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Ez a biztonsági kockázatra figyelmeztető jel. A fizikai sérülések kockázatának veszélyére figyelmeztet.  
A sérülések és halálesetek elkerülése érdekében tartson be minden olyan biztonsági utasítást, amelynél ez a szimbólum látható.

FIGYELMEZTETÉS: Elektromos készülék használatakor mindig kövesse a következő alapvető 
óvintézkedéseket:

FIGYELMEZTETÉS: A sérülések és károk kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és tartsa szem 
előtt ezeket a biztonsági óvintézkedéseket a robot beállítása, használata és karbantartása közben.

A készüléket 8 éven aluli, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel 
rendelkezők, illetve ilyen irányú tapasztalattal és tudással nem rendelkezők csak felügyelet mellett, 
vagy úgy használhatják, ha kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást, 
és megértették az azzal járó veszélyeket. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. A készülék 
tisztítása és felhasználó által végezhető karbantartása gyermekek számára tilos. 

Biztonsági információk
Biztonsággal kapcsolatos fontos információk

OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST

ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET

Áramütés veszélye II. osztályú 
berendezés

Olvassa el a felhasználói 
kézikönyvet

Tűzveszély Csak beltéri 
használatra

Gyermekektől 
elzárva tartandó

Visszatáplálás elleni 
védelem

Az újrahasznosítás 
általános szimbóluma

A kimenet 
polaritásának jelzése

Névleges bemeneti 
teljesítmény, egyenáram

Névleges kimeneti 
teljesítmény, egyenáram

Külön tápegység Névleges bemeneti 
teljesítmény, váltóáram

BFP



HU

VIGYÁZAT
•  Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a robot önálló mozgást végez. 

Legyen óvatos, amikor áthalad a robot által takarított területen, 
nehogy rálépjen.

•  Ne használja a robotot olyan helyeken, ahol a padlóban fedetlen 
elektromos aljzatok találhatók.

•  A készülékkel ne szedessen fel éles tárgyakat, üvegcserepeket, 
illetve égő vagy füstölő dolgokat.

•   Ha a készülék áthalad egy elektromos kábelen és magával rántja azt, 
előfordulhat, hogy valamit lever az asztalról vagy a polcról. 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.

MEGJEGYZÉS
•   A robottal kizárólag száraz padlót szabad tisztítani. Ne használja 

az eszközt kiömlött folyadék feltakarítására. Óvja a robotot és 
a Home Base™ töltőállomást a nedvességtől.

•  Ne helyezzen semmit a robotra.
•   Ha nem tartja tisztán a töltő érintkezőit, előfordulhat, hogy a robot 

akkumulátora nem töltődik megfelelően.

HOME BASE™ TÖLTŐÁLLOMÁS

FIGYELMEZTETÉS
•  A Home Base töltőállomás nem használható sérült kábellel, illetve 

villásdugóval. Ha a kábel vagy a villásdugó megsérül, ki kell cserélni.
•  Mindig vegye le a robotot a Home Base dokkoló- és töltőállomásról 

tisztítás vagy karbantartás előtt.

ÁLTALÁNOS

FIGYELMEZTETÉS
•  A robot nem játék. A kisgyermekeket és a kisállatokat ne hagyja 

felügyelet nélkül, amikor Ön a robotot használja. 
•  Ne üljön vagy álljon rá a robotra vagy a Home Base™ töltőállomásra.
•  Csak hivatalos töltőt használjon. A jóvá nem hagyott töltők 

használata esetén az akkumulátor felforrósodhat, füstölhet, 
kigyulladhat vagy felrobbanhat.

•  A robothoz egy hivatalos töltő van mellékelve, amely úgy van 
kialakítva, hogy a szabványos háztartási elektromos aljzatokhoz 
lehessen csatlakoztatni. Ne használjon semmilyen más tápkábelt. Ha 
cserekábelre van szükség, forduljon az Ügyfélszolgálathoz, amelytől 
az adott országban használható megfelelő tápkábel szerezhető be.

•  Ne szedje szét a robotot vagy a Home Base™ töltőállomást. Nincs 
bennük javítható alkatrész. A javítást csakis a hivatalos szervizzel 
végeztesse.

•  Áramütés veszélye! Kizárólag beltérben, száraz felületeken 
használható.

