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TESLA RoboStar iQ500
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar iQ500 készülékét vásárolta meg.
A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.




Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.
A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban
leírtakat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A robotporszívó bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:












A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas (max. 40°C)
Ne használja a készüléket emelt, perem nélküli felületeken (például beépített padlón, nyitott teraszon vagy bútorok felületén).
A készülék kültéri használata kereskedelmi vagy ipari létesítményekben sem ajánlott.
Maximális tisztítási hatás eléréséhez a készüléket használja a lehető leggyakrabban.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a portartály és a szűrők megfelelően illeszkednek a helyükre.
A készülékhez csak eredeti, vagy a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket szabad használni. Nem megfelelő kiegészítők használata kárt tehet
a készülékben és áramütés vagy tűzveszélyes lehet.
Tilos a töltőt vagy a robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
Ne hagyja a készüléket felnőtt felügyelet nélküli gyerekek közelében és ne használja olyan helyiségben ahol kisgyerek alszik.
Gyerekek felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a készüléket.
Csak a készülékhez tervezett, eredeti kiegészítőket használjon.
Ne üljön a robotporszívóra és ne helyezzen rá tárgyakat.













Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.
Ne használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
A készüléket ne használja túl meleg, nagyon poros vagy nedves környezetben.
A készülék tisztításához ne használjon vizet, ne érintse meg a felmelegedett felületeket.
Ne használja a készüléket folyadékot tartalmazó edények közelében, mivel felboríthatja azokat.
A készülékházra és belsejébe ne fröcsköljön folyadékokat.
A porszívó nem vízálló.
A porszívót ne használja vizes padlón.
A porszívót nem ajánlott emelt, perem nélküli felületeken - beépített padlón, lépcsőn, erkélyen, bútorokon stb. - használni. A készülék
esésgátló érzékelőkkel van felszerelve, de előfordulhat, hogy a vezérlőrendszer helytelenül értékeli a helyzetet (piszkos érzékelő, az érzékelő
meghibásodása, fényvisszaverődés, stb.) és nem akadályozza meg az esést (nem állítja le a porszívót). Ilyen esetekben az eladó nem
fogadhatja el a gépben keletkezett károk miatt benyújtott kárigényeket.



A készülék ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, szálkát vagy éles tárgyakat, gyufát és más gyúlékony anyagot, lisztet, vakolat darabokat,
nagyobb papírdarabokat, műanyag zacskót, vagy olyan tárgyakat amelyek rongálhatják a porszívót.
Takarítás közben elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra is veszélyes lehet.
A készülék bekapcsolása előtt figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, az esetleges balesetek elkerülése miatt.
A robotporszívót tilos használni, ha a porgyűjtő megtelt.
A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott
károk, stb.).






A CSOMAGOLÁS TARTALMA
Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és
a csomagolást.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ – frissített változat
A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál:
www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-iq500-detail, vagy keresse mobiltelefonján a TESLA alkalmazásban.
Vagy telefonjával olvassa be az alábbi QR kódot:

ftp.tesla-electronics.eu/tesla-robotic-vacuum/tesla-robostar-iq500/user-manual/tesla-robostar-iq500-user-manual.pdf

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
1.
2.
3.
4.

Nyissa ki a töltőállomás hátsó fedelét (A).
Csatlakoztassa a tápkábelt a fali dugaljba és a felesleges részt tekerje fel a kábelcsatornába (B).
A töltőállomást tegye a padlóra szorosan a fal mellé, úgy hogy elegendő szabad hely maradjon körülötte (C).
A töltőt ajánlott kétoldalú ragasztószalaggal a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni. A tápkábelt vezesse a fal mentén, úgy, hogy a tisztítókefék ne
akadhassanak bele.

5.
6.

Helyezze a porszívót a töltőállomásra. Az akkumulátor töltése automatikusan elkezdődik.
Az első takarítás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Fényjelzések:
Fehér: töltöttségi szint 20% fölött
Piros: töltöttségi szint 20% alatt
Lassú villogás: töltés alatt
Piros, villogó: hiba
LED kijelző (A)
7.

A robotporszívó működtetéséről és egyéb különleges funkcióiról leírást talál az alkalmazásban (Beállítások > Segítség). Az okostelefon és a
robotporszívó csatlakoztatásához telepítse az alkalmazást.
Android: a Google Play áruházban keresse a "TESLA RoboStar iQ500" alkalmazást, vagy töltse le innen: www.tesla-electronics.eu/teslarobostar-iq500-detail
Apple: az Apple Store-ban keresse a "TESLA RoboStar iQ500" alkalmazást.

8.
9.

WiFi csatlakozás létrehozásához a telefonján kapcsolja be a WiFi-t, Bluetooth-t és GPS-t.
Ellenőrizze, hogy az okostelefon és a robotporszívó megfelelő erősségű WiFi jel hatókörében van. Ajánlott az első párosítást a router
közelében elvégezni.
10. Ha nem sikerül csatlakoztatni a két eszközt, a porszívó WiFi-t állítsa alapbeállításokra és próbálja meg újra a párosítást.
11. A robotporszívó visszaállítása alapbeállításokra:
Nyomja le egyszerre a
és
gombokat és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg a kék LED lassan villogni kezd.
12. A takarítás elindításához nyomja meg a gombot, vagy sikeres párosítás után indítsa el az alkalmazással.

