
ROIDMI Vezeték Nélküli Porszívó Kezelési Útmutató

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a jövőbeli referencia 
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Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket 
okozhat.

Figyelmeztetés
Figyelem Figyelmeztetések, amelyek enyhe sérüléseket vagy a termékbiztonsági kockázatot okozhatnak 

Figyelmeztetés
1. Ne használja ezt a terméket nedves helyeken, például a fürdőszobában；

2. Ne használja folyadékok, gyufa vagy nedves hulladék tisztításához；

3. Ne használjon törött hálózati csatlakozót és laza aljzatot；

4. A tűz, a sérülés vagy a nem megfelelő működés elkerülése érdekében ne szerelje szét, javítsa vagy alakítsa át egyedül, 

kivéve a fogyóeszközöknek a jelen útmutató szerinti tanúsított cseréjét.；

5. Használjon váltakozó hálózati áramot névleges feszültségnél, ne használjon generátort vagy egyenáramú 
tápegységet stb., Hogy elkerülje a tüzet és az áramütést；

6. Rendszeresen használjon száraz tisztítókendőt a dugasz portalanításához, hogy elkerülje a gyenge szigetelésből 
és más okokból származó tüzet；

7. Az áramütés, a rövidzárlat és a tűz elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a dugó jól illeszkedjen az aljzatba；

8. Abnormális rendellenességek esetén azonnal hagyja abba a használatot, hogy elkerülje a füstölést, tüzet és áramütést；

9. A következő körülmények között: ① "be" állásba kapcsolva és továbbra sem fut; ② Működés közben gyakran megáll; 

③ Szakaszos tápegység, ha a dugaszt vagy a tápkábelt mozgatja; ④ Test torzulás, szokatlan melegedés; ⑤ Égett illat;

⑥ Ha működés közben rendellenes hang hallatszik, azonnal kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a dugaszt, és a gyártó 

vagy annak karbantartó személyzete cserélje ki és javítsa ki a veszély elkerülése érdekében.；
10. Tisztítás és karbantartás előtt feltétlenül vegye ki a dugaszt a konnektorból, hogy elkerülje az áramütést és a 
sérüléseket；

11. Ha a használat során az elektromos kefét szoktlannak találja, kapcsolja ki a kapcsolót, és azonnal ellenőrizze, 

hogy az elektromos kefe köré haj vagy más túl hosszú szálak kerültek-e, és időben tisztítsa meg；

12. Ne öntsön vizet a készülék testére, és ne dugja be, és ne merítse a testet és / vagy dugaszt a vízbe；

13. Ne működtesse a porszívót a fül, a szem, a száj és más testrészek felé irányítva；

14. Ezt a felszerelést nem használhatják a gyerekek és azok, akiknek fizikai, rossz érzékszervi vagy rossz mentális képességeik 
vannak, akiknek nincs tapasztalata és ismereteik,  és felügyelik a használatot；

15. Tartsa távol a porszívót a kórház elektromágneses berendezéseitől；

16. Csak beltéri használatra, ne tegye ki esőnek；

17. Ha a vezeték megsérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervíznek vagy szakképzett 

személyeknek  kell kicserélnie；

18. A töltőt tilos használni, ha a ház megsérült, mert ez áramütést okozhat；

19. A hálózati adaptert csak a megadott porszívóhoz használja；

20. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a jelölő címkén megadott feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel；

21. Tartsa távol a töltőt minden hőforrástól；

22. Ne merítse a készüléket vízbe；

23. Ne használja tovább a készüléket ilyen esetekben: leesés, nehéz tárgy ütése, egyéb sérülések stb. Ha ilyen 

bekövetkezik, vigye be a töltőt javítóműhelyünkbe；

24.  A tűzveszély vagy az áramütés elkerülése érdekében ne szedje szét az akkumulátortöltőt；

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚMUTATÓT
Elektromos készülék használatakor az alapvető óvintézkedéseket mindig be kell tartani, ideértve a következőket:

Figyelmeztetés: Annak elkerülése érdekében, hogy ártalmat okozzon Önnek és másoknak, és szükségtelen 
anyagi károkat okozzon, használat előtt figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a következő "biztonsági 
óvintézkedéseket". A biztonsági óvintézkedések két részre oszthatóak: "Figyelmeztetés" és "Figyelem" .A 
"Figyelmeztetés" és a "Figyelem" a biztonságos használat fontos részei. Feltétlenül kövesse őket.
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Figyelmeztetés

