
ROBOTPORSZÍVÓ
K197 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket

Kérjük, hogy használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
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1.Fontos biztonsági utasítások

Elektromos készülék használata esetén 
mindig be kell tartani az alapvető 
óvintézkedéseket, beleértve a következőket:
OLVASSA EL A TELJES HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT AZ ESZKÖZRŐL ÉS TARTSA 
MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

1. A készüléket gyerekek is használhatják:
8 éves, vagy annál idősebb, valamint
csökkent fizikai, érzékszervi, szellemi
képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat
és ismeretek hiányában szenvedő személyek,
felügyelet mellett, illetve ha tájékoztatást
kaptak a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan, és megértették az ezzel járó
veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A gyermekek felügyelet nélkül
nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.

2. Tisztítsa meg a szennyezett területet.
Távolítsa el a kábeleket és az apró tárgyakat
a padlóról, amelyek összezavarhatják a
készüléket. A szőnyeget szedje fel a padlóról,
valamint a függönyöket és lelógó terítőket
hajtsa fel, hogy ne zavarja a készüléket.

3. Az eszköz lépcsőn való leesését meg kell
akadályozni, ehhez szükség lehet fizikai
korlát elhelyezésére, hogy megakadályozza
az egység sérülését. Győződjön meg arról,
hogy a fizikai akadály nem jelent veszélyt a
közlekedőkre.

4. Csak a kézikönyvben leírtak szerint
használja. Csak a gyártó által ajánlott, vagy
forgalmazott mellékleteket használjon.

5. Kérjük, ellenőrizze, hogy az áramforrás
feszültsége megegyezik-e a dokkoló
állomáson feltüntetett tápfeszültséggel.

6. CSAK beltéri, háztartási használatra. Ne
használja a készüléket kültéri, kereskedelmi
vagy ipari környezetben.

7. Csak a készülékhez mellékelt eredeti újratölthető
akkumulátort és dokkolót használja. Az
újratölthetetlen elemek használata tilos. Az
akkumulátorral kapcsolatos információkat a
Technikai részletek részben találja.
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1.Fontos biztonsági utasítások

8. Ne használja a porgyűjtő és a mellékelt
szűrők nélkül az eszközt.

9. Ne használja égő gyertya, vagy törékeny
tárgyak közelében.

10. Ne használja extrém hideg, vagy meleg
környezetben (-5°C fok alatt és 40°C fok
felett).

11. Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az
ujjait és a test minden részét a nyílásoktól
és a mozgó részektől.

12. Ne üzemeltesse a készüléket olyan helyiségben,
ahol csecsemő vagy gyermek alszik.

13. Ne használja a készüléket nedves felületen,
illetve olyan helyen, ahol áll a víz.

14. Ne hagyja, hogy a készülék nehéz tárgyakat,
papírdarabokat stb. felszívjon, mert dugulást
okozhat.

15. Ne használja a készüléket gyúlékony vagy
éghető anyagok, például benzin, nyomtató vagy
fénymásoló festék felszedésére, és ne használja
olyan helyeken, ahol ezek előfordulhatnak.

16. Ne használja a készüléket égő vagy füstölgő
tárgyak, például cigaretta, gyufák, forró hamu
vagy bármi más parázsló anyag felvételére.

17. Ne tegyen tárgyakat a szívónyílásba. Ne használja,
ha a szívónyílás eltömődött. Tartsa távol a beszívó
nyílást a portól, szösztől, szőrtől és minden
egyébtől, ami csökkentheti a levegő áramlását.

18. Ügyeljen rá, hogy a vezeték sérülésmentes legyen.
Ne húzza a készüléket, vagy a dokkolót a
tápkábelnél fogva, ne használja a tápkábelt
fogantyúként, ne csúkja rá az ajtót, és ne
húzza a tápkábelt éles szélek, vagy sarkok
köré. Ne vezesse a készüléket a tápkábelen.
Tartsa a tápkábelt a forró felületektől távol.

19. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése
érdekében azt a gyártónak, vagy a szerviznek
 kell kicserélnie.