AZ ELSŐ TAKARÍTÁS





Távolítsa el a tárgyakat, amelyek akadályozhatják a hatékony takarítást vagy amelyek megrongálhatják a porszívót.
Nedves takarítás közben a porszívó nem mehet rá szőnyegre. Ha behelyezett víztartállyal kerül szőnyegre, megszakíthatja a takarítást és
eláztathatja a szőnyeget.
Az erős, közvetlen napfény csökkentheti a porszívó infravörös érzékelőinek érzékenységét, ezáltal zavart okozhat a működésében. Ne tegye
ki közvetlen napfénynek.
Az infravörös érzékelők működési jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a porszívó nem érzékeli megfelelően a fekete berendezési tárgyakat.
Ezeknek finoman nekiütközhet, de az első ütköző ezt tompítja.

NEDVES TISZTÍTÁS
Nedvesítse meg a felmosót és csavarja ki, hogy ne csepegjen. Helyezze fel a felmosómodulra és a tartályt töltse fel vízzel. Ezután csatlakoztassa
a robotporszívóra.
A tartály ne töltse fel vízzel, ha már behelyezte a porszívóba.
Ha a művelet közben a porszívóra víz kerül, azonnal törölje le egy száraz ronggyal. A robotporszívó
nem vízálló, soha ne merítse víz alá.

A porszívó töltése csak a felmosó modul nélkül lehetséges. A tisztítás végeztével visszatér a töltőállomás közelébe és jelzi, hogy a felmosó
modult el kell távolítani. Eltávolítása után helyezze a porszívót a töltőállomásra és töltse fel az akkumulátorokat.







A tisztítás után vegye ki a felmosó modult.
A víz automatikusan szivárog a tartályból, ezért ne hagyja a készüléket sokáig egy helyben állni, mert nagyobb mennyiségű vizet hagyhat
maga után.
Ebben az üzemmódban a porszívót ne használja szőnyegeken.
A víztartályban mindig legyen elegendő mennyiségű víz.
Az elkoszolódott törlőrongyot langyos vízben mossa ki.
A nedves tisztítás előtt javasoljuk, hogy a padlót alaposan porszívózza fel a felmosó modul nélkül.



Ne használjon tisztítószereket, mivel az habképződéshez vezethet és száradás után foltot hagyhat a tisztított felületen.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Levegőnyílás
Hangszóró
Lézeres távolságmérő
Ultrahangos szenzor
Ütközés érzékelők
Fal követő szenzor
Mélység érzékelő
Első kerék
Oldalsó kefe
Fő tisztítókefe
Fő tisztítókefe tartó
Hajtókerék

FIGYELEM!
Javasoljuk, hogy a minél hatékonyabb takarítás érdekében rendszeresen végezze el az általános karbantartást.
A KARBANTARTÁS HIÁNYA MIATT KELETKEZŐ KÁROKRA A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI.
A porszívó tetejét törölje át száraz vagy enyhén nedves, puha törlőronggyal. Ne használjon tisztító vagy oldószereket, mivel ezek nyomot
hagyhatnak a felületén.
PORGYŰJTŐ TARTÁLY




Ürítse ki minden takarítás után.
Ha a tartály megtelik, csökken a szívóerő és romlik a tisztítás minősége.
Ha kimossa a portartályt, várja meg míg az teljesen megszárad és csak ezután helyezze vissza a porszívóba.

HEPA szűrő






A HEPA szűrőt hetente tisztítsa ki porkefével vagy hagyományos porszívóval.
A porszívó használata megtelt szűrővel vagy HEPA szűrő nélkül a készülék meghibásodásához vezethet.
A szűrőt ne tisztítsa az ujjaival vagy kemény kefével. Mossa át folyó vízzel, tisztítószerek nélkül.
Mosás után a szűrőt hagyja teljesen megszáradni.
A porszívóba soha ne tegyen nedves HEPA szűrőt!

SZENZOROK
A mélység érzékelő (G) és fal követő (F) szenzorokat hetente tisztítsa meg egy száraz, puha törlőkendővel. Ellenőrizze, hogy az első ütközés
érzékelő (E) nincs beszorulva. Tisztítsa meg a lézeres távolságmérőt is (C).
FŐ TISZTÍTÓKEFE ÉS OLDALSÓ KEFÉK – heti tisztítás ajánlott
Nyomja be a kefetartó két rögzítőfülét és emelje ki a kefét. Távolítsa el róla a feltekeredett hajszálakat és egyéb szennyeződéseket.
Ellenőrizze a két oldalsó kefét is hetente és távolítsa el róluk a feltekeredett hajszálakat, egyéb szennyeződéseket. Törölje le a port a
légbeömlőről.
ELSŐ KERÉK – heti tisztítás ajánlott
Távolítsa el róla a feltekeredett hajszálakat és egyéb szennyeződéseket. Távolítsa el a kereket a porszívóból, tisztítsa meg tengelyt majd szerelje
vissza.
TÖLTŐÉRINTKEZŐK ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS – kéthetente ajánlott tisztítani
Puha törlőkendővel tisztítsa meg a töltőállomást és a porszívó alján található érintkezőket.
Lézer biztonság
A lézeres távolságmérő Class 1 lézer termék, megfelel az IEC 60825-1:2014 direktívának (harmadik kiadás) és nem hoz létre veszélyes
lézersugárzást.
Akkumulátor
A TESLA RoboStar iQ500 porszívó nagy teljesítményű Li-Ion akkumulátort használ, ez nem igényel semmilyen karbantartást.