25. A töltő tisztítása vagy karbantartása előtt vegye ki a dugaszt a konnektorból；

26.  Ne kísérelje meg a nem-újratölthető akkumulátorokat tölteni ezzel a töltővel；
27. Ha a porszívót a mágneses falra rögzíti, ne hagyja, hogy gyerekek vagy háziállatok ütközzenek vele, hogy így elkerüljék 

a sérüléseket；

28. Csak háztartási használatra；

29. A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében；

30. Ne hagyja el a készüléket, ha csatlakoztatva van. Húzza ki a konnektorból, ha nem használja, és mielőtt szervizelné；

31. Ne engedje, hogy játékként használják. Nagyobb figyelmet kell fordítani, ha gyerekek vagy azok közelében használják ；

32. Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket használja；

33. Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a készülék nem működik úgy, ahogy kellene, leesett, megsérült, 

szabadban maradt vagy vízbe esett, küldje vissza a szervizközpontba；

34. Ne húzza, vagy hordozza a zsinórnál, ne használja kábelt fogantyúként, ne zárja be a kábel felett az ajtót, vagy húzza a 
kábelt éles szélek vagy sarkok körül;

35. Ne működtesse a készüléket kábel felett. Tartsa távol a kábelt hevített felületektől；

36. Ne húzza ki a csatlakozódugót a kábel meghúzásával. A kihúzáshoz fogja meg a dugót, és ne a kábelt；

37. Ne kezelje a dugót vagy a készüléket nedves kézzel；
38. Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba; ne használja elzárt nyílásokkal; tartsa tisztán a portól, szálaktól, hajtól és 

mindentől, amely csökkentheti a légáramlást；

39. Kapcsolja ki az összes kezelőszervet, mielőtt kihúzza；

40. Különös gondossággal járjon el a lépcsők tisztításakor；
41. Ne használja tűzveszélyes vagy éghető folyadékok, például benzin felszívásához, vagy olyan helyekre, ahol ezek jelen 

lehetnek；

42. Kerülje el a véletlen indítást. Mielőtt csatlakoztatná az akkumulátort, felveszi vagy hordozza a készüléket, ellenőrizze, 

hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva. Ha a készüléket a kapcsolón az ujjával hordozza  vagy a bekapcsolt energiát ellátó 

készüléken, balesetet okozhat；

43. Töltse csak a gyártó által megadott töltővel. Az egyik típusú akkumulátorhoz használható töltő tűzveszélyt okozhat, 

ha egy másik akkumulátorhoz használja；

44. A készülékeket csak a kifejezetten erre kijelölt akkumulátorokkal használja. Bármely más akkumulátor használata 

sérüléseket és tüzet okozhat；

45. Ha az akkumulátort nem használják, tartsa távol attól, hogy más fémtárgyak, például gemkapcsok, érmék, 

kulcsok, szögek, csavarok vagy más apró fémtárgyak kerüljenek egymáshoz, amelyek összeköthetik az egyik 

kapcsot a másikkal. Az akkumulátor érintkezőinek rövidzárlása égési sérülést vagy tüzet okozhat；

46. Zord körülmények között folyadék szabadulhat ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Véletlen 

érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, akkor forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilépő 

folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat；

47.  Ne használjon sérült vagy átalakított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok 

kiszámíthatatlan viselkedést produkálhatnak, tüzet, robbanást vagy sérülést okozva；

48.  Ne tegye ki az akkumulátort vagy készüléket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130 ° C feletti 

hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat； 

49.  Kövesse az összes feltöltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban 

megadott hőmérsékleti tartományon kívül. Nem megfelelő töltés vagy a megadott tartományon kívüli 

hőmérsékleten károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűzveszélyt；
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Figyelem(Balesetveszély)

1. Ne működtesse hosszú ideig, ha a porszívó eltömődött；

2. Ne blokkolja a szellőzőnyílást (a gép teste deformációjának, meghibásodásának vagy a túlmelegedés okozta tűz 
elkerülése érdekében)；

3.  Ne húzza és ejtse le a gép testét (hogy ne karcolja meg a talajt)；
4. Ne lökje meg a gép testét. Ne hagyja, hogy a gyerekek a testtel játsszanak stb. (a test sérülésének vagy 

károsodásának elkerülése érdekében)；

5.  Ne ejtse a terméket más tárgyakra és ne gyakoroljon rá nyomást (hogy elkerülje a meghibásodás okozta tüzet 
és áramütést)； 