20. Ne használja a dokkoló állomást, ha sérült. Az
áramellátó rendszer nem javítható, sérülés vagy
meghibásodás esetén nem szabad tovább
használni.
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1.Fontos biztonsági utasítások

21. Ne használja sérült hálózati kábellel vagy
csatlakozóaljzattal. Ne használja a készüléket
vagy a dokkolóállomást, ha az nem megfelelően
működik, leesett, megrongálódott, a szabadban
maradt vagy vízzel érintkezett. A veszély
elkerülése érdekében a gyártónak vagy
szerviznek át kell adni javításra.

22. Tisztítás és karbantartás előtt
mindenképpen kapcsolja ki a készüléket.

23. A dokkolóállomás tisztítása, karbantartása
előtt húzza ki a konnektorból.

24. Vegye le a dokkolóállomásról és kapcsolja ki
a készüléket mielőtt eltávolítaná az
akkumulátort belőle.

25. Az akkumulátort a helyi törvények és előírások
szerint kell eltávolítani és megsemmisíteni,
mielőtt a készüléket ártalmatlanítani szeretné.

26. Kérjük, hogy az elhasználódott akkumulátort
a helyi törvények és előírások szerint kezelje.

27. Ne égesse el a készüléket, még akkor sem, ha
súlyosan megsérült. Az akkumulátor a tűzben
felrobbanhat.

28. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket
áramtalanítsa a dokkoló állomást.

29. A készüléket a jelen használati útmutató
utasításainak megfelelően kell használni.
A gyártó  nem vonható felelősségre a nem
rendeltetésszerű használatból eredő károkért,
vagy sérülésekért.

30. A robot olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet
csak szakképzett személyek cserélhetnek ki. A
robot akkumulátorának cseréjéhez forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

31. Ha a robotot hosszú ideig nem használják,
kapcsolja ki a robotot tárolás céljából, és húzza ki
a dokkolót.

32. FIGYELEM: Az akkumulátor újratöltése céljából
csak a készülékhez kapott CH1630A tápegységet
használja.
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ROBOT VACUUM CLEANER

K197 USER MANUAL

Tisztítósz kefe
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2.Csomag tartalma / Készülék részei

2.1 Csomag tartalma

Robot Adapter Dokkoló állomás

Használati útmutatóOldal kefék Távirányító Mop

Megjegyzés: Az ábrák és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek 
a termék tényleges megjelenésétől.



csatlakozó

ablak

kapcsoló

EVA

wifi jelző

gomb

auto-töltés 
gomb
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2.Csomag tartalma / Készülék részei

2.2 Készülék részei

fedél

porgyűjtő
tartály

vízgyűjtő
tartály

töltő
áram 

jelző

lökhárító töltő érintkező

forgó kerék 
akadály érzékelő 

töltő érintkező

   akku fedél 

akadály érzékelő

turbo kefe

tisztító kendő

bal kerék

akadály érzékelő 

jobb kerék

bal kefejobb kefe
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2.Csomag tartalma / Készülék részei

2.2 Készülék részei

Dokkoló állomásPorgyűjtő

porgyűjtő

fogantyú

Nagy hatékonyságú
szűrő

porgyűjtő
fedél szűrő tartó

porvédő

adapter
csatlakozó

töltő érintkező

kiejlző ablak
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3.Technikai részletek

Modell K197

3.1 Részletek

Működési feszültség

Dokkoló 
állomás típusa

Bemenet Kimenet
19V DC,

0.6A

Akkumulátor 2000 mAh Li-ion

14.8V

19V DC,

0.6A

KCH217

Névleges teljesítmény 20W

Megjegyzés: A műszaki és tervezési specifikációk a termék folyamatos 
fejlesztése érdekében módosíthatók.
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4.Működtetés programozás

4.1 Tisztítás előtt

1.Bútorok elrendezése

Kérjük, hogy rendezett 
környezetben használja a 
készüléket.

2.Távolítsa el az akadályokat

Távolítsa el az eszköz mozgását 
akadályozó tárgyakat.

Szükség lehet fizikai 
akadályokora a leesés 
elkerülése végett.

3.Gátolja meg a zuhanást

A szőnyeg rojtos 
széleit hajtsa a 
szőnyeg alá.

