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A biztonsággal kapcsolatos fontos információk 

A KÉSZÜLÉKET 8 ÉVESNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK, VALAMINT CSÖKKENT FIZIKAI, 
ÉRZÉKELÉSI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK, ILLETVE ILYEN 
IRÁNYÚ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK IS HASZNÁLHATJÁK 
FELÜGYELET MELLETT, VAGY AMENNYIBEN A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA 
VONATKOZÓ ÚTMUTATÁST KAPTAK, ÉS MEGÉRTETTÉK AZ AZZAL JÁRÓ VESZÉLYEKET. NE 
HAGYJA, HOGY A GYERMEKEK JÁTSZANAK A KÉSZÜLÉKKEL. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS 
KARBANTARTÁSA GYERMEKEK SZÁMÁRA FELÜGYELET NÉLKÜL TILOS. 

VIGYÁZAT: NE SZERELJE SZÉT A ROBOT ELEKTRONIKÁJÁT, AKKUMULÁTORÁT VAGY BEÉPÍTETT 
DOKKOLÓS TÖLTŐJÉT, MÁS NÉVEN A HOME BASE-T. NINCS BENNÜK JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ. 
A JAVÍTÁST VÉGEZTESSE SZAKKÉPZETT SZEMÉLLYEL. ÜGYELJEN ARRA, HOGY A GÉPHEZ 
TARTOZÓ DOKKOLÓ ÉS TÓLTŐÁLLOMÁS NÉVLEGES FESZÜLTSÉGE MEGEGYEZZEN  
A SZABVÁNYOS HÁLÓZATI ALJZAT FESZÜLTSÉGÉVEL.
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A sérülés vagy kár kockázatának csökkentése érdekében mindig 
tartsa szem előtt ezeket a biztonsági óvintézkedéseket. a robot 
beállítása, használata és karbantartása során:

Általános biztonsági útmutató
• A robot használata előtt olvassa el a biztonsági és használati 

útmutatót.
• A biztonsági és használati útmutatót tegye el, később is szüksége 

lehet rá.
•  Kövesse a roboton, az akkumulátoron, a Home Base® dokkoló 

és töltőállomáson, valamint a felhasználói kézikönyvben lévő 
figyelmeztetéseket.

• Kövesse a használati útmutatót.
• A nem rutinszerű javításokat hagyja az iRobot hivatalos szervizre.

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson  
a következőket jelzi: Az elektromos készülékeket ne vegyes 
háztartási hulladékként ártalmatlanítsa; használjon 
szelektív tárolókat. Forduljon a hatóságokhoz, és kérjen 
információt a rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekről. 
Ha az elektromos készülékeket szemétlerakó telepeken 
ártalmatlanítja, veszélyes anyagok juthatnak a 
talajvízbe, és bekerülhetnek a táplálékláncba, 
veszélyeztetve ezzel az Ön egészségét és jólétét. Ha a 
gyűjtésről, az újrafelhasználásról és az újrahasznosítási 
programokról szeretne tájékozódni, kérjük, forduljon a 
hulladékártalmatlanításért felelős helyi vagy regionális 
szervekhez.
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Felhasználással kapcsolatos korlátozások
• A robotot kizárólag beltérben használja.
•  A robot nem játék. Ne üljön vagy álljon a készülékre.
• A kisgyermekeket és a kisállatokat ne hagyja felügyelet nélkül ha  

a robotot használja.
•  A robotot csak szobahőmérsékleten tárolja és használja.
• Az iAdapt kamerát kizárólag enyhén nedves ronggyal tisztítsa.
•  Ne használja a készüléket égő vagy füstölő dolgok felszedésére.
•  Ne használja a készüléket kifolyt fehérítőszer, festék, más vegyszer 

vagy nedves dolgok felszedésére.
•  A készülék használata előtt vegye fel a földről a ruhákat, a 

lehullott papírt és a törékeny tárgyakat, és húzza fel a redőnyök 
és a függönyök zsinórjait, valamint az elektromos kábeleket. Ha a 
készülék áthalad egy elektromos kábelen és magával rántja azt, 
előfordulhat, hogy valamit lever az asztalról vagy a polcról.

• Ha a tisztítandó helyiségben erkély is található, az erkélyt akadály 
segítségével el kell zárni, ezzel biztosítva a biztonságos működést.

•  A készüléket rendeltetésszerűen csökkent fizikai, érzékelési vagy 
szellemi képességekkel rendelkező személyek (és gyermekek), 
illetve ilyen irányú tapasztalattal és tudással nem rendelkező 
személyek nem használhatják, kivéve felügyelet mellett, vagy 
ha a készülék használatára vonatkozó útmutatást kaptak a 
biztonságukért felelős személytől.

• Ügyelni kell, hogy a gyermekek ne játsszanak a robottal. A készülék 
tisztítása és karbantartása gyermekek számára felügyelet nélkül 
tilos.

• Ne helyezzen semmit a robotra.
•  Ügyeljen arra, hogy a robot önmagától mozog. Legyen óvatos, 

amikor a robot által takarított területen sétál, nehogy rálépjen  
a robotra.

• Ne használja a robotot olyan területeken, ahol csupasz elektromos 
aljzatok állnak ki a padlóból.
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Akkumulátor és töltés
•  Kizárólag szabványos hálózati aljzatról töltse. A termék nem 

használható semmilyen típusú áramátalakítóval. Az áramátalakító 
használata azonnal érvényteleníti a garanciát.

• Csak újratölthető, eredeti iRobot által gyártott és jóváhagyott 
akkumulátorokat használjon.

• Ne használja a Home Base dokkoló és töltőállomást sérült 
csatlakozózsinórral vagy dugóval. Ha a csatlakozózsinór vagy 
a dugó sérült, meg kell javíttatni a gyártó szervizével vagy 
szakképzett személlyel.

• Kizárólag az iRobot által jóváhagyott akkumulátorcsomagokat 
használjon.

• Hosszabb idejű tárolás vagy szállítás idejére töltse fel és vegye ki 
az akkumulátort a robotból és a tartozékokból.

