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Ez a robotporszívó megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. A
szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és va-
gyoni károkhoz vezethet.

A robotporszívó első használata előtt olvassa el a használati útmu-
tatót. Fontos útmutatásokat ad a robotporszívó biztonságára, ha-
sználatára és karbantartására vonatkozólag. Ezáltal védi önmagát
és másokat, valamint elkerüli a károkat.

Őrizze meg a használati útmutatót és adja azt tovább az esetleges
következő tulajdonosnak.

Minden karbantartás, hosszabb tárolás, ápolás, probléma és hiba
elhárítás előtt kapcsolja ki a robotporszívót. Ehhez nyomja meg a
I/0 gombot a robotporszívó oldalán a 0 állásra. Ugyanígy járjon el a
robotporszívó szokatlan működésekor.

Rendeltetésszerű használat

 Ezt a robotporszívót arra tervezték, hogy a háztartásban és a
háztartáshoz hasonló környezetben padlótisztításra használják.

 Ez a robotporszívó nem alkalmas a szabadban történő használa-
tra.

 A robotporszívót kizárólag száraz dolgok felszívására használja.
Minden más felhasználási mód, átalakítások és módosítások nem
engedélyezettek.

 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési, vagy értelmi képessé-
geik, tapasztalatlanságuk, vagy tudatlanságuk miatt nincsenek ab-
ban az állapotban, hogy a robotporszívót kezelhetnék, nem szabad
ezt a robotporszívót felelős személy felügyelete vagy útmutatása nél-
kül használni.
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Gyermekek a háztartásban

 Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyago-
kat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és meg-
fulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.

 A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a robotporszívótól
kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

 Nyolc év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik a robotporszívót
felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan
tudják kezelni. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell
tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

 Gyermekeknek nem szabad a robotporszívót felügyelet nélkül
tisztítani vagy karbantartani.

 Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a robotporszívó közelében
tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a robotporszívóval ját-
szani.

 Az akkumulátor és a távirányító elemei nem kerülhetnek gyerekek
kezébe.

Műszaki biztonság

 A robotporszívó 14,4 V-on működik. 

Ez egy III. védelmi osztályú készülék. 
Ez egy olyan készülék, aminél a védelem törpefeszültségre való csa-
tlakozás révén biztosított, és amiben nem keletkeznek a törpefe-
szültségnél nagyobb feszültségek. A robotporszívó töltése a II. vé-
delmi osztályú tápegységgel történik (hálózati feszültség jelzése).

 Ellenőrizze a robotporszívót és minden mellékelt alkatrészt a ha-
sználat előtt, hogy nem sérültek-e láthatóan. Ne vegyen sérült alka-
trészeket használatba.

 A hálózati dugaszolóaljzatot egy 16 A-es biztosítóval, vagy egy 10
A-es lomha biztosítóval kell biztosítani.
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 Hasonlítsa össze a robotporszívó és a tápegység adattábláján
(hálózati feszültség és frekvencia) lévő csatlakoztatási adatokat a vi-
llamos hálózat adataival. Ezeknek az adatoknak feltétlenül meg kell
egyezniük.

 A robotporszívó megbízható és biztos működése csak akkor bi-
ztosított, ha a bázisállomás a nyilvános villamos hálózatra van csatla-
koztatva.

 A garancia ideje alatt a robotporszívó javítását csak a Miele által
meghatalmazott vevőszolgálat végezheti, ellenkező esetben az ezt
követő károknál nem érvényesíthető a garanciális igény.

 A javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberrel vége-
ztesse el. Szakszerűtlen javítások következtében a felhasználó ko-
moly veszélyeknek lehet kitéve.

 Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne sérüljön, ne törjön és ne
tekeredjen meg. Ne állítson rá nehéz tárgyakat.

 Ne hagyja a robotporszívót a hálózati, és más kábeleken járni.

 Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt tartozékokat (adapter,
tápegység, bázisállomás) használja.