6.  Használat előtt feltétlenül telepítse a portatályt (a motor és a test károsodásának elkerülése érdekében)；

7.  Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adapter töltővezetéke jó-e；

8.  A porszívó első használata vagy a megadott szűrőelem cseréje előtt kapcsolja ki a porszívót, és ellenőrizze, hogy 
a szűrőelem a helyén van-e；

9. Ha sok por van a portartályban, akkor tisztítsa meg azt az akadálytalan szellőzési út biztosítása érdekében, hogy 

elkerülje az eltömődést, ami csökkenti a motor szívó képességét és felmelegíti a motort；

10. A hulladék akkumulátort biztonságosan kell újrahasznosítani. Ne dobja ki sehova；

11. Ne szívjon nagy, puha, ragadós tárgyakat, például gyapjút, hajat, ömlesztett pamutot, tésztát és rágógumit 

a porszívóba；

12. Győződjön meg arról, hogy a porszívó kikapcsolt állapotban van, amikor az elektromos kefét és a 

tartozékokat újracsatlakoztatják vagy leválasztják；

13. Ne használja és tárolja a porszívót szélsőséges körülmények között, például szélsőséges hőmérsékleten 

stb.. Javasoljuk, hogy beltéri hőmérsékleten használja és tárolja 4–35 ℃ környezeti hőmérsékleten, kérjük, hűvös 

és száraz helyen tárolja.

14. A kefe váratlanul elindulhat, tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az akkumulátort. Mindig kapcsolja ki 

a készüléket, mielőtt csatlakoztatja vagy leválasztja a motoros szívófejet；

15. Ne szívjon fel égő vagy füstölő tárgyakat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut；

16. Ne használja porzsák és szűrők nélkül.

51.  A javítást szakembernek kell elvégeznie, csak azonos pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a termék 

biztonságának fenntartását；

52.  A készüléket vagy az akkumulátort csak az ápolási és kezelési útmutatóban feltüntetett módon módosíthatja 

vagy javíthatja.
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Termékleírás

Főgép

Váltó Kapcsoló

Fém Toldócső

Kioldó Gomb

Kioldó Gomb

Állapotjelző LED

Portartály

Indító Kapcsoló

Kioldó Gomb

Fényérzékelő

Reflektorfény

Gördülő Kefe

Teljesítményjelző LED Portartály
Kioldásgátló Csat

Töltő Csatlakozó

Portartály
Kioldó Gomb

Gördülő Kefe
Kioldó Gomb

Görgő
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Kiegészítők

Szénszálas
Gördülő Kefe

Gégecső

Matrac Kefe

Többfunkciós Kefe
(Szerelés Hosszú Lapos 

Szívófejjel)

Kanapé Kefe

Hosszú Lapos Szívófej

Kiegészítő Telepítése

A használat kényelme érdekében ez a termék speciális kiegészítőkkel van felszerelve a porszívó házához. Ha a porszívó házat külön használják, akkor szükség 
szerint közvetlenül csatlakoztatható a kiegészítőkhöz.

Tippek: 
A porszívó házának rögzítése közvetlenül csatlakoztatható a gégecsővel és a matrac kefével. A csatlakozási mód megegyezik a hosszú lapos szívófejével. 
A kanapé kefe közvetlenül csatlakoztatható a gégecsőhöz, és a csatlakozási mód megegyezik a hosszú lapos szívófej csatlakozási móddal. 

2. A Kanapé Kefe telepítése
Helyezze be a Kanapékefét a hosszú lapos szívófejbe, amíg a 
helyére nem kattan.

Figyelem

1.  Vigyázzon az elektromos kefe felszerelésekor, hogy elkerülje a kéz sérülését；
2.  Az elektromos kefe felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fém érintkező tiszta és száraz-e, hogy elkerüljék a használat közben a rövidzár miatt 
fellépő szükségtelen károkat az elégtelen csatlakozás vagy víz miatt.

Telepítés
Főgép Telepítése

1. Helyezze az elektromos kefét függőlegesen a fém összekötőrúd 
aljzatába, amíg a helyére nem kattan.

2. Helyezze a fém összekötő rudat függőlegesen a ház aljzatába, amíg a 
helyére nem kattan.

1. Hosszú, lapos szívófej csatlakoztatása: Helyezze be a hosszú, 
lapos szívófejet a ház aljzatába, amíg a helyére nem kattan.