• Kizárólag beltéren töltse.
• A robot Home Base, dokkoló és töltőállomása túláramvédővel 

lehet ellátva.
• Soha ne érjen a Home Base dokkoló és töltőállomáshoz nedves 

kézzel.
• Mindig húzza ki a robotot a Home Base dokkoló és 

töltőállomásból tisztítás vagy karbantartás előtt.

• Ügyeljen arra, hogy a készülékhez tartozó Home Base dokkoló és 
töltőállomás névleges feszültsége megegyezzen a szabványos 
hálózati aljzat feszültségével.

• A használt akkumulátorokat tegye lezárt műanyag zacskóba, és 
ártalmatlanítsa biztonságosan, a helyi környezetvédelmi előírások 
szerint.

• Minden használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátoron 
nincs-e sérülés vagy szivárgás jele. A sérült vagy szivárgó 
akkumulátorokat ne töltse.

• Ha az akkumulátor szivárog, vigye vissza a hivatalos helyi iRobot 
Szervizközpontba ártalmatlanítás végett.

• Az akkumulátort ki kell venni a robotból ártalmatlanítás előtt.
• Az akkumulátorokat ne zúzza be és ne szerelje szét. Ne hevítse 

vagy ne tegye hőforrás közelébe az akkumulátort.
• Ne égesse el az akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort.
• Ne mártsa folyadékba az akkumulátort.

A Roomba használatával kapcsolatos korlátozások és 
biztonsági információk
• A Roomba készüléket csak száraz környezetben használja.
• Ne permetezzen vagy öntsön folyadékot a Roomba készülékre.
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A Roomba robotporszívó első használatához kövesse az alábbi három 
egyszerű lépést. Bővebb használati útmutató a 8. oldalon található.

1. lépés: A Roomba aktiválása 
• Egy rendezett területen helyezze a Home Base® dokkoló és töltőállomást 

vízszintes felületre a falnak támasztva. A Home Base optimális 
elhelyezésével kapcsolatban további tippeket talál a 17. oldalon.

•  Csatlakoztassa a vezeték egyik végét a Home Base dokkoló és 
töltőállomásba, a másik végét a fali aljzatba.

• Vegye le a sárga tartálybetétet és az akkumulátorkihúzó fület a robot 
aljáról.

• Tegye a Roomba készüléket a Home Base-re, és ügyeljen arra, hogy 
a Home Base-en lévő fém töltőérintkezők illeszkedjenek a robot alján 
lévőkkel. 

• Ha a művelet sikerült, a készülék egy dallamot játszik le. Amikor  
a CLEAN gomb világít, a Roomba használatra kész.

2. lépés: A takarítási ciklus elindítása
• A Roomba felébresztéséhez nyomja meg egyszer a CLEAN gombot.
•  A takarítási ciklus elindításához nyomja meg újra a CLEAN gombot.
• A Roomba egy teljes szintet kitakarít az otthonában egy takarítási 

ciklus alatt. 

•  Ha az akkumulátora kezd lemerülni a takarítási ciklus befejezése 
előtt, a Roomba visszatér a Home Base dokkoló és töltőállomásra 
és feltölti magát. Az akkumulátor teljes feltöltése után a Roomba 
automatikusan folytatja és befejezi a takarítási ciklust, és visszatér  
a Home Base-re.

• Ha a Home Base nem érhető el, a Roomba nem tudja feltölteni magát. 
Ekkor visszatér a kiinduló helyzetbe, és a takarítási ciklus véget ér.

Megjegyzés: A Roomba részben feltöltött akkumulátorral érkezik. Ha 
az akkumulátor teljes feltöltése előtt indít el egy takarítási ciklust, akkor 
előfordulhat, hogy a Roomba hamarabb visszatér a Home Base dokkoló és 
töltőállomásra, hogy feltöltse magát, mint majd a későbbi ciklusok során. 

3. lépés: Az iRobot HOME alkalmazás letöltése
•  Az iRobot HOME alkalmazás lehetővé teszi, hogy iOS vagy Android 

rendszerű eszköze segítségével a lehető legtöbbet kihozhassa 
Roomba készülékéből.

•  Az iRobot HOME alkalmazásról a következő oldalon talál bővebb 
információt. 

•  Az iRobot HOME alkalmazás letöltéséhez keressen rá az „iRobot 
HOME” kifejezésre az App Store-ban, illetve a Google Play™ 
Áruházban, vagy látogassa meg a következő címet:  
www.irobot.com/app.

Beállítási útmutató

Megjegyzés: Ha a beállítás közben további segítségre lenne szüksége, olvassa 
el az iRobot HOME alkalmazásban található hibaelhárítási lépéseket vagy 
lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az alkalmazás parancsikonjain.
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Az iRobot HOME alkalmazás lehetővé teszi, hogy Roomba készülékét 
összekösse otthoni Wi-Fi®-hálózatával, és iOS vagy Android 
rendszerű eszközeit használva az alábbi műveleteket az alkalmazás 
segítségével megtegye: 

• Regisztrálja Roomba készülékét
• Beütemezze, elindítsa, leállítsa vagy megszakítsa a takarítási 

ciklusokat bárhonnan.
• Testreszabja a takarítási beállításokat
• Felügyelje a Roomba készülék tevékenységét
• Elnevezze a Roomba készüléket
• Hozzáférjen a beállítási útmutatóhoz
• Automatikus szoftverfrissítéseket kapjon
• Válaszokat kapjon a gyakran ismételt kérdésekre
• Kapcsolatba lépjen az ügyfélszolgálattal

Az alkalmazás letöltéséhez keressen rá az „iRobot HOME” kifejezésre 
az App Store-ban vagy a vagy aGoogle Play Áruházban, vagy 
látogassa meg a következő címet: www.irobot.com/app.

Miért érdemes letölteni az iRobot HOME alkalmazást?

Megjegyzés: Ha a beállítás közben további segítségre lenne szüksége, olvassa 
el az iRobot HOME alkalmazásban található hibaelhárítási lépéseket vagy 
lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az alkalmazás parancsikonjain.
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Az alapvető 
műveletekhez
Használati útmutató

Takarítás a Roomba készülékkel 

 A Roomba felébresztéséhez nyomja meg egyszer a CLEAN gombot. 
Ekkor a A Roomba csipog egyet és a CLEAN gomb világít. 
• Takarítási ciklus elindításához nyomja meg újra a CLEAN gombot. 