 Az akkumulátorok és elemek kifolyhatnak. Kerülje a szemmel és
bőrrel való érintkezést a maró folyadékkal. Érintkezés esetén öblítse
ki vízzel, és vegyen igénybe orvosi segítséget.

 A robotporszívó a lépcsők és szintkülönbségek felismeréséhez
szenzorokkal van ellátva. Ne takarja le a szenzorokat és a kamerákat,
és ügyeljen arra, hogy a szenzorok funkcióját működés közben a
körülöttük heverő tárgyak ne zavarják.

 Ne ragasszon matricát a bázisállomás elülső oldalára, amely
mögött egy infravörös jeladó van. Ne állítson elé tárgyakat.

 Soha ne merítse a robotporszívót és a mellékelt alkatrészeit vízbe.
Minden részt csak szárazon vagy egy enyhén nedves ruhával tisztít-
son.
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 Ne engedje leesni a robotporszívót és a mellékelt tartozékokat. A
leesett vagy sérült részeket biztonsági okokból nem szabad tovább
használni.

 Csak eredeti alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a bi-
ztonsági követelményeket teljesítik. Hibás alkatrészeket csak ilyene-
kre szabad kicserélni.

Szakszerű használat

 Ne használja a robotporszívót porgyűjtő doboz, előszűrő és kime-
neti szűrő nélkül.

 Minden törékeny és könnyű tárgyat vegyen fel a padlóról és ügye-
ljen arra, hogy a robotporszívó ne gabalyodjon bele zsinórokba,
függönyökbe, rojtokba és hasonlókba.

 A háziállatokat távol kell tartani a robotporszívótól. Ne engedje,
hogy a háziállatok ráálljanak vagy ráüljenek a robotporszívóra.

 Tegyen megfelelő intézkedéseket annak megakadályozása ér-
dekében, hogy a robotporszívó mélyre leessen, pl. galériáról vagy
nyitott erkélyről. Ezért ezeket zárja le, pl. fizikai akadályok
felállításával.

 Ne engedje, hogy a robotporszívó égő, vagy izzó tárgyakat, pl. ci-
garettát, vagy láthatóan kialudt hamut, ill. szenet felszívjon. Ne ha-
sználja nyílt kandalló közelében.

 Ne engedje, hogy a robotporszívó folyadékot és folyékony
szennyeződést felszívjon. A nedvesen tisztított vagy habbal beszórt
szőnyegeket vagy padlószőnyeget a porszívózás előtt hagyja telje-
sen kiszáradni.

 Ne engedje, hogy a robotporszívó tonerport felszívjon. A toner,
amit pl. nyomtatóknál, vagy másológépeknél használnak, villamosan
vezető lehet.



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

8

 Ne engedjen a robotporszívónak semmilyen gyúlékony vagy rob-
banásveszélyes anyagot vagy gázt felszívni és ne porszívózzon olyan
helyen, ahol ilyeneket raktároznak.

 Mialatt a készülék dolgozik, ne üljön vagy feküdjön a tisztítandó
felületre, hogy a hosszú haj, vagy lazán viselt ruházat a kefehenger
és a robotporszívó más mozgó alkatrészei közelébe ne kerüljön.

A robotporszívó akkumulátorával és a távirányító elemeivel való bánásmód

 Forduljon a Vevőszolgálathoz, mielőtt az akkumulátort elszállítja.

 Ne hagyja, hogy az akkumulátor leessen, és ne dobja le. Leesett
és károsodott akkumulátort biztonsági okokból nem szabad tovább
használni.

 Az akkumulátor vagy az elemek ne kerüljenek kapcsolatba nyílt
lánggal vagy más meleg forrásokkal. Ne hevítse az akkumulátort va-
gy az elemeket. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

 Ne szedje szét az akkumulátort.

 Ne okozzon az akkumulátornál vagy az elemeknél rövidzárlatot az
érintkezők véletlen vagy szándékos összekapcsolásával.

