
Lenovo T1 PRO automatikus szennyeződésgyűjtő
 Használati utasítás 

Kérjük olvassa el a használati utasítást használat előtt. A képek csak illusztrációk. 





• A készülék üzemeltetése előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési utasítást.
• Tartsa meg a biztonsági és kezelési utasításokat, hogy a későbbiekben is elővehesse.
• Vegye figyelembe a készüléken és a használati útmutatóban található összes figyelmeztetést.
• Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.
• A tápegység külső hajlékony kábele vagy vezetéke nem cserélhető; ha a vezeték vagy a csatlakozó megsérült,

a tápegységet meg kell semmisíteni.
• Ezt a terméket csak szabványos konnektorba lehet csatlakoztatni. A terméket semmilyen típusú áramátalakítóval

nem lehet használni. Az áramátalakítók használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
• Ez a készülék nem játék. Ne üljön vagy álljon rá. Gyermekeket és háziállatokat felügyelni kell működés közben.
• Kizárólag beltéri használatra alkamas.
• Csak szobahőmérsékleten tárolja és üzemeltesse.
• Ne permetezzen vagy öntsön folyadékot a készülékre illetve a készülék belsejébe.
• Ne használja a készüléket nedves kézzel illetve nedves környezetben.
• Takarítás előtt csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
• Kérjük, ne szerelje szét a terméket, hacsak a Használati utasítás másként nem rendelkezik. A készülék belsejében

nincsenek alkatrészek. Ha mégis szétszerelésre van szükség, kérjük, forduljon szakszervizhez.
• Kérjük, ne használja a késuüléket, ha annak kábele vagy csatlakozója sérült. Működési hiba esetén kérjük,

keresse fel a szakszervizt.
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Biztonsági Információk
Sérülések vagy azok kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi a biztonsági óvintézkedéseket a 
készülék használatakor és karbantartásakor 



Automatikus szennyeződésgyűjtő 1 db
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 A csomagolás tartalma és bemutatás

Fedél 

Szennyeződés tároló 

Infravörös érzékelő-felület 

Szennyeződésgyűjtő nyílás 

Tömítőgyűrű

Ventilátorszűrő 

Levegő kiömlő 

Átlátszó fedél



Egyéb részek

Porzsák 2 db 

Távolítsa el ezt a porzsákot, amit 
gyárliag ideszereltek

<---+---.Porzsák 

Megjegyzés: Egy új porzsák gyárilag mellékelve van a készülékhez. 
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 A csomagolás tartalma és bemutatás

Porzsák fogantyú



Az automatikus szennyeződésgyűjtő felszerelése

8 Helyezze az automatikus szennyeződésgyűjtőt legalább 6 cm-re a faltól egy sima felületre

helyes elhelyezés 
..._) 

IBJ 

8 Győződjön meg arról, hogy legalább 0,5 m szabad hely van a szennyeződésgyűjtő mindkét oldalán és legalább 1,2 m
     előtte.     

·  ---------------------9---------------------

Üzembehelyezés 

helytelen elhelyezés 

Az automatikus szennyeződésgyűjtőről
Az automatikus szennyeződésgyűjtő magában foglalja mind a porgyűjtési, mind a töltési funkciót, és gyárilag tartalmaz egy új 
porzsákot. A takarítás befejezése után a robot automatikusan visszatér az automatikus szennyeződésgyűjtőhöz. Ha a robotba 
nem a víztartály van behelyezve, az automatikus szennyeződésgyűjtő kiüríti a portartályát, majd feltölti az akkumulátort. Ha a 
robotba a víztartály van behelyezve, akkor csak az akkumulátort tölti fel. Amikor a robot automatikus szennyeződésgyűjtőre 
kerül, kérjük, távolítsa el a víztartályt, az automatikus szennyeződésgyűjtő kiüríti a portartályt, majd feltölti a robotot.



A porzsák cseréje
A készüléken gyorsan villogó narancssárga jelzőfény jelzi, hogy a porzsák megtelt, illetve a mobil alkalmazás is figyelmeztet a porzsák 
cseréjére. A porzsákot ajánlott 6-8 hetente cserélni.

Nyissa fel a fedelet A fogantyú segítségével
vegye ki a porzsákot

Helyezze be az új porzsákot Zárja le a fedelet Dobja ki a használt
porzsákot

Porjárat tisztítása
Abban az esetben, ha a narancssárga jelző gyorsan villog, de 
a porzsák még nem telt meg, kérjük, húzza ki a hálózati 
csatlakozót és készülék alján ellenőrizze, van-e eltömődés az 
átlátszó fedél belsejében; ha igen, kérjük, távolítsa el a csavart 
csavarhúzóval, a képen látható módon. Ezután nyissa ki az 
átlátszó fedelet és távolítsa el az esetleges eltömődést.

A csavar eltávolításakor ügyeljen, nehogy megsérüljön. A porjárat tisztítása után 
gondosan csavarozza vissza a fedelet.

Porjárat <>---, 
átlátszó fedele ••-----e,/ 
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Karbantartás 



Infravörös érzékelő-felület és a töltés/porgyűjtő 
érzékelő tisztítása 
Ellenőrizze, hogy az infravörös érzékelő-felület és a töltés- / 
porgyűjtő érzékelők nem szennyezettek-e; ha igen, tiszta, száraz 
ruhával távolítsa el a szennyeződéseket. Tisztításuk havonta 
egyszer ajánlott.