 »  A Roomba egy teljes szintet kitakarít az otthonában egy 
takarítási ciklus alatt.

 »  Ha az akkumulátora kezd lemerülni a ciklus befejezése előtt, 
a Roomba visszatér a Home Base dokkoló és töltőállomásra 
és feltölti magát. Az akkumulátor feltöltése után a Roomba 
automatikusan visszatér oda, ahol abbahagyta korábban 
a takarítást, és befejezi azt.

• A Roomba leállításához a takarítási ciklus közben nyomja meg 
a CLEAN gombot. 
 » A takarítási ciklus folytatásához nyomja meg újra a CLEAN 
gombot.

 »  Ha vissza szeretné küldeni a Roomba készüléket a Home Base 
dokkoló és töltőállomásra, nyomja meg a:  (DOCK) gombot 

• A takarítási ciklus befejezéséhez és a Roomba készenléti módba 
állításához tartsa lenyomva a CLEAN gombot, amíg a Roomba 
jelzőlámpái el nem alszanak. 

Megjegyzés: A fent leírt műveleteket az iRobot HOME alkalmazásból is 
kezelheti.

Fontos: A Roomba használatbavétele előtt aktiválni kell az akkumulátort. 
Az utasításokat lásd: 1. lépés: A Roomba aktiválása, 6. oldal.
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Töltés a Home Base dokkoló és töltőállomáson
A Roomba a takarítási munka befejeztével, vagy ha az akkumulátora 
merülni kezd, visszatér a Home Base dokkoló és töltőállomásra, hogy 
feltöltse magát. Sikeres dokkolás esetén a robot akkumulátorjelzője  
( ) villogni kezd, ami a töltést jelzi:

•  Ha a Roomba egy takarítási ciklus végeztével tér vissza feltölteni, 
egy lejátszott dallammal jelzi a takarítási ciklus sikeres befejezését. 
 »  A dokkolástól számított egy percen belül az összes jelzőfény 
kikapcsol. A Roomba ezt azért teszi, hogy töltés közben 
takarékoskodjon az energiával.

 »  Az akkumulátor állapotát ellenőrizheti, ha megnyomja egyszer  
a CLEAN gombot.

•  Ha a Roomba egy takarítási ciklus közepén tér vissza, hogy feltöltse 
magát, nem játsza le ezt a dallamot dokkoláskor és a CLEAN gomb 
az akkumulátorjelzővel ( ) továbbra is villog. Az iRobot HOME 
alkalmazásban látható a Roomba aktuális állapota is.

Ha akarja, akár saját kezűleg is a Home Base-hez küldheti a 
Roomba készüléket, ha megnyomja a készüléken a  (DOCK) 
gombot, vagy a CLEAN gombot az iRobot HOME alkalmazás 
főképernyőjén, majd befejezi a munkát. 
 

Az akkumulátor töltése
A Roomba készüléket a Home Base dokkoló és töltőállomáson 
tárolja, hogy mindig fel legyen töltve, és készen álljon a takarításra, 
amikor szüksége van rá. A legjobb eredmény érdekében csak 
a Roomba készülékhez kapott iRobot lítium-ion akkumulátort 
használja. A részleteket lásd a 26. oldalon.

Megjegyzés: 
•  Ha saját kézzel felveszi a Roomba készüléket, és áthelyezi máshová, 

előfordulhat, hogy nem találja meg a Home Base-t. A legjobb 
eredmény érdekében hagyja, hogy a Roomba megszakítás nélkül 
befejezze a takarítási ciklust.

• Ha a Roomba készüléknek problémája adódik a dokkolással, olvassa el 
a 17. oldalon leírtakat,és ellenőrizze, hogy a legjobb helyre tette-e  
a Home Base állomást.

•  A Roomba nem hagyja el a Home Base-t a takarítási ciklus 
elkezdéséhez, ha a portartálya tele van. Ebben az esetben vegye ki  
a portartályt, ürítse ki, majd tegye vissza, mielőtt elindítaná vagy 
folytatná a takarítási ciklust (útmutatót a 21. oldalon talál).
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Hogyan takarítja ki a Roomba az otthonát?
A Roomba készüléket úgy tervezték meg, hogy intelligens módon 
közlekedjen, és egy teljes szintet kitakarítson az otthonában. Íme egy 
rajz arról, hogyan végzi a takarítást:

•  A takarítási ciklus elején a Roomba a vizuális feltérképezési 
funkcióval ellátott iAdapt® 2.0 navigáció segítségével olyan kisebb 
területekre osztja fel a helyiséget, melyeket egy ütemben hatékonyan 
képes megtakarítani. Ezt a térképet felhasználva a Roomba nyomon 
követi, hogy hol járt már, hogy biztosan az egész területet bejárja.

 Megjegyzés: Az Ön otthonának elrendezésétől függően előfordulhat, hogy 
a Roomba nem fejezi be egy helyiség takarítását, mielőtt a következővel 
folytatná. Ne aggódjon, a Roomba minden kihagyott részre visszatér, mielőtt 
befejezné a munkát.

• A takarítási ciklus során többször előfordulhat, hogy a Roomba  
a helyiség falainál, valamint a székek és más bútorok körül elidőzik.

•  A Roomba addig folytatja ezt az eljárást, amíg egy teljes szintet 
ki nem takarított. Ha az akkumulátora merülni kezd, mielőtt 
befejezné a takarítási ciklust, a Roomba visszatér a Home Base 
állomásra, hogy feltöltsön. Az akkumulátor feltöltése után a Roomba 
automatikusan folytatja, és befejezi a takarítási ciklust.

•  Miután a Roomba végzett a takarítási ciklussal, visszatér a Home 
Base bázisra, és feltölti magát.

Megjegyzés: 
•  Ha egy takarítási munka közben törölni szeretné a Roomba 

memóriájából az általa eddig kitakarított területeket, tartsa lenyomva 
a CLEAN gombot 3 másodpercig, amíg az összes kijelzőlámpa el nem 
alszik.