  Az akkumulátor vagy az elemek ne érintkezzenek folyadékkal.

 A távirányító elemeit soha ne töltse fel.

 Az akkumulátort semmi esetre sem használja tovább, ha észreve-
szi, hogy szokatlan szagot áraszt, folyadék lép ki belőle, erősen fel-
melegszik, elszíneződik vagy eldeformálódik. Az akkumulátor hu-
lladékkezelésekor körültekintően kell eljárni.

 Az akkumulátor és az elemek hulladékkezelése: vegye ki a robot-
porszívóból az akkumulátort és a távirányítóból az elemeket. A rövid-
zárlatok elkerülése érdekében a fémes érintkezőket ragasztószalag
felragasztásával szigetelje. Az akkumulátort és az elemeket a kom-
munális gyűjtőrendszeren keresztül helyezze el. Ne dobja az akku-
mulátort és az elemet a háztartási hulladékok közé.
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Tartozékok

 Csak „ORIGINAL Miele“ logóval ellátott tartozékokat használjon. A
gyártó csak ezeknél garantálja a biztonságot.

A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem ren-
deltetésszerű használat, hibás működtetés, és a biztonsági uta-
sítások, és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása okoz.
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A - A robotporszívó felső és alsó része
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a Kijelzőmező

b Wi-Fi kijelző

c Videofunkció kijelző (a Scout RX2 Home Vision modellnél)

d Időkijelzés módja (de/du)

e Start/Szünet érintőmező ()

f Kamerák

g Ütközésvédelem

h Be-/Ki kapcsoló (I/0)

i Nyomó mélyedés a tároló rekesz nyitásához

j Silent takarítási üzemmód érintőmező

k Turbó takarítási üzemmód érintőmező

l Base érintőmező

m Spot takarítási üzemmód érintőmező

n Auto standard takarítási üzemmód érintőmező

o Időzítő kijelző

p Akkumulátor töltési állapot kijelző

q Oldalsó kefék

r Kefehenger

s Első kerék

t Szenzorok (leesés elleni védelem)

u Töltő érintkezők

v A kefehenger fedele

w Meghajtó kerekek

x Szívórés tömítőajakkal

y Hátsó kerék
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B - Bázisállomás és távirányító

Bázisállomás

a Kábelcsévélés

b Kábelvezetők

c A tápegység csatlakozóhüvelye (az ábrán nem látható)

d Töltő érintkezők

Távirányító

a Power gomb (Be- és kikapcsolás)

b Base gomb (Kormányzás a bázisállomásra)

c OK jóváhagyó gomb környező nyílgombokkal

d Start/Szünet gomb () (Takarítás indítása/megszakítása)

e Mode gomb (üzemmód választás)

f Wi-Fi gomb (Wi-Fi aktiválása/kikapcsolása)

g Clock gomb (Időpont beállítása)

h Időzítő gomb (Időzítő beállítása)

i Mute gomb (Akusztikus jelzések aktiválása/kikapcsolása)



Készülékleírás

13

j Climb gomb (Áthaladási magasság csökkentése)

k Elemtartó fiók (hátoldal)

C - Porgyűjtő doboz

a Fogantyú

b Tisztítóeszköz fésűvel

c A fésű gombja

d Fedél

e A fedél kioldó gombjai

f Porgyűjtőtér

g Előszűrő

h Levegőszűrő

i Levegőszűrő rekeszének fedele
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A csomagolóanyag meg-
semmisítése
A csomagolás megóvja a készüléket a
szállítási sérülésektől. A csoma-
golóanyagokat környezetvédelmi és hu-
lladékkezelés-technikai szempontok
alapján választották ki, így azok újraha-
sznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot ta-
karít meg és csökkenti a keletkező hu-
lladék mennyiségét. Szakkereskedője
visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék ártalmatlanítá-
sa
A elektromos és elektronikus
készülékek még jelentős mennyiségben
tartalmaznak értékes anyagokat. Tartal-
maznak olyan anyagokat, összetevőket
és alkatrészeket is, amelyek a
készülékek működéséhez és bizton-
ságához szükségesek voltak. Ezek a
szemétbe kerülve vagy nem megfelelő
kezelés esetén ártalmassá válhatnak az
emberi egészségre és a környezetre.
Ezért semmi esetre se dobja a háztartá-
si szemétbe a régi készülékét.

