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Alulnézet

Felülnézet

Precíziós sugárpermet 
fúvókája

Könnyen kezelhető 
fogantyú

SPOT Clean gomb

RCON (Helyiség behatárolás) 
érzékelő

Hátsó dokkoló 
érzékelő

HOME gomb

Fedélzár

Hozzáférés a tartályhoz

Home Base töltőállomás

CLEAN gomb

Fejkioldó gomb

Kamera

Tartály

Tartálysapka
Fedél 
nyitása

Fedélzár

Összecsukható 
tartályfogantyú

Vezetéktároló

Infravörös 
érzékelőablak

Töltőérintkezők

Kivehető csepegtető 
tálca

Szintérzékelők

Fejsínek

Tisztítófej azonosító

Tisztítófej

Kerekek

Szintérzékelők

Töltőérintkezők

A Braava jet® m6 feltörlő robot bemutatása

Ellenőrizze a Biztonsági útmutatót, hogy biztosítsa a biztonságos működésétBraava jet® m6 
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Kezdő lépések

1.5 ft/0.5 m

1.5 ft/0.5 m

4 ft/1.5 m

Készüljön fel

Először a robot, a töltőállomás, a 
csepptálca és a tápkábel szükséges.

1 Helyezze el a töltőállomást és dugja be

Válasszon ki egy olyan területet egy 
csatlakozóaljzat mellett, ahol jó a Wi-Fi 
lefedettség.

Helyezze a csepptálcát a töltőállomás 
elejére.

Az akkumulátor aktiválásához csúsztassa 
a robotot a töltőállomás érintkezőire. A 
fénygyűrű néhány perc múlva tudatja, 
hogy a robot ébren van.

Csatlakoztassa a robotot az iRobot 
HOME alkalmazáshoz, mely lehetővé 
teszi a távoli vezérlést, testreszabást és 
a robotszoftver frissítéseit.

Csatlakoztassa a csepptálcát Ébressze fel a robotot Csatlakoztassa és frissítse2 3 4 5

iRobot HOME

FIGYELMEZTETÉS: Annak érdekében, hogy a robot ne essen le a lépcsőkről, a töltőállomás 
és a lépcsők között hagyjon mindig legalább 1,2 méter távolságot.

Csatlakoztassa a tápkábelt a 
töltőállomáshoz, majd a falhoz.

1.2 m
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Töltse fel a tartályt

Csúsztasson nedves vagy száraz tisztítófejet 
a robot alsó oldalára.

Csatlakoztasson egy tisztítófejet

Tisztítófej-típusok Tisztítóoldat

Nedves törlés esetén adagolhat Braava jet® 
Kemény padlótisztító oldatot a tartályba, 
mielőtt hozzáadná a vizet. Ez a termék egy 
olyan koncentrátum, amely alkalmas minden 
kemény padlóra.

Egyszer használatos nedves törlőfej Mosható felmosófej (mikroszálas) Egyszer használatos száraz törlőfej Mosható száraz törlőfej

A robot elején található gomb megnyomásával 
távolítsa el a meglévő tisztítófejet.

Fontos: A Braava jet® kemény padlótisztító 
oldat az egyetlen olyan oldat, amely a feltörlő 
robotban biztonsággal használható. Kérjük, ne 
használjon más tisztítószereket.

Nedves törlőfejek Száraz törlőfejek

6
Vegye ki a tartályt a robotból. Adagoljon hozzá Braava jet® Kemény 

padlótisztító oldatot (ha használ ilyet).
Ezután töltse teli vízzel.

7

Tartályonként 
6 kupak

Kiskereskedelmi: 
teljes méretű
(Külön kapható)

Minta mérete
(a dobozban mellékelve)

Tartályonként 
1/2 üveg

Tartályonként 
6 kupak

Kiskereskedelmi: 
teljes méretű
(Külön kapható)

Minta mérete
(a dobozban mellékelve)

Tartályonként 
1/2 üveg

59 ml 385 ml
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Takarítás 
Használja gyakran a robotporszívót, hogy a padló mindig tiszta legyen.