Rendszer visszaállítás
Ha a készülék nem reagál egy gomb megnyomására vagy rendellenes működést tapasztal, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintet. Szükség
esetén a fedél alatt található RESET gomb megnyomásával állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Firmware frissítések
A robotporszívó firmwarejét folyamatosan fejlesztjük. Ha elérhető új firmware verzió, a TESLA alkalmazás lehetőséget kínál Önnek a frissítés
letöltésére és a robot porszívóra történő telepítésére.

HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma
A porszívó nem kezdi el a
takarítást.
Nem tud tölteni.
A porszívó nem tér vissza
a töltőállomáshoz.
Az okostelefon nem találja
a robotporszívót.
A porszívó nem
csatlakozik a TESLA
alkalmazáshoz.
A porszívó nem tud a
WiFi-re csatlakozni.
A porszívó nagyon
hangos.
Nyikorgó hang tisztítás
közben.
A porszívó túl lassan
halad.
A porszívó nem takarít
megfelelően.

Megoldás
1. Az akkumulátor lemerült. A takarítás elindítása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
2. Az akkumulátor felforrósodott. A robotporszívót használja 0°C ~ 40°C hőmérsékleten.
1. A töltőállomás nincs hálózatra csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábel csatlakozásokat.
2. Tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat.
Ellenőrizze, hogy a töltőállomás körül elegendő hely van és az érzékelési zónában nincsenek akadályok.
Állítsa alapbeállításokra a porszívót (reset gomb a fedél alatt). A telefonon kapcsolja be a Bluetooth-t és a GPSt és próbálja meg a párosítást a porszívó közelében.
A töltőállomás és a porszívó legyen erős WiFi jel közelében. Nyomja le egyszerre a
és
gombokat és
tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, amíg a kék LED lassan villogni kezd – ekkor a porszívó készen áll a
párosításra. A telefonon indítsa el a TESLA alkalmazást és kövesse az utasításokat.
Ellenőrizze a WiFi hálózatot, a porszívó legyen a WiFi router közelében.
Tisztítsa meg a tisztítókeféket, a kerekeket, a porszívó alját és az első ütközésérzékelőt.
Vegye ki az első kereket és tisztítsa meg. Szükség esetén kenje be a tengelyt.
Tisztítsa meg az ultrahangos szenzort és az előtte levő védőrácsot.
Ürítse ki a portartályt. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a HEPA szűrőt. Tisztítsa meg a főkefét.

A porszívó offline módban
van (nem csatlakozott a
WiFi routerre).
Teljes feltöltés után ki kell
húzni a töltőállomást?
A porszívó lézeres
érzékelóje mennyire
biztonságos?

1. Az akkumulátor lemerült. A takarítás elindítása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
2. Az ütemezett tisztítás nem lesz megfelelően szinkronizálva a robot porszívó és a mobiltelefon között, ha a
robot porszívót leválasztják a WiFi hálózatról. A robotporszívó mindig legyen erős WiFi jel hatótávolságán belül.
Készenléti állapotban a robotporszívó áramfelvétele nagyon alacsony, a töltőállomás kikapcsolása nem ajánlott.
Ha a porszívót huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki és áramtalanítsa a töltőállomást. Azonban ilyen
esetben ajánlott három havonta feltölteni az akkumulátorokat, hogy elkerüljük a teljes lemerülést.
A TESLA robotporszívó fejlett és biztonságos lézeres távolságmérőt használ.
Ez a lézer az I. Lézerbiztonsági osztályba tartozik, ami nem jelent biztonsági kockázatot emberek vagy állatok
számára.

KÖVESSEN BENNÜNKET INTERNETEN IS:

MŰSZAKI TÁMOGATÁS
A TESLA RoboStar iQ500 beállításaival és használatával kapcsolatos kérdéseivel keresse fel a:
www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-iq500-detail oldalt.

HIVATALOS SZERVIZ ÉS PÓTALKATRÉSZEK
Készülék javítás jótállási időn belül és azon túl, pótalkatrészek és tartozékok: www.tesla-electronics.eu

A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:









a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
működésből eredő kopás, elhasználódás.
nem tartották be a "Fontos biztonsági előírások" fejezetben leírtakat.
nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség, stb.
a készülék nem szakszervízben történő javítása.
olvashatatlan sorozatszám.
az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken (6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az INTER-SAT LTD, org. složka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és
előírásoknak.

Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.
Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemeteskuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a
2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már
használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.
A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál:

www.tesla-electronics.eu
A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.

