok gumicsíkjai érinthetik a talajt, ami normális, kérjük, nyugodtan használja.

A felmosókendőt feltekerte, vegye ki a felmosószerelvényt, és helyezze vissza a 
felmosórongyot.

A használtvíz-tartály folyamatosan 
pumpál. Kérjük, tisztítsa meg a dokkolóállomást.

A kezelőpanel azt mutatja, hogy a 
dokkolóállomás és a robot közötti 
kapcsolat rendellenes.

Győződjön meg arról, hogy a robot elindult.

A Wi-Fi jel gyenge. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi jelekkel lefedett 
területen van.

Nehézségek a Wi-Fi hálózathoz való 
csatlakozás során.

A Wi-Fi jel gyenge. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi jelekkel lefedett 
területen van.

A Wi-Fi-kapcsolat rendellenes. Indítsa újra a Wi-Fi hálózatot és töltse le a legújabb 
„EZVIZ” alkalmazást, majd próbálja meg újra beolvasni a QR-kódot a készüléken, hogy 
újra csatlakozzon.

Nehézségek az akadályok 
kikerülésében.

Használjon puha anyagokat (papírtörlőt vagy puha, száraz ruhát stb.) az üveg 
letörléséhez a kamera felületén.

Ha a robot magas fényáteresztő képességű (üveg), magas fényvisszaverő képességű 
(polírozott fém), alacsony fényvisszaverő képességű (fekete) stb. tárgyakkal találkozik, 
a környezet hatása miatt csökken az akadályelkerülési teljesítménye.

Rendellenes akadályelkerülő 
viselkedés.

Használjon puha anyagokat (papírtörlőt vagy puha, száraz ruhát stb.) az üveg 
letörléséhez a kamera felületén.

Az oldalsó kefe tisztítás közben leesik. Fordítsa meg a robotot, és szerelje vissza az oldalsó kefét, ügyelve arra, hogy a 
beszerelés során hallja a „kattanást”.

A leesésgátló érzékelés nem működik, 
és a robot nem tudja elkerülni, hogy 
leessen a lépcsőről vagy más magas 
helyekről.

Használjon puha anyagokat (papírtörlőt vagy puha, száraz ruhát stb.) a sziklaérzékelők 
letörléséhez.

Rendellenes működés.
Ha a fenti problémák megszűntek, kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket. Ha a 
problémák nem oldhatók meg, kérjük, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálat 
munkatársaihoz.

A készülékre vonatkozó további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.
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Szempontok a videókamerák használatához�
Köszönjük, hogy az EZVIZ termékeit választotta.
A technológia érinti életünk minden területét. Csúcstechnológiát gyártó vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak, 
hogy milyen szerepe van a technológiának az üzleti folyamatok és az életminőség javításában, ugyanakkor tisztában vagyunk 
a nem megfelelő használatának lehetséges ártalmaival is. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képek rögzítésére 
képesek. Ez a múlt vonatkozásában és a valós tények megőrzésében nagy értéket képvisel. A videóadatok nem megfelelő 
terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása azonban harmadik felek törvényes jogainak és érdekeinek megsértését is 
eredményezheti. A „Technológia a jóért” filozófiájával az EZVIZ azt kéri, hogy a jobb közösség közös megteremtése érdekében a 
videotechnológia és a videókamerák végfelhasználói tartsák be az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, valamint az etikai 
normákat is.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szempontokat:

1. Mindenkinek vannak észszerű elvárásai az adatvédelemmel kapcsolatban, és a videókamerák telepítése nem kerülhet 
ellentétbe ezekkel. Ezért a videókamerák közterületen történő telepítésekor észszerű és látható módon kell kihelyezni a 
figyelmeztetéseket, valamint jelezni kell a területet, amelyre kiterjed a megfigyelés. A videókamerák nem nyilvános területeken 
történő telepítésekor fel kell mérni a harmadik felek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerák csak az 
érdekelt felek beleegyezését követően telepíthetők, és nehezen látható videókamerák nem felszerelhetők.

2. A videókamerák célja, hogy meghatározott időben és térben, meghatározott körülmények között rögzítsenek valós 
tevékenységeket. Ezért először minden felhasználónak észszerűen meg kell határoznia a saját jogait adott helyzetben, 
biztosítandó, hogy harmadik felek képmásaikhoz fűződő, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb törvényes jogai ne sérüljenek.

3. A videókamerák használata során valós jelenetekből származó videóképadatok keletkeznek, beleértve nagy mennyiségű 
biológiai adatot (például arcképek) is, és ezek az adatok tovább használhatók vagy újrafeldolgozhatók. A videókamerák 
önmagukban nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól olyan szempontból, hogy az adatok kizárólag a videókamerák által 
rögzített képek alapján hogyan használhatók fel. Az adatfelhasználás eredménye az adatkezelők általi felhasználás módjától 
és céljától függ. Ezért az adatkezelőknek nem csupán az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, illetve egyéb normatív 
követelményt kell betartaniuk, hanem tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi normákat, a közerkölcsöt, a helyes morált, a 
bevett gyakorlatot és egyéb nem kötelező előírásokat is, valamint tekintettel kell lenniük az érintettek adatainak védelemére, a 
képmásokra vonatkozó jogokra, valamint az egyéb jogokra és érdekekre is.

4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok feldolgozása során minden esetben figyelembe kell venni a 
különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit. Ebből a szempontból rendkívül fontos a termékbiztonság és az 
adatbiztonság. Ezért minden végfelhasználónak és adatkezelőnek meg kell tennie minden észszerű és szükséges intézkedést 
az adatbiztonság érdekében, valamint az adatok kiszivárgásának, nem megfelelő nyilvánosságra hozatalának és nem megfelelő 
felhasználásának elkerülésére, ideértve többek között a hozzáférés-ellenőrzés beállítását, a videókamerák csatlakozásához 
a megfelelő hálózati környezet (internet vagy intranet) kiválasztását, a hálózati biztonság kialakítását és folyamatos 
optimalizálását. 

5. A videókamerák világszerte nagymértékben hozzájárultak a társadalmi biztonság javításához, és úgy gondoljuk, hogy ezek 
a termékek a társadalmi élet több területén is aktív szerepet játszanak majd. A videókamerákkal történő bármilyen, az emberi 
jogokat sértő vagy bűncselekményt eredményező visszaélés a technológiai innováció és a termékfejlesztés eredeti szándékával 
ellentétben áll. Ezért minden felhasználónak ki kell alakítania a termék használatához kapcsolódó értékelési és nyomon követési 
eljárást, biztosítandó az egyes termékek észszerű és jóhiszemű használatát.
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