•  Rendszeresen előfordul, hogy amikor a Roomba sok szennyeződést 
tartalmazó részre ér, előre-hátra mozogva alaposabban megtakarítja 
a területet. Ilyenkor a Dirt Detect™ kijelzőlámpa ( ) világít.
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SPOT típusú takarítás
Amikor a SPOT Cleaning (adott pont körüli 
takarítás) funkciót választja, a Roomba 
intenzív takarításba kezd egy adott pont 
körül a ponttól spirális mozgással először 
távolodva kb. 1 méter átmérőben, majd 
újra a pont felé közeledve. A SPOT takarítás 
során a Roomba nagyobb szívóerőt 
alkalmaz, hogy a lehető legjobb takarítási 
munkát végezze ott, ahol arra szüksége 
van. A pont körüli takarításhoz tegye a 
Roomba készüléket a feltakarítani kívánt 
szennyeződésre és nyomja meg rajta a  
(SPOT) gombot.
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Takarítási beállítások
A Roomba számos beállítást tartalmaz, melyekkel testre szabható, 
hogy a Roomba hogyan takarítja ki az otthonát. Ezek a beállítások 
KIZÁRÓLAG CSAK az iRobot HOME alkalmazáson keresztül érhetők el. 

Megjegyzés: 
•  Az akkumulátor élettartama és a takarítási idő a kiválasztott takarítási 

beállításoktól függően változnak.

•  A kiválasztott beállítások a kézi és a programozott takarításra is 
érvényesek.

•  Carpet Boost (Szívóerő növelése szőnyegen): A szőnyegeken 
a Roomba automatikusan megnöveli a szívóerejét, hogy 
alaposabban tudjon takarítani. A kemény felületeken a Roomba 
csökkenti a szívóerejét, hogy ne fogyassza az áramot, mert így is 
kiváló takarításra képes. A Carpet Boost funkció alapértelmezés 
szerint be van kapcsolva.

•  Áthaladások száma takarítás során: legtöbb esetben a Roomba 
egyetlen áthaladással eltávolítja a koszt és a szennyeződéseket 
az otthonából. A két áthaladást igénylő takarítás különösen 
a kisállatoknak otthont adó lakásokban vagy az időszakos 
nagytakarításhoz lehet hasznos. Az áthaladások száma 
alapértelmezés szerint egy.

• Edge clean funkció - Szegélyek és sarkok takarítása: Miután  
a Roomba befejezte a padló nyitottabb felületeinek takarítását, az 
Edge Clean funkció segítségével gondoskodik arról, hogy a falak 
mentén és a bútorok lábainál is feltakarítson. A gyorsabb takarítás 
érdekében kikapcsolható az Edge Clean funkció. Az Edge Clean 
alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

 

Fontos: Ha kikapcsolja az Edge Clean funkciót, előfordulhat, hogy  
a Roomba nem takarítja fel a teljes padlót. 
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•   A robot viselkedése, amikor a tartály tele van: A Roomba érzékeli, 
ha a portartálya tele van. Ilyenkor két lehetőség közül lehet 
választani:
 »  Finish job- Munka befejezése Roomba akkor is folytatja a 
takarítást a teljes helyiség befejezéséig, amikor a tartály már 
tele van. A Roomba a portartály kiürítését követően áll majd 
készen új takarítási feladatra. A Full Bin - Tele portartály funkció 
alapértelmezett beállítása a „Finish Job” - Munka befejezése. 

 »  Pause Immediately -Azonnali leállás: A Roomba azonnal visszatér 
a kiinduló helyzetbe, a takarítási munka pedig leáll, amint a 
tartálya megtelik. A portartály kiürítését követően nyomja meg  
a CLEAN gombot a folytatáshoz. 

Megjegyzés: 
• Ha a tartály telítettségét jelző lámpa egy takarítási feladat során 

felvillan ( ), bármikor leállíthatja a takarítási munkát, kiürítheti  
a tartályt, majd folytathatja a takarítást.

• Ha a tartály telítettségét jelző lámpa világít ( ), de a tartály nem tűnik 
telinek, olvassa el a 22. oldalon a tartálytelítettség kijelző tisztítására 
vonatkozó útmutatót.
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Az iRobot Roomba 900-as széria felépítése
Felülnézet Gombok és kijelzők

Fogantyú CLEAN gomb

SPOT gomb

DOKKOLÓ gomb

Dirt Detect™ kijelző

Tartálytelítettség kijelző

Akkumulátortelítettség 
kijelző

iAdapt® kamera

Portartály kioldó gomb

Wi-Fi® kijelző
Hibaelhárítás kijelző
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Alulnézet Takarítófej és alkatrészek

Portartály

Padló nyomkövető 
érzékelő

Töltő érintkezők

Oldalkefe
Tisztítókefék 
kerete

Tisztítókefék 
keretének kioldó fülei 

Tisztítókefe 
kupakok

Tisztítókefék

Tisztítókefe Tisztítókefe 
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Tippek a teljesítmény optimalizálásához
Általános tippek
•  Használja a Virtual Wall® -virtuális fal funkciót, hogy a Roomba 

ott tisztítson, ahol szeretné, és ott ne, ahol nem (a Virtual Wall 
kétüzemmódú virtuális fal használatát lásd a 18. oldalon).

•  Takarítás előtt szedje fel az oda nem való dolgokat a földről  
(pl. ruhák, játékok stb.). 

• Minden használat után ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg  
a szűrőt. 

• Minden nap használja a Roomba készüléket, hogy a padló 
általános tisztasága biztosítva legyen.