Mop funkciót 
nem használja 
szőnyegen.
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4.Működtetés programozás

4.Távolítsa el az erős tükröződő
felületű tárgyakat

Ügyeljen arra, hogy a padlótól 
legalább 6 cm magasságra legyen a 
tükröződő felület, például tükör, vagy 
üveg nélkül, vagy takarja le, különben 
ez befolyásolja a robot munkáját.

5.Kérjük mardjon távol a
munkaterülettől.

Ne mozogjon a tisztítandó
területen a porszívó munkája
közben, mert az eszköz nem
tudja azonosítani a tisztítandó
területet.

Kérjük, hogy a ne a víztartálynál 
fogva emelje fel az eszközt, mert 
leeshet.

6.Kerülje a víztartálynál
történő felemelést.

6CM
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4.Működtetés programozás

4.2 Gyors működés

1.Töltés (A főkapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie)

1 Manuális töltés

Csatlakoztassa az adaptert a robothoz.
A jelző fény villog, ha a robot töltődik.
A jelző fény folyamatosan világít, ha teljesen feltöltődött

Első alkalommal, legalább 8 órát töltse a készüléket. 
Ügyeljen rá, hogy a főkapcsoló "ON" állpotban legyen.

2 Automata töltés

A dokkolóállomást a fal mellé helyezze.
Előzze legalább 1,5m, mellette legalább 0,5m helyet 
hagyjon szabadon.
Csatlakoztassa az adaptert a dokkoló állomáshoz. 
A robot automatikusan megkeresi az állomást, ha az 
akkumulátor lemerül.

A felhasználók távirányítóval vagy applikációval 
vezérelhetik az automatikus töltési funkciót.



Állítsa meg az eszközt, majd a főkapcsolóval
kapcsolja ki.

6.Kikapcsolás

4.Szünet

3.Takarítás megkezdése
Nyomja meg a     gombot egyszer és elindul az 
automata takarítás.

2.Bekapcsolás
Kapcsolja be a készüléket az eszköz oldalán található 

főkapcsolóval. A bekapcsolásthang és fény jelzés kíséri. →→
→

→

Nyomja meg a "HÁZ" jelű gombot az eszközön, és az megkeresi a 
dokkoló állomást a töltéshez.

5.Automata töltés funkció
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4.Működtetés programozás

Nyomja meg a     gombot egyszer a munka 
szüneteltetéséhez, majd újra az elindításhoz.



→
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4.Működtetés programozás

4.3 Applikáció használata

1.Letöltés

Olvassa be a QR kódot, vagy keressen rá 
az az APP Store-ban a "TUYA" kifejezésre 
és töltse le a programot. 

2.Wifi beállítás

1 Kapcsolja meg a készüléket.

2 Hosszan nyomja meg a     gombot a hangjelzésig

3 A wifi mód aktiválva van, kövesse az alábbi 

instrukciókat.

Megjegyzés
1: Ha ugyanazzal az eszközzel használja, 
akkor elég egyszer párosítani.
2: Mobil applikációval használható.
3. Android és IOS készülékeket támogat.
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4.Működtetés programozás

Applikáció és csatlakoztatás

1. lépés
Töltse le az 
appot és 
regisztráljon.

2. lépés
Jelentkezzen
be.

3. lépés
Eszköz 
hozzáadása.

4. lépés
Válassza a "small home 
appliance" - "Robot 

Vacuum" eszközt.



→
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4.Működtetés programozás

Applikáció és csatlakoztatás

5. lépés
Csatlakoztassa a mobilt a 
wifihez.

6. lépés
Válassza az AP 
módot.

7. lépés
Hossza nyomja meg a 
képen látható gombot, 
a hangjelzésig.

8. lépés
Nyomja meg a 
NEXT gombot.
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4.Működtetés programozás

Applikáció és csatlakoztatás

9. lépés
Keresse ki a megfelelő Wifi 
hotspotot SmartLife-XXXX 
(XX jelöli a Wifi kódot, 
minden eszköznek eltérő)

10. lépés
Csatlakozzon a wifi 
hotspothoz.

11. lépés
A csatlakozást követően 
lépjen vissza az 
applikációba.
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4.Működtetés programozás

4.4 Mód választó

1.Automata takarítás mód

Nyomja meg a robot tetején lévő indító gombot, vagy a távirányítón az OK gombot a
munka megkezdéséhez. Ha csak egy helységet akar takarítani, akkor csukja be az
ajtót. A munka végeztével a robot visszatér az kiindulási helyre.