•  Ne érjen nedves kézzel a robothoz, illetve a Home Base™ 
töltőállomáshoz. 

•  A robotot csak szobahőmérsékleten tárolja és használja.
•  Ha a tisztítandó helyiséghez erkély is tartozik, az erkélyt akadály 

segítségével el kell zárni, ezzel biztosítva a biztonságos működést.

FIGYELMEZTETÉS: Olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet a halálesetek 
és a súlyos sérülések megelőzése érdekében el kell kerülni.

VIGYÁZAT: Olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet az enyhébb vagy 
mérsékelten súlyos sérülések megelőzése érdekében el kell kerülni.

MEGJEGYZÉS: Olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet az anyagi kár 
megelőzése érdekében el kell kerülni.
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Ha mégis a bőrére került az akkumulátorfolyadék, öblítse le 
bő vízzel az adott területet, és forduljon orvoshoz. A használt 
akkumulátorokat tegye lezárt műanyag zacskóba, és biztonságosan, 
a helyi környezetvédelmi előírások szerint tárolja. Adja le a helyi 
hivatalos iRobot szervizben.

•  A lítium-ion akkumulátorok és a lítium-ion akkumulátort 
tartalmazó termékek szállítására szigorú előírások vonatkoznak. 
Ha a terméket (az akkumulátorral együtt) szállítani kell szervizelési, 
utazási vagy bármilyen más céllal, akkor a szállítással kapcsolatos 
információkért MINDIG tekintse meg a kézikönyv Hibaelhárítás 
szakaszát, vagy kérdezze meg az Ügyfélszolgálatot.

VIGYÁZAT
•  A gyermekeknek az akkumulátor használata tilos. Az akkumulátor 

vagy egy akkumulátorcella lenyelése esetén azonnal forduljon 
orvoshoz.

MEGJEGYZÉS
•  Az akkumulátort ki kell venni a robotból a kukába helyezés előtt.
•  A legjobb eredmény érdekében csak a robothoz mellékelt iRobot 

lítium-ion akkumulátort használja. 
•  Ne használjon nem tölthető akkumulátort. Kizárólag a termékhez 

mellékelt tölthető akkumulátort használja. Ha cserére van szükség, 
az eredetivel megegyező iRobot akkumulátort vásároljon, vagy 
forduljon az iRobot Ügyfélszolgálatához, ahol ismertetik a többi 
választható akkumulátortípust.

•  Az akkumulátorokat a helyi rendeleteknek megfelelően kell 
a kukába helyezni.

•  Hosszabb idejű leállás előtt az akkumulátort töltse fel, és az egyéb 
tartozékokkal együtt mindig vegye ki a robotból.

•  A mellékelt akkumulátortöltővel kizárólag az iRobot ABL-D1 akkumulátort 
töltse. Más típusú akkumulátorok felrobbanhatnak, és sérülést okozhatnak. 
Megfelelő típusú csereakkumulátort az Ügyfélszolgálattól szerezhet be. 
Akkumulátortöltő, 17070-es modell: Bemenet: 100–240 V-os váltóáram, 
50–60 Hz, 0,68 A, 33 W. Kimenet: 20,5 V-os egyenáram, 1,25 A.

•  Annak érdekében, hogy a robot ne essen le a lépcsőről, a Home Base™ 
töltőállomás és a lépcsők között hagyjon mindig legalább 1,2 méter 
távolságot.

MEGJEGYZÉS
•  A termék nem használható semmilyen áramátalakítóval. Az áramátalakítók 

használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
•  Ha a lakókörnyezetében gyakran támadnak zivatarok, a készüléket 

érdemes túláramvédővel is felszerelni. Erős viharok esetén a robot 
Home Base töltőállomását is el lehet látni túláramvédővel.

AKKUMULÁTOR

FIGYELMEZTETÉS
•  Ne nyissa fel, ne nyomja össze, ne tegye ki 80 °C-nál magasabb 

hőmérsékletnek, valamint ne égesse el. Kövesse a gyártó utasításait.
•  Az akkumulátor érintkezőit ne zárja rövidre fémtárgyakkal, illetve ne 

merítse folyadékba az akkumulátort. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátort 
ne érje mechanikus ütés.