A padló karbantartása szőrt hullató kisállatokat tartó 
otthonokban 
A szőrt hullajtó állatokat tartó otthonokban a Roomba tartálya 
hamar megtelhet szőrrel. Ilyen helyeken jöhet szóba a Roomba 
padlókarbantartó eljárása. Azzal segítheti a Roomba munkáját, 
hogy rendszeres takarításra állítja be, és kiüríti a tartályt, amikor  
a tartálytelítettség kijelző lámpa ( ) világít, ez valamikor a takarítási 
ciklus közben lesz. A karbantartó eljárást követően élvezheti a 
Roomba hatékony takarításának előnyeit. 
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A Home Base®dokkoló és töltőállomás elhelyezése
A Home Base állomást nyitott, akadálymentes területre tegye. A 
Home Base körül ajánlott az alábbi távolságokat szabadon hagyni:

• Legalább 0,5 métert a Home Base mindkét oldalán.
• Legalább 1 métert a Home Base előtt. Ezen a területen ne legyen 

asztal, szék vagy más bútor.
• Legalább 1 métert a Home Base és a lépcsők között.
• Legalább 2,5 métert a Virtual Wall - virtuális fal - akadályoktól.
Tegye a Home Base-t vízszintes talajra, közvetlenül a falnak 
támasztva, hogy a Roomba hatékonyabban takaríthasson. Ha 
elfordítva teszi le a Home Base-t, a Roomba a falhoz képest átlósan 
mozogva takarít majd.

Mindig hagyja csatlakoztatva a Home Base állomást. Ha a Home 
Base be van dugva, a bekapcsolt állapotot jelző lámpa villog, és 
ezzel jelzi, hogy a Home Base-t áramforráshoz csatlakoztatta.

A Home Base-t állandó Wi-Fi®-lefedettséggel rendelkező helyre 
tegye, ezáltal a Roomba képes lesz fogadni az információkat 
az iRobot HOME alkalmazáson keresztül. Ha a mobilkészüléke 
rendelkezik Wi-Fi®-vel az adott helyen, akkor a Roomba készülék 
lefedettsége is elég erős lesz.
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Virtual Wall kétüzemmódú virtuális fal
A Virtual Wall kétüzemmódú virtuális fal 
(opcionális kiegészítő) segítségével a Roomba 
a kitakarítani kívánt területen belül kijelölt helyen, 
és más területektől távol tartható. Az Ön otthona 
által igényelt takarításnak megfelelően a kétféle 
üzemmód egyikére állíthatja a készüléket. üzemmód egyikére állíthatja a készüléket. 

Virtuális fal üzemmód: Ha a kapcsoló a felső 
állásban ( ) van, az eszköz virtuális falként 
működik. Ez azt jelenti, hogy akár 3 méteres 
nyílásokat is lezárhat vele. Egy láthatatlan, 
falszerű akadályt képez, amelyet csak a 
Roomba észlel.

Megjegyzés: Ez az akadály a készüléktől 
távolodva egyre szélesedik (lásd a rajzot). 

HALO -Gyűrű üzemmód: Amikor a kapcsoló az 
alsó állásban ( ) van, az eszköz egy védett 
zónát hoz létre, amelybe a Roomba nem lép 
be. Ez megakadályozza, hogy a Roomba 
védett dolgoknak (pl. a kutya táljának vagy 
egy vázának) ütközzön vagy nem kívánt helyre 
menjen (pl. sarokba vagy íróasztal alá). A 
gyűrű láthatatlan, és a készülék középpontjától 
számítva kb. 60 cm sugarú.

3 m

1,2 m
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Használati útmutató
A készülék teteje körül fénygyűrű látható. A gyűrű 5-ször felvillan, 
amikor bekapcsolja a készüléket vagy új üzemmódot választ. 
Válassza ki a kívánt üzemmódot. Amikor a fénygyűrű már nem villog, 
tegye a készüléket a kívánt helyre a padlóra. A fénygyűrű mindaddig 
nem világít, ameddig az elemek cseréje szükségessé nem válik (2 db 
AA elem).

Amikor nem használja
Takarítási ciklusok között is a helyén hagyhatja az eszközt a padlón. 

Megjegyzés: Normál használat során az elemek 8-10 hónapot bírnak. Ha 
hosszabb ideig nem tervezi használni a Virtual Wall eszközt, és szeretné elrakni, 
ne felejtse el kikapcsolni (középső állás).
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A készülék teteje körül fénygyűrű látható. A gyűrű 5-ször felvillan, 
amikor bekapcsolja a készüléket vagy új üzemmódot választ. 
Válassza ki a kívánt üzemmódot. Amikor a fénygyűrű már nem villog, 
tegye a készüléket a kívánt helyre a padlóra. A fénygyűrű mindaddig 
nem világít, ameddig az elemek cseréje szükségessé nem válik (2 db 

Takarítási ciklusok között is a helyén hagyhatja az eszközt a padlón. 

 Normál használat során az elemek 8-10 hónapot bírnak. Ha 
hosszabb ideig nem tervezi használni a Virtual Wall eszközt, és szeretné elrakni, 
ne felejtse el kikapcsolni (középső állás).



20 Roomba® 900-as széria felhasználói kézikönyv

HUHU

A robot rendszeres karbantartása
Hogy a Roomba mindig a legjobb 
teljesítményt nyújthassa, hajtsa végre 
a következő eljárásokat. Ha azt veszi 
észre, hogy a Roomba már nem szed 
fel annyi koszt és szennyeződést a 
padlóról, ürítse ki a tartályt, tisztítsa 
meg a szűrőt és az elszívókat.

Robot alkatrésze  Karbantartás gyakorisága Csere gyakorisága

Portartály Minden használat után -

Szűrő Hetente egyszer (hetente 
kétszer ahol kisállat van)

Kéthavonta

Portartálytelítettség érzékelők 2 hetente -

Elülső görgőkerék
Oldalkefe
Meredekségérzékelők
Töltőérintkezők
iAdapt kamera
Padlónyomkövető érzékelő

Havonta egyszer -

Takarítófejek 4 havonta (ahol kisállat van  
3 havonta)

6–12 havonta

Megjegyzés: Az iRobot különböző pótalkatrészeket és egységeket gyárt. Ha úgy gondolja, pótalkatrészre van 
szüksége, információért hívja az iRobot ügyfélszolgálatát.
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A Roomba portartályának ürítése: A Roomba szűrőjének tisztítása:

 Vegye ki a szűrőt a sárga 
fülnél fogva.

1

Rázza ki a szennyeződést, 
port a tartályból; ehhez 
ütögesse azt a szemetesnek.

2A tartály 
kiürítéséhez nyissa 
ki a tartály ajtaját.

2

Fontos: A szűrő ajtaja nem 
zárható be, amíg nem helyez 
be egy szűrőt. Helyezze be 
a szűrőt a sárga füllel felfelé.