Tisztító Kefe Mágneses Fali Tartó Töltő Adapter Tipli×2 Csavar ×2



Figyelmeztetés

Amikor a porszívót a mágneses fali tartóra rögzíti, tartsa távol a gyerekeket és háziállatokat a porszívótól, hogy elkerülje az ütődést és a lehetséges károsodásokat.
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1. Illesszen átlátszó matricát a falra, 88 cm-rel a talaj felett, az 1. ábra szerint ；
2. Távolítsa el a mágneses fali tartó védőfóliáját, és illessze az átlátszó matricára
3. Helyezze az elektromos kefét vízszintesen a földre, a 2. ábra szerint ；
4. Helyezze a porszívót a mágneses fali tartóhoz közel, amíg az rögzítésre nem kerül, mint a 3. ábrán látható.

Tárolás

Szerelés szögek nélkül: Rögzítse a mágneses fali tartót lemosható ragasztóval.
Üveg és kerámia falakhoz ajánlott. A falra szerelése előtt tartsa tisztán a portól, szennyeződésektől, stb.

3. Igazítsa a függőleges irányba az alvázkeret rögzítő helyzetéhez, és 
forgassa el a rögzítődobozt az óramutató járásával megegyező 
irányban a telepítéshez.

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat és távolítsa el a védőfóliát, 
mielőtt a mágneses fali tartót felszerelné.

Szerelés szögekkel: A mágneses fali tartót tiplikkel kell a falhoz rögzíteni.

2. Rögzítse a mágneses fali tartót a falhoz, oldja ki a hátlapot az 
óramutató járásával ellentétes irányba csavarva, fúrja be a tiplit a falba 
a helyes pozíciónak megfelelően.

88cm a talaj felett

Védőfólia

92cm

Csavarnyílás

Mágneses Fali Tartó Keret

Csavarnyílás

Mágnes Fali Tartó

Termék Használata

Be / ki kapcsolás és Szívóteljesítmény kapcsolás

Hosszan nyomja meg a Indító gombot a gép normál üzemmódban történő indításához £ »
Kattintson a Váltó gombra, és a szívóteljesítmény átvált a normál vagy az erőteljes üzemmódra. 
A gép kikapcsolásához nyomja meg 0,5 másodpercre a bekapcsoló gombot.

Váltó Kapcsoló

Indító Kapcsoló

Helyezze az elektromos 
kefét vízszintesen a földre

Rögzítse a porszívót a falra, 
a fallal párhuzamosan

1. Ábra 2.  Ábra 3.  Ábra 



Figyelmeztetés

1.  Csak beltéri használatra, ne tegye ki esőnek；
2.  Ha a kábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a szerviznek vagy képzett személynek kell kicserélnie；
3.  A töltőt tilos használni, ha a ház megsérült, mert ez áramütést okozhat；
4.  A hálózati adaptert csak a megadott porszívóhoz használja；
5.  Töltés előtt ellenőrizze, hogy a jelölő címkén megadott feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel；
6.  Tartsa a töltőt távol minden hőforrástól；
7.  Ne merítse a készüléket vízbe；
8.  Ne használja tovább a készüléket a következő esetekben: leesés, nehéz tárgy ütése, egyéb sérülések stb. Ha ilyen bekövetkezik, a töltőt javító 
szervízünkben javítsa ki.；
9.  A tűzveszély vagy az áramütés elkerülése érdekében ne szedje szét az akkumulátortöltőt；
10. A töltő tisztítása vagy karbantartása előtt vegye ki a dugót a konnektorból；
11. Ne kísérelje meg újratölthető akkumulátorokat tölteni ezzel a töltővel.
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Töltő Adapter Használata

1. Rögzítse a töltő kábelt
Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adapter csatlakoztatva van-e a 
névleges váltóáramú tápegységhez. A töltőkábel be van ragadva a 
tápvezeték nyílásába a mágneses fali tartó mindkét oldalán, hogy 
megkönnyítse a töltő kábel rögzítését.

2. Töltés
Csatlakoztassa a porszívót a mágneses fali tartóhoz, húzza ki a hálózati 
csatlakozó gumi dugóját, és dugja be az adaptercsatlakozót. Ezen a 
ponton a töltésjelző lámpa egymás után növekszik az energiaellátás 
feltételei szerint, jelezve, hogy a porszívó töltődik, és amikor a jelzőfény 
teljesen világít, a porszívó akkumulátora feltöltődött.