•  Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy az akkumulátoron nem látható-e 
sérülés vagy szivárgás jele. Amint bármilyen rendellenességet észlel az 
akkumulátor használata közben, például szokatlan szag, hőmérséklet, 
elszíneződés vagy deformálódás, azonnal állítsa le a működését. 
Akkumulátorszivárgás esetén vigyázzon, nehogy a folyadék a bőrére vagy 
a szemébe kerüljön, továbbá soha ne töltse a szivárgó akkumulátort.  
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Alulnézet

Felülnézet

Fény 
érintésérzékelő 

Előlap

Portartály és 
szűrő

Fogantyú

Töltőérintkezők

RCON 
érzékelő

Infravörös 
érzékelő 
ablaka

RCON érzékelő

Töltőérintkezők

Görgőkerék

Szintérzékelő

Szintérzékelő

Szintérzékelő

Edge-Sweeping, 
oldalkefe

Többfelszínű 
kefék

Szintérzékelő

Kefék 
keretének 
kioldó fülei 

Kefefejek

Portartály és szűrő

Home Base

Gombok és kijelzők

Home gomb 

CLEAN/bekapcsológomb

Hibaelhárítás kijelző

Akkumulátortöltöttség-kijelző

SPOT takarítás gombja

Wi-Fi-kijelző

A Roomba® robotporszívó bemutatása

Portartálykioldó 
gomb
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A Roomba® robotporszívó használata

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

Megjegyzés: Takarítás előtt szedje fel az útban lévő holmikat (pl. ruhákat, játékokat 
stb.) a földről. Használja gyakran a Roomba® robotporszívót, hogy a padló mindig 
tiszta legyen.

Ha a robot egy takarítási ciklus végeztével visszatér a töltőállomásra, egy 
dallam lejátszásával jelzi a takarítás sikeres befejezését.
•  A robot takarítás közbeni leállításához nyomja meg a CLEAN gombot.
•     A takarítás folytatásához nyomja meg újra a CLEAN gombot.
•   Ha a robotot a takarítási ciklus közben vissza szeretné küldeni a Home Base 

töltőállomásra, nyomja meg a CLEAN gombot, majd a  (Home) gombot 
a roboton, vagy nyomja meg a CLEAN gombot az iRobot HOME alkalmazás 
főképernyőjén. Ezzel véget ér a takarítási ciklus. 

Megjegyzés: Amikor a robot visszatér a Home Base töltőállomásra, a  (Home) 
gomb villogni fog.

•   A robot automatikusan bekapcsolja a Dirt Detect™ módot, amikor nagy 
koncentrációjú szennyeződést vagy szemetet talál. A robot spirálvonalban 
mozogva alaposabban megtisztítja a területet. Amikor a robot Dirt Detect™  
módban van, a CLEAN gomb villog. Ha elkészült, a robot folytatja 
a takarítást.

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

A Home Base töltőállomást helyezze nyílt, akadálymentes területre, és 
hagyja szabadon a körülötte lévő területet a következő távolságokban:

•      Legalább 0,5 méterre a Home Base állomás mindkét oldalán
•     Legalább 1 méterre a Home Base töltőállomás előtt, és legalább 

1 méterre a lépcsőktől
•     Legalább 2,5 méterre a Virtual Wall®, Virtuális fal, határolóktól
•           A Home Base állomást mindig hagyja csatlakoztatva, és állandó  

Wi-Fi®-lefedettséggel rendelkező helyre tegye annak érdekében,  
hogy a Roomba® robotporszívó képes legyen fogadni az információkat 
az iRobot HOME alkalmazástól. 

Az iRobot HOME alkalmazás letöltése, és csatlakozás 
Wi-Fi®-hálózathoz

•    Nézze meg az információs videónkat, amely ismerteti a Roomba® 
robotporszívó beállítását és használatát

•   Beprogramozhatja az automatikus takarítást, és személyre szabhatja 
a takarítási beállításokat

•   Bekapcsolhatja az automatikus szoftverfrissítést
•   Tippeket és javaslatok talál, valamint megtalálja a gyakori 

kérdésekre – például a Roomba® robotporszívó és más okoseszközök 
csatlakoztatásával kapcsolatosakra – adott válaszokat.