A tartály kivételéhez 
nyomja meg a 
tartálykioldó gombot.

1
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A Roomba tartálytelítettség-érzékelőinek megtisztítása:

Vegye ki és ürítse ki a tartályt.1 Törölje le az érzékelőket egy tiszta, 
száraz ronggyal.

2 Törölje le a tartályon lévő belső és külső 
érzékelőportokat egy tiszta, száraz ronggyal.

3

Belső érzékelő 
portok

Külső érzékelő 
portok

A robot rendszeres karbantartása (folyt.)
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A Roomba első görgőkerekének megtisztítása: A Roomba oldalkeféjének megtisztítása:

Görgőkerék

Tengely

Kerékház

Görgőkerék

Kerékház

Húzza erősen kifelé az 
első kereket.

 Távolítsa el a szennyeződést 
a keréküregből.

Pörgesse meg a kereket kézzel.
 Ha valami akadályozza annak 
forgását, vegye ki a kereket 
a házból, majd erősen nyomva 
vegye le a tengelyt, és tisztítsa 
meg a szennyeződéstől vagy 
a rátapadt hajtól, szőrtől.

Ha végzett, szerelje vissza az 
alkatrészeket. Ügyeljen arra, 
hogy a kereket vissza kell 
pattintani a helyére. 

1

2

4

3

 Érme vagy kisebb csavarhúzó segítségével 
csavarozza ki a csavart.

Vegye ki a kefét, tisztítsa meg a kefét és a keferudat, 
majd tegye vissza a kefét.

1

2
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A Roomba padló nyomkövető 
érzékelőjének tisztítása:

Törölje le a Roomba szintérzékelőit egy 
tiszta, száraz ronggyal.

1

Törölje le a Roomba készüléken 
és a Home Base állomáson lévő 
töltőérintkezőket egy tiszta, száraz 
ronggyal.

2

Fordítsa meg a Roomba készüléket, és 
tiszta, száraz mikroszálas vagy puha 
pamutronggyal törölje le az alsó felület 
jobb oldalán lévő, kerek érzékelőnyílásban 
felgyülemlett szennyeződést. Ne permetezzen 
tisztítószert közvetlenül az érzékelőnyílásba.

A robot rendszeres karbantartása (folyt.)
A Roomba szintérzékelőinek és töltőérintkezőinek tisztítása:
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A Roomba takarítókeféinek tisztítása:A Roomba padló nyomkövető 
érzékelőjének tisztítása:

Csippentse össze a kefék keretének sárga 
kioldófüleit, emelje fel a kerete és távolítsa 
el az oda nem való dolgokat.

1 Vegye ki a takarítókeféit és vegye le 
a sárga kupakokat. Távolítsa el a kupakok 
alatt és a tengelyek körül felgyülemlett 
szőrt, hajat vagy szennyeződést.

2 Távolítsa el a szőrt, hajat vagy 
szennyeződést a tengelyvégekről a kefék 
oldalán. Szerelje vissza a kupakokat.

3

Szerelje vissza a takarítókeféket. 
A kefék tengelyvégeit szín és alak szerint 
egyeztesse a takarítófej-egységen lévő 
ikonokkal.

5Tisztítsa meg a Roomba készüléken 
a porszívás útját.

4
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Akkumulátorral és töltéssel kapcsolatos tudnivalók
A legjobb eredmény érdekében csak a Roomba készülékhez kapott 
iRobot lítium-ion akkumulátort használja. Habár a Roomba a 
régebbi modellek akkumulátoraival is működik, nem lesz ugyanolyan 
hatékony. 

Lítium-ion akkumulátor
Fontos: A lítium-ion akkumulátorok és a lítium-ion akkumulátort tartalmazó 
termékek szállítására szigorú előírások vonatkoznak. Amennyiben javítás, 
utazás vagy más ok miatt szállítania kell a terméket (és a hozzá tartozó 
akkumulátort), az alábbi, szállításra vonatkozó előírásoknak KÖTELEZŐ 
megfelelnie:

Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében 
mindig tartsa feltöltve a Roomba készüléket a Home Base 
állomáson: akkor is amikor nem használja.

Problémák töltés közben
Ha a Roomba hibát észlel töltés közben, a hibaelhárítás kijelző 
villogni kezd ( ), és egy töltési hibát jelző üzenetet hallat. A 
töltési hibák néha bekövetkezhetnek hamisított akkumulátorok 
miatt. Ellenőrizze, hogy eredeti iRobot lítium-ion akkumulátort 
használ-e, és a problémák megoldásához használja iRobot HOME 
alkalmazást, vagy látogassa meg global.irobot.com oldalt.

Az akkumulátor tárolása
Ha a Roomba készüléket a Home Base állomáson kívül tárolja, 
először vegye ki belőle az akkumulátort.  A Roomba készüléket és az 
akkumulátort is hűvös, száraz helyen tárolja. 

Az akkumulátor ártalmatlanítása
Az akkumulátor újrahasznosítása érdekében és az Ön lakóhelyén 
érvényes hulladékártalmatlanítási előírásokért forduljon a 
hulladékgazdálkodásért felelős helyi hatóságokhoz.

 » Vegye ki a lítium-ion akkumulátort a készülékből
 »  Ragasszon egy darabka szalagot az akkumulátor fém 

töltőérintkezőire
 »  Tegye vissza az akkumulátort (a ráragasztott szalaggal)  

a készülékbe, és zárja be az akkumulátortartó ajtaját. 
 »  Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásába, vagy  

a saját maga által készített csomagolásba, amely gátolja  
a termék mozgását a szállítás közben.

 » Szállíttassa földi fuvarozással (ne légivel)
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Az akkumulátor kiszerelése
A Roomba akkumulátorának kiszereléséhez és visszaszereléséhez kövesse az alábbi útmutatót: 

Csavarozza ki az akkumulátortartó ajtaján lévő két 
csavart, majd vegye le az ajtót és az akkumulátort.

1  Az akkumulátort a címkével és 
a fülekkel felfelé tegye vissza.

2 Tegye vissza az akkumulátortartó 
ajtaját és a két csavart. Ügyeljen, 
nehogy odacsípje az oldalkefét az 
akkumulátortartó ajtajával a művelet 
közben.