Töltő Felület

Állapotjelző LED-ek

A Hálózati Adapter Alapvető Paraméterei

Állapot Megjelenítése

Teljesítmény Jellemzők Bluetooth Kapcsolat
(Kék Fény Világít)

Portartály Tele
(Piros Fény Villog)

Bluetooth  
SzétválasztásMerülés

A piros fények villognak, amikor a portartály tele van ； Kék fény világít, ha csatlakozik a Bluetooth-hoz ； 
Piros és kék fény villog, ha 20 másodperc múlva kikapcsol.
Megjegyzések: Villogást Jelez；    Jelzi, hogy a villogás kikapcsolt； Jelzi, hogy mindig világít ；

Töltés

Hálózati AdapterTermék Név

1.0A

1.0A

Névleges Bem. Feszültség

Névleges Bemeneti Áram

Termék Modell RM-C-Y01US

Névleges Kim. Feszültség

Névleges Kimeneti Áram

34.2V

100-240V~



Figyelem

Figyelem

1.  Az ablakokat és az ajtókat tisztítva, különös óvatossággal mozgassa a porszívót, hogy ne törjön el üveg és törékeny tárgyak；
2.  Ne engedje, hogy a gyerekek megközelítsék a matrac kefét, vagy játsszanak vele；
3.  Ne használja a matrac kefét semmilyen kendő felszívására, hogy elkerülje az eltömődést；
4.  Ha a gégecsövet használja a fiók tisztításához, először vegye ki a tárgyakat a fiókból, hogy elkerülje a porszívó károsodását；
5.  Használat után tisztítsa meg a kiegészítőket, nehogy az élelmiszer maradványok, a gyapjú és más részecskék hosszú tárolás után 

romlani tudjanak.

A Gördülő Kefe Használata

1. A szénszálas gördülő kefe padlólapokhoz, padlóhoz és rövidszőrű 
gyapjúszőnyeghez használható.

Szénszálas Gördülő Kefe

2. A puha bársony gördülőkefe padlólapokhoz, fapadlókhoz, csiszolt 
padlókhoz stb. használható. Javasoljuk, hogy ne használjon puha 
bársony gördülőkefét a szőnyeg tisztításához.

1.  Ne szívjon fel vizet a porszívóval；
2.  Az összeszereléshez ne használjon vízfoltos gördülő kefét；
3.  Győződjön meg arról amikor cserélik, hogy  a gördülőkefe hiányzó alkatrészek nélkül van a helyére felszerelve,  .
Tippek: Ha sötét sarokhoz ér, az elektromos kefe feletti fényérzékelő automatikusan érzékeli a fényerőt, és ezzel egyidejűleg beállítja a lámpa fényerejét, 
hogy elérje a világítási hatást, és megkönnyítse a használatát.
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Többfunkciós kefe (szerelés hosszú, lapos szívófejjel): kanapé és 
kanapé ülés, szekrény, ablakpárkány és mindenféle asztali por 
kezelésére alkalmas.

Kiegészítők Használata 

Hosszú, lapos szívófej: alkalmas ajtók, ablakok, lépcsők és más 
keskeny rések tisztítására.

Matrac kefe: az ágy, függöny és más textilanyagok felületén található 
por és atkák tisztítására alkalmas.

Gégecső: nehezen hozzáférhető saroktisztításhoz használható.

Puha Bársony Gördülő Kefe



Figyelem

1.  Tisztítás előtt kapcsolja ki a porszívót；
2.  Tisztításkor irányítsa a portartályt a szemétkosárba；
3.  Ne szerelje be a portartályt nedvesen.

Figyelem

1.  A szűrő telepítésekor szerelje be a szűrőt a megfelelő irányba；
2. A portartály felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a portartály kioldásgátlóját a megfelelő helyre szereljék be, hogy megakadályozzák a lábra vagy a padlóra 
való esését és károsodását.
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Gyors Beállítások

1.  A felhasználók a „ROIDMI” APP segítségével vezérelhetik a termék teljesítményét, amely letölthető az APP Store-ból. Ez az alkalmazás támogatja az 
Androidot és az IOS-t is. Minden Roidmi termék csatlakoztatható rajta keresztül, és szinergikus minden más ROIDMI termékkel. Az APP letöltéséhez 
ellátogathat a www.roidmi.com/en oldalra.
2.  Csatlakozás
Csatlakozás A „ROIDMI” kezdőlapján kattintson a „My Device” elemre, majd csatlakozzon a ROIDMI vezeték nélküli porszívóhoz. Sikeres csatlakozás 
után a felhasználók megtalálhatják ezt a készüléket a „My Device”-on. Kapcsolja be a telefon Bluetooth-át, hogy csatlakozzon az eszközhöz, és 
automatikusan megtalálja ezt a készüléket a „My Device”-on . Kapcsolja be a telefon Bluetooth-át, hogy automatikusan csatlakozzon az eszközhöz.