Ismerkedés a robottal
•  Az akkumulátor aktiválásához helyezze a robotot a Home Base töltőállomásra
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Kettős üzemmódú Virtual Wall®, 
Virtuális fal, határoló  
(minden modellhez használható kiegészítő) 

A Kettős üzemmódú Virtual Wall®, Virtuális 
fal, határolóval a robotot a kitakarítani kívánt 
területen tarthatja – és elzárhatja azoktól a 
területektől, amelyeket nem szeretne takarítani. 
Ez a kiegészítő egy olyan láthatatlan határt 
képez, amelyet csak a robot érzékel. A robotot 
akkor is a helyén hagyhatja, ha az nem takarít. 
Az Ön igényeinek megfelelő mód 
kiválasztása:

Virtual Wall®, Virtuális fal, funkció: 
Ha a kapcsoló a Virtual Wall, Virtuális fal, 
pozícióban van ( ), akkor az eszköz egy 
maximum 3 méter hosszúságú lineáris 
akadályt hoz létre a kijelölt térben. 

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

Kiegészítők

3m

60 cm

HALO – Gyűrű üzemmód: Állítsa a kapcsolót 
a Halo pozícióba ( ), ha kör alakú akadályt 
szeretne képezni. Ez megakadályozza, 
hogy a robot megközelítse azokat helyeket 
– például a kisállatok táljait, a vázát vagy 
egyéb törékeny tárgyat –, amelyektől Ön 
távol szeretné tartani. A gyűrű alakú akadály 
a készülék középpontjától számítva kb. 60 cm 
sugarú.

•    A Spot takarítási funkció alkalmazásával bizonyos koncentrált foltokat 
takaríttathat fel a robottal. Ehhez csak tegye a robotot a szennyeződés 
közepére, és nyomja meg a  Spot takarítás gombot. A robot körkörös 
mozgással alaposan feltakarítja a területet először kb. 1 méteres körben 
távolodva, majd újra a kezdőpont felé haladva.

•    A robotot a Home Base™ töltőállomáson tárolja, hogy mindig fel legyen 
töltve, és készen álljon a takarításra, amikor Önnek szüksége van rá. 
Ha a robotot a töltőállomásról levéve kell tárolnia, kapcsolja ki az 
akkumulátort úgy, hogy leveszi a robotot a Home Base töltőállomásról, 
majd 9 másodpercig nyomva tartja a  (Home) gombot. Ekkor minden 
kijelző kikapcsol, és a robot hangjelzést hallat. Ezután a robotot száraz, 
hűvös helyen tárolhatja. A robot felébresztéséhez és az akkumulátor 
bekapcsolásához dugja be a Home Base töltőállomást, és tegye rá 
a robotot.

•    A robot kijelzői töltés közben kikapcsolnak, hogy a robot kevesebb 
energiát fogyasszon. A töltés állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg 
a CLEAN gombot. Az akkumulátortöltöttség-kijelző ikon sárgán világít, 
amikor az akkumulátor töltődik, illetve zölden, amikor az akkumulátor 
teljesen feltöltődött. Az akkumulátor töltöttsége az iRobot HOME 
alkalmazásban is megtekinthető.

Megjegyzés: Használat után mindig ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg 
a szűrőt.

Megjegyzés: Normál használat mellett az elemek élettartama 8-10 hónap. 
Ha hosszabb ideig nem fogja használni a Virtual Wall®, Virtuális fal határolót, 
ne felejtse el kikapcsolni (a középső állásba kapcsolni) a kapcsolót.
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Tisztítási és karbantartási utasítások
Hogy a Roomba® robotporszívó mindig a legjobb teljesítményt 
nyújthassa, végezze el a következő oldalakon leírt eljárásokat. 
Az iRobot HOME alkalmazásban további oktatóvideókat is 
megtekinthet. Ha azt tapasztalja, hogy a robot már nem szed 
fel annyi szennyeződést a padlóról, ürítse ki a portartályt, 
majd tisztítsa meg a szűrőt és a keféket.

A tisztítás és a karbantartás áttekintése

Tisztítás és karbantartás

 Megjegyzés: Az iRobot különböző cserealkatrészeket és -egységeket 
gyárt. Ha úgy gondolja, hogy cserealkatrészre van szüksége, további 
információért hívja az iRobot Ügyfélszolgálatát. Kérdezze meg az 
Ügyfélszolgálatot, vagy keressen fel egy hivatalos iRobot® kereskedőt.