Megjegyzés:
Automatikus üzemmódban a robot intelligens cikk-cakk tisztítási útvonalt ír le, kérjük, ne mozogjon a 
területen, különben a robot újraindítja a tisztítási folyamatot, és megismétli a terület tisztítását. A 
robot megállhat, hogy a tisztítandó területet felmérje, és megtervezze a tisztítási útvonalat. A 
szünetek száma és az idő az otthoni környezet összetettségétől függ.

SPOT

sleep/wake/stop charge

OK

AUTO EDGE

MUTE WIFI

return
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4.Működtetés programozás

2.Edge Clean mód
A gép a tárgyak mentén halad 
végig, pl. fal mellett.

SPOT

sleep/wake/stop charge

OK

AUTO EDGE

MUTE WIFI

return

3.Spot Clean mód
A meghatározott területekre koncentrá, 
alaposabb takarítással. Ajánlott a nappaliban 
vagy más, kevesebb akadállyal rendelkező helyen 
használni. A munka végeztével a gép visszatér a 
kiindulási pontra.

SPOT

sleep/wake/stop charge

OK

AUTO EDGE

MUTE WIFI

return

4.Szívás beállítás

Az applikáción keresztül szabályozható
        a szívás ereje.

5.Automata töltés

A robot automatikusan 
megkeresi a dokkolóállomást, 
ha merül az akkumulátor.

SPOT

sleep/wake/stop charge

OK

AUTO EDGE

MUTE WIFI

return
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4.Működtetés programozás

4.5 Tisztítás ütemezés (applikációban állítható)

1.Beállítások 2.Időzítő 3.Beállít és ment
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4.

1.

2.

3.
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4.Működtetés programozás

4.6 Vízgyűjtő tartály használata
Megjegyzés:
1.A víztartály élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott tisztított, vagy lágy vizet 

használni.
2.Kérjük, hogy ne használja a mop funkciót a szőnyegen.
3.A felmosás után üritse ki a víztartályt.

Vegye ki a víztartályt Húzza ki a dugót és töltse fel vízzel. Tegye vissa a
  dugót.

Víz betöltése

Vízgyűjtő és 
mop 
összeszerelése

Nedvesítse meg a mopot Szerelje össze a vízgyűjtővel Helyeze vissza a
   vízgyűjtőt
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4.Működtetés programozás

4.7 A távirányító használata

5、

(használja, ha a gép elakad)     
 automata tisztítás 

6、

9、 Wifi csatlakoztatás

8、 Hang ki/be kapcsolás

7、

           szélek tisztítása       

  spot cleaning

SPOT

sleep/wake/stop charge

OK

AUTO EDGE

MUTE WIFI

1、      ki-be kapcsolás

2、      automata töltés

3 OK、tisztítás indítása / leállítása

4、             irányító gombok

4.8 Oldal kefék használata

return

Bal kefe
közepe
zöld

Jobb kefe 
közepe
piros

Megjegyzés
1.A jobb és bal kefe nem cserélhető fel

2.Tisztítsa meg őket használat után.
3.Kefék cseréjénél is a figyelembe kell venni.
4.Összeszerelés: húzza ki, majd közvetlenül 

nyomja be a keféket.
5.Sok hajjal terített felületen óvatosan 

használja a készüléket.

felül nézet



23

5.Karbantartás

5.1 Vízgyűjtő tartyál és mop

1.Vízgyűjtő tartály kiszerelése 2.Vízgyűjtő tartyál tisztítása

Húzza ki a 
tartályt.

Távolítsa el 
a mop 
tartót.

Vegy le a kendőt.

Öntse ki a vizet.

Öblítse kia tartályt tiszta
vízzel.

Törölje meg és
szárítsa ki.



24

5.Karbantartás

3.Kendő tisztítása. 2.Vízgyűjtő szűrő tisztítása.

Csavarja ki a szűrő 
csavarjait, és vegye ki a 
szűrőt.

Tisztítsa meg a szűrőt.