A „Mĳia-val való együttműködésről” azt jelenti, hogy az itt bemutatott terméket úgy tervezték, hogy csatlakozzon és kölcsönhatásba lépjen a Mi Home 
alkalmazással vagy a Mi AI-vel. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt szereplő terméket csak az alkalmazás interakciója tanúsítja. A Xiaomi és a Mijia nem felelős a 
termék gyártásáért, a biztonsági és szabályozási szabványokért, sem a minőség-ellenőrzésért.

Portartály telepítése: Nyomjon rá a kioldásgátló gombra, helyezze 
be a portartályt a házba, kövesse az ábrát az óramutató járásával 
ellentétesen, amíg nem hallja, hogy kattan.

Kioldásgátló Gomb

Szűrő Fogantyú

Portartály

Portartály Fedél

Ciklon Fogantyú

Portartály alkatrészeinek szét és összeszerelése: fordítsa meg a 
portartályt, távolítsa el a szűrőelemet, húzza felfelé az összeszerelő 
fogantyút ugyanabba az irányba, vegye ki a ciklon mechanizmust a 
portartályból, és tisztítás után szerelje össze.

A Termék Tisztítása

A Portartály Eltávolítása és Beszerelése

Portartály eltávolítása: nyomja meg a portartály kioldó gombját, 
húzza vízszintesen jobbra a portartályt, vegye le a portartály 
szerelvényt a porszívó testétől, óvatosan nyomja meg a portartály 
fedelének kioldó gombját, és nyissa ki a portartály fedelét.

A portartály fedelének kinyitása és bezárása: Nyomja le kissé a fedél 
fogantyúját, majd nyissa fel a portartály fedelét. A tisztítás után 
nyomja fel erőteljesen a fedelet, amíg nem hallja, hogy kattan.

Mĳia-val való együttműködésről



Figyelem

1.  A fémháló károsodásának elkerülése érdekében ne húzza erőből a ciklon mechanizmus tekercsét;
2.  A korrózió elkerülése érdekében természetesen szárítsa meg mosás után；
3.  A szűrő cseréjekor az eredeti szűrőt használja a kereskedőtől, hogy ne károsítsa a porszívót；
4.  A szűrő tisztításakor használja az eredeti gyártó által biztosított tisztítókefét. Ne használjon más acélkefét vagy kemény kefét；
5.  Ne veszítse el a görgő rögzítő blokkját, és ne használja a henger kefét a görgő rögzítő blokk nélkül.

Figyelem

1.  Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az adaptert a gördülő kefe cseréjekor；
2.  A tisztítókefének éles pengéje van, amelyet arra használnak, hogy eltávolítson minden, a kefe körüli tisztíthatatlan összetapadást. A gyerekeket ne hagyja a tisztítókefék 
közelében；

3. Amikor a gördülő kefét megnyomja a görgő rögzítő blokk kioldásához, vigyázzon, a rögzítő blokk gyorsan kipattan, és elveszhet；
4.  Ne engedje, hogy a gyermekek lenyeljék a gördülő kefe rögzítő blokkját.；
5.  Ne veszítse el a gördülő kefe rögzítő blokkját, ne használja az elektromos kefét a kefetartó nélkül.

2. Portartály és fémháló tisztítása: mossa le a portartályt és a 
fémhálót tiszta vízzel, majd szárítás után használja fel, hogy 
megakadályozzák a por összecsomósodását, amikor ismét használja.

Görgő Csere

Helyezze felfelé az elektromos kefe hátoldalát, és nyomja felfelé az elektromos 
kefe gyorskioldó gombját, hogy elengedje az elektromos kefe fedelét. Távolítsa 
el a gördülő kefét, gördítse a lapot a henger rögzítési helyzetébe, fedje le a 
gördülő kefe rögzítő blokkjával és vegye le a gördülő kefét a felület rögzítésének 
tisztításához.

Gördülő kefe tisztítása: tisztítókefével emelje fel és vágja le a 
gördülő kefén lévő  hajat és szálas anyagokat, így elválasztva a 
gördülő kefétől.