Ventilátorszűrő tisztítása

Ellenőrizze, hogy a ventilátorszűrő nem szennyeződött-e; 
ha igen, tiszta, száraz ruhával távolítsa el a 
szennyeződéseket. Tisztítása havonta egyszer ajánlott.
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Karbantartás 

Ventilátorszűrő 

Infravörös érzékelő-felület 

Töltőérintkezők 



Adat 

Méret 255 X 225 X 340mm 

Teljesítmény 1050W 

Bemeneti feszültség 220-240V - 50/60Hz 

Kimeneti feszültség DC24V 1.2A 

A készülék állapotát az előlapon található jelzőfény illetve a mobilalkalmazás mutatja:

Jelzőfény Hiba Megoldás

1.Ellenőrizze, hogy a be van-e helyezve a porzsák, Ha nincs, pótolja.

Hiányzó porzsák, ventilátor 
nem indul vagy egyéb hiba 

2. Ellenőrizze, hogy a porzsák helysen van behelyezve
3. A gyakori porgyűjtés túlmelegedést vagy a ventilátor meghibásodását váltja 

ki. Javasoljuk, hogy várjon 30 percet, mielőtt újra megkezdné a porgyűjtést 

Gyorsan villogó 
narancssárga fény

Porzsák megtelt vagy 
eltömődés 

1. Cserélje ki a porzsákot.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék fedele teljesen zárva van-e. Ha a robot a 
töltőállomáson van, megpróbálhatja kézzel elindítani takarítást: Nyomja meg a 
Takarítás / bekapcsolás gombot a robotporszívón. A takarítás szüneteltetéséhez 
nyomja meg a robot bármelyik gombját. Nyomja meg a Töltés gombot a roboton, 
hogy visszatérjen a töltőállomáshoz az ürítéshez. Az újratöltés automatikusan 
elindul a szennyeződés kiürítése után.
3. Távolítsa el a szennyeződéseket a robot alján található szívónyílásból és a 
szennyeződésgyűjtő nyílásából.
4. Válassza le a szennyeződésgyűjtőt az elektromos hálózatról. A készülék alján 
ellenőrizze, van-e eltömődés az átlátszó fedél belsejében; ha igen, kérjük, 
csavarhúzóval távolítsa el a csavart. Ezután nyissa ki az átlátszó fedelet és 
távolítsa el az esetleges eltömődést.

EN 07 --------------------------

Alapvető adatok 

Érték 

Hibaelhárítás



Nyilatkozat 

A Lenovo ezt a dokumentumot kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül adta ki, ideértve a piacképességre és a 
konkrét célra való alkalmasságra vonatkozó esetleges garanciákat. Ha bármely alkalmazandó törvény tiltja bármely 
kifejezett vagy hallgatólagos garancia kizárását bármely ügyletben, akkor a fenti kizárás nem alkalmazható az Ön 
esetében.

A dokumentum elkészítése során mindent megtettünk annak érdekében, hogy az itt található tartalom pontos és teljes 
legyen, ennek ellénre előfordulhatnak hibák. Rendszeresen felülvizsgálhatjuk ezt a dokumentumot és a módosítások a 
dokumentum későbbi verzióiban is megjelennek. A Lenovo időről időre további értesítés nélkül módosíthatja / 
megváltoztathatja az itt leírt terméket és / vagy folyamatot.

Az itt található képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek az Ön által vásárolt valós terméktől. Az itt 
említett egyes részek, jellemzők és funkciók csak bizonyos sorozatokra vagy modellekre vonatkozhatnak, és csak 
tájékoztató jellegűek. A dokumentum nem fogható fel a megvásárolt termék specifikációjának és konfigurációjának 
leírásaként. A termék specifikációjára és konfigurációjára az Ön rendelkezésére bocsátott tranzakciós dokumentumok 
(például adásvételi szerződés, számla és csomagolási lista) vonatkoznak. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a 
kereskedőjéhez.

Az dokumentumban leírtak nem befolyásolják a Lenovo termékgarancia (jótállási) politikáját, illetve a leírtakat nem 
értelmezhetők kifejezetten vagy hallgatólagosan a Lenovo vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának licenceként 
vagy garanciaként.

Az itt szereplő műszaki teljesítményadatok bizonyos mérési körülmények között jöttek létre. Bármely más működési 
környezetben nyert adatok jelentősen eltérhetnek. Néhány mérést a fejlesztésorientált rendszerrel végeztek és eltérhetnek 
az általános rendszerrel kapottaktól. Szükség esetén ellenőriznie kell a lakóhelye környezetére vonatkozó 
teljesítményadatokat.

A Lenovo előzetes írásbeli engedélye nélkül senki semmilyen módon nem reprodukálhatja, módosíthatja, törölheti vagy 
állíthatja össze az itt található tartalom egészét vagy egy részét más formátumba, illetve nem tárolhatja azokat 
visszakereshető rendszerben, nem továbbíthatja, fordíthatja le bármely más nyelvre.

Védjegy
Az alább felsorolt szavak és logók a Lenovo Group alá tartozó vállalatok védjegyei: Lenovo

Az itt említett bármely más vállalat, termék és szolgáltatás más vállalatok védjegye vagy szolgáltatási védjegye lehet.
@ A Lenovo Group tulajdonában lévő vállalatok. Minden jog fenntartva 2020.
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