 
 
 
 
 
 
 
 

•  A robot automatikusan felfedezi és megtisztítja otthonát, módszeresen 
haladva a padlón, úgy, hogy az egyes menetek között átfedés van, így 
a padlón minden pontot háromszor megtisztít. Ha az alapértelmezett 
beállításnál gyorsabb vagy alaposabb tisztítást szeretne, vagy ha be 
szeretné állítani a permetezett víz mennyiségét, módosíthatja a tisztítási 
beállításokat az iRobot HOME alkalmazásban.

•  A robot visszatér a töltőállomáshoz a takarítási munka végén, amikor csak 
újra kell tölteni, illetve ha a tartályt újra kell tölteni.

Megjegyzés: Ha töltés közben a „CLEAN” (TAKARÍTÁS) szöveg villog, a robot egy 
takarítási munka közepén van, és a feltöltés után automatikusan visszatér arra 
a pontra, ahol lemerült.

•  Ha vissza szeretné küldeni a robotot a töltőállomásra, koppintson a  
(home) gombra. Egy kék fénygyűrű jelzi, hogy a robot a töltőállomást keresi. 
Ez a funkció csak akkor működik, ha a robot a töltőállomásról kezdte el 
a feladatot. 

•  Amikor a robot érzékeli, hogy a tartályt fel kell tölteni, a fénygyűrűs kijelző 
pirosan világít a fedélretesz felé irányuló törlő mozdulatokkal.

A Braava jet® m6 feltörlő robot használata
Töltés
•  Az akkumulátor aktiválásához csúsztassa a robotot a töltőállomásra. 

 Megjegyzés: A robot részlegesen feltöltve érkezik, de azt javasoljuk, hogy 
az első takarítási munka megkezdése előtt töltse a robotot 3 órán keresztül 
a töltőállomáson.

•  A világító gyűrű kijelzője mutatja az aktuális töltési állapotot. Ez egy  
perc elteltével kikapcsol, hogy takarékoskodjon az energiával, de 
a CLEAN gomb megnyomásával ismét megjeleníthető. Látható 
továbbá az iRobot HOME alkalmazásban.

•  A robot folyamatosan használ egy kevés energiát, amikor a 
töltőállomáson van. Amikor nem használja a robotot, akkor azt 
alacsonyabb fogyasztású állapotba helyezheti. A csökkentett 
energiafelvételű készenléti móddal kapcsolatos utasítások és 
részletes információk az iRobot HOME alkalmazásban találhatók.

•  Hosszú idejű tárolás idejére kapcsolja ki a robotot, távolítsa 
el a töltőállomásról és tartsa nyomva a  (home) gombot 10 
másodpercig. A robotot hűvös, száraz helyen tartsa.

Világos fénygyűrű töltés közben

Folyamatos: teljesen feltöltött

Villogó: töltés folyamatban

Egyszerűen nyomja meg a CLEAN 
gombot

Koppintson a Start/Szünet/Folytatás 
gombra

Tartsa lenyomva 3 másodpercig 
a feladat befejezéséhez, és a robot 
alvó módba kapcsolásához

Tartsa lenyomva 10 másodpercig az 
újraindításhoz

Lítium-ion akkumulátor
A legjobb eredmény érdekében csak a iRobot lítium-ion akkumulátort 
használja, mely a Braava jet® m6 tartozéka. 

FIGYELMEZTETÉS: A lítium-ion akkumulátorok és a lítium-ion akkumulátort 
tartalmazó termékek szállítására szigorú előírások vonatkoznak. Amennyiben 
javítás, utazás vagy más ok miatt el kell küldenie a terméket (és a hozzá tartozó 
akkumulátort), az alábbi előírások betartása kötelező.