Portartály Tisztítása

1. Ciklon mechanizmus tisztítása: Vegye ki a ciklon mechanizmust a 
portartályból, tisztítsa meg a fémhálóhoz ragadt portól és a hajtól.
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3. A szűrő tisztítása: vegye ki a szűrőt, tisztítsa meg a pihe port kefével és 
mossa le. Ha szükséges, cserélje ki a megadott szűrőt. A tisztaság 
érdekében ajánlott 3 havonta cserélni a megadott szűrőt.

Gördülő Kefe Rögzítő Blokk

Görgő Kioldó Gomb
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Termék Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, hibaelhárítson vagy időben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Részletes Darabjegyzék

Alapvető Paraméterek

Név Név Mennyiség

1

1

1

1

1

1

2

1

Mennyiség

1

1

1

1

1

2

1

1

Porszívó főgép Elektromos Kefe

Fém Toldócső Matrac Kefe

Tisztító Kefe

Szénszálas Gördülő Kefe

Puha Bársony Gördülő Kefe

Hosszú Lapos SzívófejTöltő Adapter

Mágneses Fali TartóTipli

CsavarSzivacs Szűrő

Szűrő

Kezelési Útmutató

Felszerelési követelmények: Android4.4 vagy iOS9.0 vagy újabb (iPhone 4S és újabb).
Ez az eszköz tartalmaz egy rádiós átviteli modult a modell jóváhagyási kódjával: CMIIT ID 2016DP1395

Termék Neve XCQ04RM

380W

83dB（A）

Termék Súly

Üzemidő (normál/növelt)

Névleges Feszültség

Lítium Akkumulátor Kapacitás

Töltési Határfeszültség Kb. 2.5H

Kb. 0.4L

1191 × 259 × 158mm

35W

Termék Modell

Zajszint

Névleges Áramerősség

Termék Mérete

Töltési Idő

Portartály Űrtartalma

Elektromos Kefe Névleges Áramerőssége

Elektromos Kefe Modell

28.8V

2500mAH/72Wh

Vezeték Nélküli Porszívó

Kb. 55 perc/10 perc

Kb. 2.6kg

XCQDS01RM

34.2V

Hiba Leírása

A Motor Nem Indul

A Gördülő Kefe Nem Forog

Szívóteljesítmény Csökkenés Az elektromos kefe légbevezető csöve eltömődött, vagy a kefe nem működik

Megtelt a portartály

Tartós működés, magas hőmérséklet

A szűrőt por borítja

A fémháló lyukaiba eldugult papír- vagy gyapjúszálak

A légcsatorna a portartály és a ház között eldugult

Alacsony Töltettség

Hiba Oka

Puha bársony gördülő kefét nem megfelelő felületeken használja

A gördülő kefe túl sok hajszálat és más hosszú szennyeződést ragadott be

A hálózati adapter nincs megfelelően csatlakoztatvaTöltésjelző LEDek nem 
világítanak/villognak

Tisztítsa meg a hulladéktól, amelyek az 

elektromos gördülő keféhez ragadtak

Ürítse ki a portartályt

Statikus hűtés után indítsa újra a gépet

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt

Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e szemét a 

légcsatornában a portartály és a ház között

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fém 

háló eldugult-e

Töltse fel a porszívót

Cserélje ki a szénszálas gördülő kefét és 

változtassa meg a felhasználási környezetet

Tisztítsa meg a kefe tekercsét

Megoldás

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati 
adapter megfelelően be van-e dugva

Gégecső
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Termékre Vonatkozó Veszélyes Anyagok Nyilatkozata

Veszélyes Anyagok
Rész Neve

Műanyag Tok

Alaplap

Kábel

Akkumulátor

Töltő Adapter

Mágnes

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

Ezt az irányelvet időről időre frissíthetik a törvény által megengedett mértékben. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel.

Főgép

Szűrő

Típus

Vezeték Nélküli Porszívó

Garancia Tartalma Garancia Időtartama

12 hónap

Ez véletlenszerű anyagfogyasztáshoz kötött, nincs garanciaidő

Ezt az űrlapot az SJ / T 11364 szabványnak megfelelően készítették el.
    :Azt jelzi, hogy a veszélyes anyag tartalma az alkotóelem összes homogén anyagában nem éri el a GB / T 26572 sz. dokumentumban meghat. határértéket.
    :Azt jelzi, hogy a veszélyes anyag tartalma az alkotóelem legalább egy homogén anyagában meghaladja a GB / T 26572 sz. dokumentumban meghat. határértéket.