3
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Hibaelhárítás
A Roomba két hangszínű jelzéssel és egy szöveges hibaüzenettel 
jelzi, ha valami nincsen rendben. A hibaelhárítás kijelző ( ) is 
villog ekkor. A Roomba problémáinak elhárításához a jobb oldalon 
lévő táblázat nyújt segítséget. A hibaelhárítással kapcsolatos 
információ részletesebb segítséggel és videókkal az iRobot HOME 
alkalmazásban és online is elérhető. Ha nem sikerül megoldani a 
problémát, látogassa meg a www.irobot.com/support weboldalt.

A hibaüzenetek megismétlése
A Roomba hibaüzeneteinek megismétléséhez nyomja meg  
a CLEAN gombot. Ha a Roomba bekapcsolt állapotban van,  
akkor az ütközőjét is megnyomhatja az üzenet megismétléséhez.

Újraindítással kapcsolatos információ
Bizonyos hibák esetén a Roomba újraindítása megoldhatja a 
problémát. A Roomba újraindításához tartsa lenyomva a CLEAN 
gombot 10 másodpercig, amíg ki nem gyullad az összes kijelző, 
majd engedje el a gombot. Amikor elengedi a CLEAN gombot,  
a robot hangjelzést ad, amely jelzi a sikeres újraindítást.

Megjegyzés: A Roomba programozási funkciójának használata esetén 
nyissa meg az iRobot HOME alkalmazást, és ellenőrizze, hogy  
a programozott takarítások érintetlenek maradtak.

A Roomba villog, 
és azt mondja, …

Valószínű ok Teendő

Hiba 1. 
Bal/Jobb Helyezze a 
Roomba készüléket 
egy vízszintes felületre, 
majd nyomja meg a 
CLEAN gombot az 
újraindításhoz.

A Roomba elakadt, 
a bal vagy a jobb 
kereke nem ér a 
padlóhoz.

Ügyeljen arra, hogy a Roomba 
kerekei biztosan a padlón 
legyenek. Ha a Roomba akadályra 
futott vagy egy meredek rész 
fölött elakadt, kezdje új helyről a 
takarítást. Máskülönben tisztítsa 
meg az oldalsó kerekeit a szőrtől, 
hajtól és törmeléktől. Nyomja be és 
ki a kerekeket, és ellenőrizze, hogy 
mindkettő szabadon forog.

Hiba 2. 
Tisztítsa meg a 
Roomba takarítókeféit, 
majd nyomja meg a 
CLEAN gombot az 
újraindításhoz.

A Roomba fő elszívói 
nem tudnak forogni.

Vegye ki és tisztítsa meg a 
Roomba takarítókeféit és a 
sapkákat. 

Hiba 5. 
Bal/Jobb. Tisztítsa meg 
a Roomba kerekeit, 
majd nyomja meg a 
CLEAN gombot az 
újraindításhoz.

A Roomba bal 
vagy jobb kereke 
beakadt.

Ha a Roomba elakadt, szabadítsa 
ki, és és kezdje új helyről a 
takarítást. Tisztítsa meg a Roomba 
oldalsó kerekeit a szőrtől, hajtól és 
a szennyeződéstől. Nyomja be és 
ki a kerekeket, és ellenőrizze, hogy 
mindkettő szabadon forog.

Hiba 6. 
Helyezze át a Roomba 
készüléket máshová, 
majd nyomja meg a 
CLEAN gombot az 
újraindításhoz.

A Roomba 
szintérzékelői 
koszosak, egy 
meredek rész fölött 
megakadt, vagy 
elakadt egy sötét 
felületen.

Ha a Roomba elakadt egy 
meredek rész fölött vagy egy 
sötét felületen, kezdje új helyen a 
takarítást. Máskülönben törölje le 
a szintérzékelőket száraz ronggyal.
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A Roomba villog, 
és azt mondja, …

Valószínű ok Teendő

Hiba 8.
Segítségért nyissa meg 
az iRobot alkalmazást.

A Roomba 
szívóventilátora 
beragadt 
vagy a szűrő 
eltömődött.

Vegye ki és ürítse a Roomba tartályát. 
Tisztítsa meg a Roomba szűrőjét. 
Majd ütögesse meg kicsit erősebben 
a tartályt az odatapadt szennyeződé 
eltávolítása érdekében.

Hiba 9. 
Ütögesse meg a 
Roomba ütközőjét, 
majd nyomja meg a 
CLEAN gombot az 
újraindításhoz.

A Roomba 
ütközője 
beakadt, vagy 
az ütköző 
érzékelője 
koszos.

Ütögesse meg többször, kicsit 
erősebben a Roomba ütközőjét az 
alátapadt kosz eltávolítása érdekében.

Hiba 10. 
Bal/Jobb. Segítségért 
nyissa meg az iRobot 
alkalmazást.

A Roomba bal 
vagy jobb kereke 
nem mozog.

Ha a Roomba elakadt, szabadítsa ki, 
és kezdje új helyről a takarítást. Tisztítsa 
meg a Roomba oldalsó kerekeit a 
szőrtől, hajtól, portól. Nyomja be és 
ki a kerekeket, és ellenőrizze, hogy 
mindkettő szabadon forog-e.

Hiba 11.
Segítségért nyissa meg 
az iRobot alkalmazást.

A Roomba belső 
hibája.

Forduljon az iRobot 
Ügyfélszolgálathoz.

Hiba 14.
Tegye vissza a Roomba 
tartályát, majd nyomja 
meg a CLEAN gombot 
az újraindításhoz.

A Roomba 
tartálya nem jól 
csatlakozik a 
robothoz.

Vegye ki és tegye vissza a tartályt, 
hogy megfelelően csatlakozzon. 
Törölje le a tartály fémérintkezőit a 
roboton és a tartályon is tiszta, száraz 
ronggyal.

Hiba 15. 
Az újraindításhoz 
nyomja meg a CLEAN 
gombot.

A Roomba belső 
hibája.

Nyomja meg a CLEAN gombot 
az újraindításhoz. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, forduljon az iRobot 
Ügyfélszolgálathoz.