• A robotot a szállítás előtt ki kell kapcsolni.
• Kapcsolja ki a tápellátást úgy, hogy a robotot leválasztja a töltőállomásról, 

és lenyomva tartja a  (home) gombot 10 másodpercig. Minden kijelző 
kikapcsol.

• Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásába.
• Csakis földi szállító eszközzel szállítsa. A légi szállítás tilos.
• Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

Piros 
fénygyűrű

 Alacsony az akkumulátorszint. Töltse fel.

Hibaelhárítás
•  A robot hangjelzést lejátszva és piros 

fénygyűrű bekapcsolásával tudatja 
Önnel, ha valami nincs rendben. 
A részletekért nyomja meg a CLEAN 
gombot. További támogatást és 
oktatóvideókat az iRobot HOME 
alkalmazásban talál.

•  A töltőállomás 90 perces inaktivitása 
után a robot automatikusan befejezi 
a takarítási munkát. 

Tippek a teljesítmény optimalizálásához
•  A robot akkor működik a legjobban, ha az iRobot HOME 

alkalmazással használja.
•  Az optimális törlési teljesítmény érdekében javasoljuk, 

hogy a Braava jet® használata előtt porszívózással szedje 
fel a nagyobb szemetet.

•  A robot kizárólag Braava jet® m sorozatú fejekkel működik, melyek 
kifejezetten a Braava jet® m sorozatú robotokhoz készültek.

•  Minden takarítási feladathoz használjon új fejet, és használat előtt 
ne nedvesítse be a fejeket.

•  A töltőállomás legyen mindig csatlakoztatva, és a körülötte lévő 
terület legyen akadályoktól mentes.

•  Használhat kettős üzemmódú Virtuális falat®, hogy a robotot 
a kitakarítani kívánt területen belül, és egyúttal más helyektől 
távol tartsa. (Külön megvásárolható)

•  Az iRobot HOME alkalmazásban megadhatók a takarítási beállítások, 
melyekkel módosítható a takarítási teljesítmény, a sebesség és 
a lefedettség.

•  A kisebb, kijelölt területeket (3,3 láb2/1 m2) úgy takarítsa, hogy 
a robotot a takarítani kívánt hely közepére helyezi. A tisztítás 
megkezdéséhez koppintson a  (spot clean) gombra.
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Tisztítás és karbantartás
Az érzékelők és a fejolvasó 
tisztítása
Tisztítsa meg a robot alján 
lévő érzékelőket nedves 
törlőkendővel.

A kerekek tisztítása

Húzza le a látható szennyeződéseket, és 
a kerekek körül felgyűlt haj- és szőrszálakat.

Fontos: Ne permetezzen vizet vagy 
tisztítószert az érzékelőkre, illetve 
az érzékelőnyílásokba.

A robot burkolatának tisztítása

Törölje tisztára nedves törlőkendővel.

A tartály tisztítása
Ha szagot észlel a tartályból

Töltse fel a tartályt meleg vízzel. 
Ne használjon forrásban lévő vizet.

Zárja be a sapkát, és kissé rázza 
meg a tartályt.

2

3

Távolítsa el a tartályt a feltörlő 
robotból.1

Csatlakoztassa a csepptálcát

Vegye le a robotot a töltőállomásról.

Alaposan mossa ki a tisztítófejet meleg vízzel.

A mosható tisztítófejek karbantartása

1
2

3

4
Szükség szerint öblítse ki a tartályt, 
majd ismételje meg az eljárást.

Helyezze vissza a feltörlő robotot a 
töltőállomásra.4 5

Tisztítsa meg a csepptálcát nedves 
törlőkendővel, vagy meleg vízzel 
a mosogatóban.

Alaposan szárítsa meg, mielőtt a csepptálcát 
ismét a töltőállomásra helyezi.

Megjegyzés: A mosható fejeket kétféleképpen 
tisztíthatja: kézzel mosva vagy mosógépben.