* A csere gyakorisága eltérő lehet. Az alkatrészeket akkor kell 
cserélni, ha az elhasználódás nyomai láthatók rajtuk.

A portartály ürítése

A portartály kiürítéséhez nyissa 
fel a portartályfedelet.

A portartály kivételéhez nyomja 
meg a portartálykioldó gombot.1

2

Tegye vissza a portartályt a robotba.3

A szűrő tisztítása

Oldja ki a portartályt. A szűrő 
eltávolításához nyomja mindkét 
végét, majd húzza ki.

Rázza ki a szennyeződést és 
port a szűrőből a szemetesnek 
ütögetve.

Helyezze vissza a szűrőt úgy, hogy 
a bordázott része nézzen kifelé. 
Tegye vissza a portartályt a robotba.

1

2

3

Fontos: A robot nem fog működni, ha 
a szűrő nincs megfelelően behelyezve. 
Cserélje a szűrőt kéthavonta.

Alkatrész Tisztítás Csere* Részletek

Portartály Ürítse ki minden 
használat után

3. oldal

Szűrő Tisztítsa meg hetente 
(ha kisállatot tart, 
hetente kétszer)

Kéthavonta 3. oldal

Elülső görgőkerék Tisztítsa kéthetente 12 havonta 4. oldal

Az Edge-Sweeping, 
oldalkefe és 
többfelszínű kefék

Tisztítsa meg havonta 
(ha kisállatot tart, 
havonta kétszer)

12 havonta 4–5. oldal

Érzékelők és 
töltőérintkezők

Tisztítsa meg havonta 5. oldal
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A portartály mosása

Öblítse ki a portartályt meleg vízzel.

Győződjön meg róla, hogy 
a portartály teljesen száraz. 
Helyezze vissza a szűrőt és 
a portartályt a robotba.

2

3

Fontos: Ne mossa ki a szűrőt.  
A portartály mosása előtt vegye ki a szűrőt.

Oldja ki a portartályt, vegye ki a szűrőt, 
és nyissa ki a portartályfedelet.1

Megjegyzés: A portartály nem mosható 
mosogatógépben.

Az elülső görgőkerék tisztítása

Húzza kifelé az elülső kereket határozottan.
 

Távolítsa el a szennyeződéseket 
a keréküregből.

Ha végzett, tegye vissza az alkatrészeket. 
Ügyeljen rá, hogy a kerék visszapattanjon 
a helyére. 

 Egy kis csavarhúzó segítségével távolítsa 
el az Edge-Sweeping, oldalkefe csavarját.

 
Vegye ki az Edge-Sweeping, oldalkefét, 
tisztítsa meg a kefét és a keferudat, 
majd tegye vissza a kefét.

Fontos: Ha az elülső kereket eltömítik a hajszálak 
és a szennyeződések, akkor kárt tehet a padlóban. 
Ha a kerék nem forog szabadon a tisztítás után 
sem, akkor forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

Az Edge-Sweeping, oldalkefe tisztítása

1 1
2

2
3

KerékTengely

Kerékház
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Nyomja össze a kefekeret kioldó 
füleit, emelje fel a fület, és távolítson 
el minden, a működést akadályozó 
tárgyat.

Vegye ki a keféket a robotból. 
Vegye le a kefefejeket a kefe 
végéről. Távolítsa el a fejek alatt 
felhalmozódott hajat és egyéb 
szennyeződéseket. Szerelje vissza 
a kefefejeket.

A többfelszínű kefék tisztítása

Távolítsa el a hajat vagy egyéb 
szennyeződést a négyszögletes 
és hatszögletű tengelyvégekről  
a kefék ellentétes oldalán. 

Vegye ki a portartályt a robotból, és 
távolítson el minden szennyeződést 
a porszívási útvonalról.

Helyezze vissza a keféket a robotba. 
A kefék tengelyvégeit alak szerint 
illessze a tisztítófejmodulon lévő 
ikonokhoz.

1

2

3

4

5

Az érzékelők és a töltőérintkezők tisztítása

Törölje le az érzékelőket és a töltőérintkezőket egy 
tiszta, száraz törlőkendővel.