A Roomba villog, 
és azt mondja, …

Valószínű ok Teendő

Hiba 16. 
Helyezze a Roomba 
készüléket egy 
vízszintes felületre, 
majd nyomja meg a 
CLEAN gombot az 
újraindításhoz.

A Roomba mozgás 
közben vagy 
elfordulva indult 
el, vagy működés 
közben ütközött.

Helyezze át a Roomba készüléket 
egy vízszintes felületre, majd 
nyomja meg a CLEAN gombot 
az újraindításhoz. Ügyeljen arra, 
hogy ne mozdítsa meg a robotot, 
amikor megnyomja a CLEAN 
gombot, vagy amikor a Roomba 
működik.

Hiba 17.
Segítségért nyissa 
meg az iRobot 
alkalmazást.

A Roomba nem 
képes befejezni 
a feladatot, mert 
valami az útjában 
van.

Gondoskodjon arról, hogy a 
Roomba megfelelő fényt kapjon 
a tájékozódáshoz. A helyiség 
rendezetlensége is hozzájárulhat 
ehhez a hibához. Gondoskodjon 
arról, hogy a Roomba ne tudja 
bezárni az útjában lévő ajtókat. 
Törölje le a robot tetején lévő, 
átlátszó ablakot egy tiszta, száraz 
ronggyal. Fordítsa meg a Roomba 
készüléket, és tisztítsa meg a 
padlónyomkövető érzékelőjét (lásd 
a 24. oldalt).

Hiba 18.
Segítségért nyissa 
meg az iRobot 
alkalmazást.

A Roomba nem tud 
visszatérni a Home 
Base állomásra vagy 
a kiindulópontra.

Ügyeljen arra, hogy ne legyen 
akadály a Home Base vagy a 
kiindulópont előtt. Törölje le a 
töltőérintkezőket a Home Base-
en és a roboton is tiszta, száraz 
ronggyal.
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A jelen megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos 
felelőssége mellett történt: 

 iRobot Corporation 
 8 Crosby Drive 
 Bedford, MA 01730, USA

ezúton kijelenti, hogy az alábbi termékek: 

 Robotporszívó beépített dokkolóva/töltővel és tartozékokkal.

Termék azonosítószáma: 

Roomba 800/900 széria, modellek: 8XXY; ahol XX =00–90, Y 
= üres, a–z. 17063 típusú külső tápegységgel/töltővel, 17064 
típusú beépített dokkolóval/töltővel, jeladóval és vezeték 
nélküli távirányítóval (WCC) a 800 sorozathoz és Virtual Wall 
kiegészítővel a 900 sorozathoz.

A termék dokumentációjában leírt beszerelési útmutatónak 
megfelelő beszerelés esetén megfelelnek az alábbi EK-irányelveknek, 
és megfelelőségüket tesztekkel bizonyították. A műszaki gyártási 
dokumentáció (TCF) a következő címen érhető el: 8 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, Egyesült Államok. 

2014/35/EU alacsony feszültség irányelv:
  EN 60335-1:2012  

Háztartási és hasonló elektromos készülékek – Biztonság – 1. rész: 
Általános követelmények

  EN 60335-2-2:2010 + A1:2012  
Háztartási és hasonló elektromos készülékek – Biztonság – 2-2. 
rész: Porszívók és vízfelszívók követelményei

  EN 60335-2-29:2004 +A1:2004 +A2:2010  
(csak külső tápegység) 
Háztartási és hasonló elektromos készülékek – Biztonság – 2-29. 
rész: Akkumulátortöltők követelményei

  EN 62233:2008 
Háztartási és hasonló jellegű készülékek elektromágneses terének 
emberi expozícióra vonatkozó mérési módszerei

Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
szóló 2011/65/EU irányelv:
  EN 62321:2009 

Elektrotechnikai gyártmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag 
(ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott 
bifenilek, polibrómozott difeniléterek) szintjének meghatározása

Megfelelőségi nyilatkozat
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A rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 
2014/53/EU irányelv: 
 A 4123659-es RF-modult tartalmazó Roomba 800-as széria 

modellek és az összes Roomba 900-as széria modell esetén.

  ETSI EN 300 328 V1.8.1  
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek 
(ERM). Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-
sávban működő, széles sávú modulációt alkalmazó adatátviteli 
berendezések. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkének alapvető 
követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

  ETSI EN 301 489-1 V1.9.2,  
felváltja az ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek 
(ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses 
összeférhetőségi (EMC) szabványa. 17. rész: A széles sávú 
adatátviteli rendszerek sajátos feltételei 

2014/30/EU irányelv az elektromágneses 
összeférhetőségről. 
  EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, 
villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1.  
rész: Zavarkibocsátás

  EN 55014-2:1997 +A2:2008  
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, 
villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész:  
Zavartűrés. Termékcsalád szabvány

  EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009  
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: 
Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei 
(fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre)

  EN 61000-3-3:2008  
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: 
Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások 
és a villogás (flicker) határértékei közcélú, kisfeszültségű 
táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges 
áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó 
berendezések esetén.

A készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részében leírtaknak. 
Üzemeltetésére az alábbi két feltétel vonatkozik: (1)A készülék 
nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek minden 
interferenciát fogadnia kell, ideértve a készülék nemkívánatos 
működését okozó interferenciát is.
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iRobot Ügyfélszolgálat 
Magyarország
Ha kérdései vannak a Roomba robottal kapcsolatosan, forduljon az 
iRobot Ügyfélszolgálathoz, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel. 
További felvilágosítást az iRobot HOME alkalmazásból is kaphat.

Látogassa meg a www.irobot.com weboldalt, ahol tippeket, 
gyakori kérdéseket és a kiegészítőkkel kapcsolatos információkat 
találhat. Ha továbbra is segítségre van szüksége, hívja az iRobot 
Ügyfélszolgálatunkat a 06/30-686-87-86 számon.

Az iRobot ügyfélszolgálat nyitva tartása:
• Hétfőtől péntekig: 9 és 16 óra között

Látogassa meg a www.irobot.com weboldalt ahol:
• Tanácsokat és tippeket kaphat a Roomba teljesítményének 

fokozásához.
• Válaszokat kaphat kérdéseire.
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