Tisztítsa meg és szárítsa ki.
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5.Karbantartás

5.2 Por tartály és szűrő

1.Vegye ki a tartályt 2.Ürítse ki 3.Szerelje szét a szűrőt

4.Tisztítsa meg a tartály
fedelét

5.Öblítse ki a vízgyűjt ő tartályt,
és finoman rázza ki a HEPA
szűrőt

6.Szárítsa meg az
alkatrészeket



turbo kefe

fedél fülek

fedél

turbo kefe

tisztító kefe

tisztítsa meg a turbo kefét
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5.Karbantartás

5.3 Szívó rész és kefék

1.Tisztítsa meg a szívó részt

Távolítsa el a fedelet és

ha nagyon poros

2.Tisztítsa meg az oldal keféket

Húzza ki a keféket és tisztítsa
meg a hajtól és egyéb
szennyeződésektől
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5.Karbantartás

5.4 Egyéb részek

1.Tisztítsa meg akadály érzékelőket
A szenzorok érzékenyek

2.Tisztítsa meg forgó kereket 
Csökkenti a rendellenes zajt és a 
szorulást

3.Tisztítsa meg a jelző ablakot 4.Tisztítsa meg a töltő érintkezőket

érzékelő

érzékelőérzékelő

forgó kerék

érzékelő ablak

érintkezők

érzékelő ablak

érintkezők
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6.Hibaelhárítás

Szám Hiba   Lehetséges ok Megoldás

Nem működik a robot
Kapcsolja be a készüléketNincs bekapcsolva

Lemerült az akkumulátor

Nem töltődik

Győződjön meg róla, hogy a 
robot megfelelően csatlakozik a 
dokkoló állomáshozA robot nem csatlakozik megfelelően

Töltse fel a készüléket

Tisztítsa meg a töltő 
érintkezőket

1

2

3

4

A robot hátrafelé 
mozog Az akadály érzékelő koszos

Tisztítsa meg száraz 
kendővel az érzékelőt

A robot körbeforog
Az érzékelő ablak koszos

A lökhárító beragadt

Tisztítsa meg az érzékelő 
ablakot száraz kendővel

Tegye a helyére a lökhárítót
Az oldalsó kerekek 
furcsán működnek A kerekek akadnak valamitől Tisztítsa meg a kerekeket5

6
A oldal kefék 
furcsán működnek

Rosszul vannak behelyezve
A kefék akadnak valamitől

7 

Tisztítsa meg a keféket

Helyezze be őket megfelelően

Porgyűjtő
furcsán viselkedik Nincs a helyén a porgyűjtő tartály Helyezze be megfelelően

A készülék hang és fény jelzéssel hívja fel a figyelmet a hibákra.



8
A forgókerék 
furcsán viselkedik

A kerék elakad 
valamiben

Tisztítsa meg a kereket

Helytelen wifi jelszó, vagy 
felhasználónév

Ellenőrizze az adatok 
helyességét

ismeretlen ok

Indítsa újra a robotot 
Kapcsolja ki a főkapcsolóval, 
majd vissza

9
A robot nem tud 
csatlakozni a wifihez

A robot nincs a wifi 
hatósugarában

Győződjön meg róla, hogy a 
robot a wifi hatósugarában van

A hálózat beállítása a robot 
készenléte előtt történt

Kapcsolja BE a főkapcsolót
3 másodpercnél tovább tartsa 
nyomva az indító gombot a 
roboton. A robot készen áll a 
hálózati beállításra, amikor 
hang jelzést ad, és a gomb 
fénye lassan villog.

A mobilkészülék szoftverét 
frissíteni kell

Frissítse az okostelefon 
operációs rendszerét.
A Robot APP iOS 9.0 és Android 
4.0 és újabb rendszereken fut

10

11

A távirányítóra 
nem reagál

Túl messze van a robot a 
távirányítótól

Kerüljön közelebb a 
készülékhez

Egyéb hibák

Szám Hiba Lehetséges ok Megoldás

6.Hibaelhárítás

29
Figyelem: Amennyiben a fenti lehetőségek nem  orvosolják a problémát, akkor keresse fel a 
      forgalmazót, házilag semmi képpen ne álljon neki a javításnak, szétszerelésnek!
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