Ehelyett használja az elektromos és
elektronikus készülékek leadására és
hasznosítására szolgáló hivatalos, ki-
jelölt gyűjtő és visszavételi helyeket a
községben, a kereskedőknél vagy a Mi-
elénél. A selejtezendő készüléken lévő
esetleges személyes adatok el-
távolításért törvényileg saját maga felel.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy selej-
tezendő készüléke az elszállításig gyer-
mekbiztosan legyen tárolva.

A régi elemek és akkumuláto-
rok leadása
Az elektromos és elektronikus
készülékek sok esetben tartalmaznak
elemeket és akkumulátorokat, amelye-
ket a használat után nem szabad a
háztartási szemétbe dobni. Törvényileg
az Ön kötelessége, hogy az olyan régi
elemeket és akkumulátorokat, amelye-
ket a készülék nem zár szorosan körül,
kivegye, és a megfelelő gyűjtőhelyre
elvigye (pl. egy kereskedelmi üzletbe),
ahol ingyenesen leadhatja őket. Az ele-
mek és akkumulátorok tartalmazhatnak
olyan anyagokat, amelyek az emberi
egészségre és a környezetre ártalmasak
lehetnek.

Az elemek és akkumulátorok jelölése
további útmutatásokat ad. Az áthúzott
szemétgyűjtő azt jelenti, hogy az eleme-
ket és akkumulátorokat semmi esetre
sem szabad a háztartási szemétbe dob-
ni. Ha az áthúzott szemétgyűjtő meg
van jelölve eggyel vagy többel a felso-
rolt vegyjelekből, akkor ezek ólmot (Pb),
kadmiumot (Cd) és/vagy higanyt (Hg)
tartalmaznak.

A régi elemek és akkumulátorok fontos
nyersanyagokat tartalmaznak és újraha-
sznosíthatók. A régi elemek és akkumu-
látorok elkülönített gyűjtése megkönnyíti
a kezelést és az újrahasznosítást.
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A robotporszívó működése és
tulajdonságai
A robotporszívó rövidszőrű szőnyegek,
szőnyegpadlók és kemény padlók napi
takarítására alkalmas.

Elsősorban a saját padlóburkolata
gyártójának tisztítási és ápolási uta-
sításait vegye figyelembe.

A robotporszívó kamerákkal és szenzo-
rokkal van felszerelve. A helyiségek és a
szabad területek alaprajzai folyama-
tosan rögzítésre kerülnek. Így a robot-
porszívó a porszívózandó felületekhez
egy hatékony takarítási tervet készít,
amelyeket önállóan takarít.

Mellékelt tartozékok
– Távirányító/két elem

– Két oldalsó kefe

– Tápegység hálózati csatlakozóval

– Országspecifikus hálózati adapter

– Bázisállomás

– Mágnesszalag

Használat előtt

Az oldalsó kefék behelyezése

 Fektesse a robotporszívót az alsó
felével felfelé egy tiszta, sík felületre.

 Nyomja a két oldalsó kefét pontosan
az arra szolgáló csapokra, amíg
észrevehetően be nem kattannak.
Ügyeljen eközben az L és R jelölések
egyezőségére.

A védőfóliák eltávolítása

 Távolítsa el a védőfóliát a bázi-
sállomásról és a robotporszívó
felületéről.

Az elemek behelyezése a távirányító-
ba

 Vegye le az elemtartó fiók fedelét.

 Helyezze be a két mellékelt elemet.
Ügyeljen a polaritásra.