Ez a tanúsítás azt jelenti, hogy a vizsgált típusok összhangban állnak a veszélyes anyagok felhasználásáról szóló irányelv (RoHS) 2011/65 / EU által 
meghatározott szabványokkal.
Ez a termék megfelel az RoHS környezetvédelmi követelményeinek; Jelenleg a világon nincs érett technológia az elektronikus kerámia és rézötvözetek 
ólomtartalmának pótlására vagy csökkentésére. A termékkel megjelölt környezetvédelmi kifejezés normál használati körülmények között utal, a termék olyan 
káros anyagokat vagy elemeket tartalmaz, amelyek nem szivárognak ki.

FCC NYILATKOZAT 
1. Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1)  Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát.
(2)  Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott zavarokat, ideértve azokat a zavarokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FCC Sugárterhelési Nyilatkozat
Ez a berendezés megfelel az FCC sugárzási expozíciós határértékeinek, amelyeket egy manipulálatlan környezetben határoznak meg.

Garancialeírás
A jótállási idő a vásárlás napjától vagy a kézbesítés dátumától lép hatályba (ha a szállítási határidő valamivel későbbi, mint a vásárlás időpontja). A 
jótállási szolgáltatás fontos alapjaként őrizze meg a vásárlási számlát vagy a vonatkozó tanúsítványokat.

Garancia Tartalma

(1) Tegye át vagy helyezze át a vevő antennát.
(2) Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
(3) Csatlakoztassa a készüléket egy aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától. 
(4) Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

2. Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát 
a berendezés üzemeltetésére.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC 
Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen egy lakóépületben.
Ez a berendezés felhasznál, generál és sugároz rádiófrekvenciás energiát, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros 
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél.
Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, ezt meg lehet határozni a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával. a 
felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát a következő intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával:
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Vezeték Nélküli Porszívó Termék Teljesítmény-Hibalistája

Név

A gépet nem lehet indítani normál használat mellett

A gördülő kefe normál működési körülmények között nem forog

A jelzőfény normál használat esetén változatlan marad

Az APP nem csatlakoztatható normál használat esetén

Teljesítmény-Hiba

Vezeték Nélküli Porszívó

Gyártó:  ROIDMI Information Technology Co., Ltd. 
Cím：4F,C8 Buliding,No.1699 Huishan Road,Life Science and Technology Park,Huishan District,Wuxi,Jiangsu,PRC
Vezető alapelvek Draft EN 301 489-1:V2.2.0:2017   Draft EN 301 489-17:V3.2.0:2017   EN 300 328 V2.1.1:2016   EN60335-1:2012/A13:2017 EN 
60335-2-2:2010/A1:2013   EN 62233:2008   EN 62479:2010   EN 55014-1:2017   EN 55014-2:2015   EN 61000-3-2:2014   EN 61000-3-3:2013  
Szervíz Email： wxrm@roidmi.com   
A termékértékesítéshez kérjük, ellenőrizze a weboldalt：www.roidmi.com/en
Made in China
Kiadási Száma. : 2018.10  V1.0
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A ROIDMI Vezeték Nélküli Porszívó Karbantartási Nyilvántartása

A ROIDMI Vezeték Nélküli Porszívó Karbantartási Nyilvántartása

Első karbantartási feljegyzés

A karbantartó ügynök neve

Karbantartási dátum

Hibaállapot

Hiba oka

Visszatérési vagy csere bizonyítvány

Benyújtás dátuma

Új sorozatszám

Eredeti sorozatszám

Hibakezelési helyzet

Karbantartói bélyegző

A karbantartó személyzet aláírása

Második karbantartási feljegyzés

A karbantartó ügynök neve

Karbantartási dátum

Hibaállapot

Hiba oka

Visszatérési vagy csere bizonyítvány

Benyújtás dátuma

Új sorozatszám

Eredeti sorozatszám

Hibakezelési helyzet

Karbantartói bélyegző

A karbantartó személyzet aláírása

Harmadik karbantartási feljegyzés

A karbantartó ügynök neve

Karbantartási dátum

Hibaállapot

Hiba oka

Visszatérési vagy csere bizonyítvány

Benyújtás dátuma

Új sorozatszám

Eredeti sorozatszám

Hibakezelési helyzet

Karbantartói bélyegző

A karbantartó személyzet aláírása

Nyegyedik karbantartási feljegyzés

A karbantartó ügynök neve

Karbantartási dátum

Hibaállapot

Hiba oka

Visszatérési vagy csere bizonyítvány

Benyújtás dátuma

Új sorozatszám

Eredeti sorozatszám

Hibakezelési helyzet

Karbantartói bélyegző

A karbantartó személyzet aláírása