Kézi mosás

Mossa ki meleg mosási ciklussal, majd szárítsa meg 
a levegőn. 
Ne centrifugázza. Ne mossa együtt kényes ruhával.

Gépi mosás

Válassza le a csepptálcát úgy, hogy 
felemeli a töltőállomástól.
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USA és Kanada
Ha kérdezni szeretne a Braava jet® feltörlő robottal kapcsolatban, vagy 
megosztaná róla a véleményét, a márkakereskedő megkeresése előtt 
forduljon az iRobot hivatalos Forgalmazójához vagy az Ügyfélszolgálathoz.

Ehhez először keresse fel a www.irobot.com weboldalt, ahol tippeket, 
gyakori kérdéseket és a kiegészítőkkel kapcsolatos információkat olvashat. 
Ez a tájékoztatás az iRobot HOME alkalmazásban is megtalálható. 
Ha további segítségre van szüksége, hívja fel az Ügyfélszolgálatot  
a (877) 855-8593 telefonszámon.

Az iRobot ügyfélszolgálat nyitvatartása
• Hétfőtől péntekig 10-17 óra között
• Szombaton és vasárnap zárva

. 
Keresse fel a www.global.irobot.com www.irobot.hu webhelyet 
az alábbiak érdekében: 
•  Az adott országra vonatkozó további információt találhat az 

iRobot termékeivel kapcsolatban. 
•  Tanácsokat és tippeket kaphat a Braava jet® feltörlő robot 

teljesítményének növeléséhez. 
• Válaszokat kaphat kérdéseire. 
• Forduljon a helyi támogató központhoz.

Az iRobot ügyfélszolgálata

©2019 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Minden jog fenntartva.
Az iRobot, a Braava jet és a Virtual Wall az iRobot Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült 
Államokban és más országokban. Az App Store az Apple, Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett 
védjegye. A Google Play a Google, Inc. védjegye. A Wi-Fi és a Wi-Fi embléma a Wi-Fi Alliance bejegyzett 
védjegye.

Az iRobot Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a 
rádióberendezés megfelel az EU rádióberendezésekről szóló 
2014/53/EU irányelvének és a 2011/65/EU RoHS irányelvnek. 
Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő 
internetes címen érhető el: www.irobot.com/compliance.

Ez az eszköz a Harpoon AXE-Y1 rádiós modult tartalmazza. 
A Harpoon egy kétsávos rádió, amely a WLAN 2,4 GHz és 
WLAN 5 GHz sávokon működik.
• A 2,4 GHz-es sáv csak korlátozottan működik 2400 MHz és 

2483 MHz, a maximális EIRP kimeneti teljesítménye 17,56 
dBm (57 mW) 2472 MHz-en.

• A 5 GHz-es sáv csak korlátozottan működik 5150 MHz 
és 5725 MHz frekvencián, a maximális EIRP kimeneti 
teljesítménye 18,23 dBm (66,52 mW) 5700 MHz-en.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának 
ártalmatlanítására vonatkozó utasítások:
A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket 
nem szabad vegyes háztartási hulladékként ártalmatlanítani. 
Végfelhasználóként az Ön felelőssége, hogy az elhasználódott 
készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa az alábbiak szerint:

(1)   juttassa vissza a Kereskedőnek, akitől megvásárolta 
a terméket; vagy 

(2)  ártalmatlanítsa egy kijelölt gyűjtőponton.

A termék megfelelő megsemmisítése értékes erőforrások 
megtakarításában segít, valamint abban, hogy megakadályozza 
az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt   esetleges 
negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből 
eredhetnek. További információért forduljon a helyi hatósághoz 
vagy a legközelebbi kijelölt gyűjtőponthoz. Szankciók 
alkalmazhatók a hulladék helytelen elhelyezése miatt, a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően. További információ a következő 
forrásban található: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/
index_en.htm

Szabályozási információk Szabályozási modell: RMA-Y1
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