 Vegye le az elemtartó fiók fedelét.
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A robotporszívó bekapcsolása

 Nyomja a I/0 kapcsolót a robotpor-
szívó oldalán az I állásra.

Az akkumulátor töltési állapotának ki-
jelzője világít. A robotporszívó kb. 60
mp után Standby módba kapcsol. A ro-
botporszívót a távirányító egy tetszőle-
ges gombjának, vagy a kijelzőn az érin-
tőmezők egyikének megnyomása által
lehet újra aktiválni.

A bázisállomás csatlakoztatása

 A bázisállomást helyezze egy hálózati
dugaszoló aljzat elérhető közelségébe
sík padlózatra, szabad falhoz. Ügye-
ljen arra, hogy előre legalább 1,5 m,
jobbra és balra legalább 0,5 m
akadálymentes távolság legyen.

 Csatlakoztassa a mellékelt tápegység
dugaszát a csatlakozó hüvelybe,
amely a bázisállomás hátsó oldalán
található. A fölösleges kábelt a kábel-
csévélő köré tekerheti. A kábelt a két
kábelvezető egyikén keresztül vezes-
se.

 Dugja az országspecifikus hálózati
adaptert, amíg a tápegységre észre-
vehetően be nem kattan, és végül a
kiválasztott hálózati dugaszoló aljzat-
ba.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor a szállítási állapotában
nincs teljesen feltöltve. Az első ha-
sználat előtt az akkumulátort a robot-
porszívó bekapcsolt állapotában (I/0
kapcsoló I állásra) teljesen fel kell tölte-
ni.
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Az akkumulátort kikapcsolt robotpor-
szívó esetén is lehet tölteni (I/0 kap-
csoló 0 állásra), akkor azonban a ro-
botporszívó kijelzőjének reakciója nél-
kül.

 Helyezze a robotporszívót ille-
szkedően a csatlakoztatott bázi-
sállomás töltő érintkezőire.

Az akkumulátor töltődik, a kijelzőn villog
az akkumulátor töltöttségi állapotának
kijelzője.

A töltési folyamat a Scout RX2 esetén
150 percig, a Scout RX2 Home Vision
esetén pedig 180 percig tart.
Ezután egy óráig lehet a Scout RX2-t és
két óráig a Scout RX2 Home Vision mo-
dellt működtetni.

Az akkumulátor töltési állapotának
kijelzése a kijelzőn

piros Akkumulátorkapacitás kb.
0% - 20%

naran-
cs

Akkumulátorkapacitás kb.
20% - 50%

zöld Akkumulátorkapacitás kb.
50% - 100%

Idő beállítása

Választhat a 24 órás rendszer és az an-
gol nyelvterületeken használatos (am/
pm/de/du) 12 órás időszámítás között.

Használja a távirányítót a pontos idő
beállítására.

 Nyomja meg röviden a Clock gom-
bot.

A kijelzőmezőn megjelenik a 24h.

 Nyomja meg az OK gombot, ha 24
órás rendszert szeretne beállítani.

 Nyomja meg a + nyílgombot, ha 12
órás rendszert szeretne beállítani és
hagyja jóvá a 12h kijelzést az OK
gombbal.

A kijelzőmezőn villog az óra kijelzője.

 Nyomja meg a +, vagy a - nyílgombo-
kat az aktuális órák beállítására.

 Nyomja meg az OK gombot választá-
sa nyugtázására.

A kijelzőmezőn villog a perc kijelzője.

 Nyomja meg a +, vagy a - nyílgombo-
kat az aktuális percek beállítására.

 Nyomja meg az OK gombot választá-
sa nyugtázására.
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Ha a pontos időt módosítani szeretné,
úgy az előzőekben leírt módon járjon el.
Nyomja meg három másodpercig a
Clock gombot.

A porszívózási terület behatárolása

A robotporszívó magassága 85 mm.
Azoknak a tárgyaknak, amik alatt
porszívózni kell, ezért legalább 87
mm távolságra kell lenniük a pad-
lótól.