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

1
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Hibaelhárítás

A Roomba® robotporszívó kétszólamú hangjelzéssel, egy hangüzenettel 
és a hibaelhárítási kijelző ( ) villogásával jelzi, ha hibát észlel. Kövesse 
a hangos utasításokat. Részletesebb támogatást és videókat az 
iRobot HOME alkalmazásban és a global.irobot.com weboldalon talál.

A robot újraindításához tartsa 10 másodpercig lenyomva a  (Home)  
és a (Spot) gombot. Amikor az összes kijelző kialszik, engedje fel 
a gombokat. A gombok elengedésekor a robot hangjelzést ad, 
jelezve a sikeres újraindítást.  
 

Megjegyzés: A programozási funkció használata esetén nyissa meg az 
iRobot HOME alkalmazást, és ellenőrizze, hogy a programozott takarítások 
megmaradtak-e.

Csökkentett fogyasztású készenléti mód
A Roomba® robotporszívó folyamatosan használ egy kevés energiát, amikor 
a Home Base™ töltőállomáson van. Ez biztosítja, hogy a robot mindig készen 
álljon a következő takarítási munkára, valamint fenn tudja tartani a  
Wi-Fi®-kapcsolatot. Amikor nem használja a robotot, akkor azt alacsonyabb 
fogyasztású állapotba helyezheti. A csökkentett fogyasztású készenléti 
móddal kapcsolatos utasítások és részletes információk az iRobot HOME 
alkalmazásban találhatók.

Lítium-ion akkumulátor
A legjobb eredmény érdekében csak a Roomba® robotporszívóhoz mellékelt 
iRobot lítium-ion akkumulátort használja. 

FIGYELMEZTETÉS: 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 előírások betartása kötelező. 

•  Az akkumulátort a szállítás előtt ki kell kapcsolni.
•  Vegye le a robotot a Home Base™ töltőállomásról. 
•  Röviden a nyomja meg a CLEAN gombot, hogy világítson.
•  Amikor a gomb világít, tartsa nyomva a CLEAN gombot 12 másodpercig. 

Ekkor megszólal egy hangjelzés.
•  A hangjelzés megszólalásakor engedje el a CLEAN gombot. Ekkor az 

akkumulátor 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.
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Magyarország
Ha kérdezni szeretne a Roomba® robotporszívóval kapcsolatban, 
vagy megosztaná róla a véleményét, a márkakereskedő megkeresése 
előtt forduljon az iRobot hivatalos forgalmazójához.

Ehhez először keresse fel a www.irobot.hu 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 36-30/6868786 telefonszámon.

Az iRobot ügyfélszolgálat nyitvatartása
•  Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között
•  Szombaton zárva

Más országokban
Látogasson el a global.irobot.com weboldalra, ahol: 
•   Az adott országra vonatkozó további információt találhat 

az iRobot termékeivel kapcsolatban. 
•   Tanácsokat és tippeket kaphat a Roomba® robotporszívó 

teljesítményének növeléséhez. 
•  Válaszokat kaphat kérdéseire. 
•  Kapcsolatba léphet a helyi Ügyfélszolgálattal.

Az iRobot Ügyfélszolgálata
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Szabályozási információk

Az iRobot Corporation ezennel kijelenti, hogy a Roomba típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:  
www.irobot.com/compliance Az Azurewave modell: (AW-CU300) az ISM 
frekvenciasávban, a 2412–2472 MHz-es frekvencián üzemel, maximális 
kimeneti teljesítménye (EIRP) 2412 MHz-en 19,78 dBm (95,1 mW).
Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket az Európai Unióban nem lehet 
szelektálatlan háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő újrahasznosítás 
érdekében vigye vissza a terméket a helyi forgalmazónak egy hasonló 
új berendezés vásárlásakor, vagy adja le a kijelölt gyűjtőpontok egyikén. 
A termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban 
nem lehet szelektálatlan háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő 
újrahasznosítás érdekében adja le az akkumulátort kijelölt gyűjtőponton. 
A korlátozott forgalmú anyagokkal kapcsolatos nyilatkozatokat a  
www.irobot.com/compliance oldalon tekintheti meg. Az akkumulátort 
csak iRobot termékekkel használja szobahőmérsékleten (10–40 °C).