Ha van olyan terület, amit a robotpor-
szívónak nem kell elérni, úgy azt le-
határolhatja.

 Fektesse a mellékelt mágnesszalagot
a horonnyal lefelé a padlóra.

A robotporszívó nem fog a mágnessza-
lagon áthaladni.

A tartós rögzítéshez ragasztószalagok
vannak mellékelve. További mágne-
sszalagokat a Miele webshopjában
vásárolhat.

Használat

Figyelje meg a robotporszívót az első
takarítás alkalmával új környezetben,
és a lakás változásai esetén. Így feli-
smerheti, eltávolíthatja a problémás
akadályokat, vagy azt a területet a
mágnesszalagok segítségével le-
határolhatja. Továbbá ellenőrizze,
hogy a lépcsőket és szintkülönbsé-
geket biztosan felismeri-e.

Az ön robotporszívója integrált Wi-Fi
modullal van felszerelve. Mobil eszköz
(tablet-PC vagy okostelefon) segít-
ségével állapot információkat hívhat elő,
és vezérlési parancsokat hajthat végre.
Ha robotporszívóját ilyen eszközről sze-
retné kezelni, olvassa el hozzá a "Miele
Scout RX2 App" fejezetet.

Ennek a "Használat" c. fejezetnek a
további részében a robotporszívó távi-
rányításáról és a kijelzőről lesz szó.

Be- és kikapcsolás

 Nyomja meg a Power gombot a távi-
rányítón vagy egy tetszőleges érintő-
gombot a kijelzőn.

A takarítás megkezdése

Két lehetőség van a tisztítás megkez-
désére.

1. lehetőség (távirányító)

 Nyomja meg a  gombot.
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2. lehetőség (kijelző)

 Nyomja meg a kijelzőn a  érintőme-
zőt.

A porszívózandó tér takarításra kerül.

A robotporszívó legalább öt percig ta-
karít a porszívózandó tér nagyságától
függetlenül.

A takarítás befejezése a bázi-
sállomásról megkezdett takarítás
esetén

A robotporszívó visszatér a bázi-
sállomásra és tölt.

A robotporszívó alacsony akkumulátor
töltöttségi szint esetén visszatér a bá-
zisállomásra és tölt. A kijelzőmezőn
megjelenik a II. Ezután a robotpor-
szívó folytatja a takarítást.

A takarítás befejezése a helyiség egy
tetszőleges pontján megkezdett ta-
karítás esetén

A robotporszívó visszatér a kiindulási
pontra és kb. 60 mp után Standby mód-
ba kapcsol.

Túl alacsony akkumulátor kapacitás
esetén a robotporszívó állva marad.
Töltse fel.

A tisztítás kézi vezérlése

Ha a helyiség egy területét célzottan
szeretné takarítani, úgy használja a távi-
rányítón a nyílgombokat.

 Tartsa takarítás közben a nyílgombok
egyikét lenyomva.

A robotporszívó a kívánt irányba fordul,
amíg ön a nyílgombot el nem engedi.

 Tartsa a + nyílgombot lenyomva.

A robotporszívó a kívánt irányba halad
és folytatja a takarítást.

 Nyomja meg a  gombot a távi-
rányítón vagy az  érintőmezőt a ki-
jelzőn.

Az eredetileg elkezdett takarítás
folytatódik.

A takarítás megszakítása

 Nyomja meg a  gombot a távi-
rányítón vagy az  érintőmezőt a ki-
jelzőn.

A robotporszívó állva marad.

A takarítást a gomb vagy az érintőmező
ismételt megnyomásával lehet folytatni.
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Ha a robotporszívót a megszakítás alatt
felemeli és egy másik helyen újra letes-
zi, az aktiválás után megjelenik a rLOC
a kijelzőmezőn. A robotporszívó
megfordul és összehasonlítja az új
helyet az elmentett térképpel.
Ha van egyezés, a robotporszívó elkezd
takarítani, de közben kihagyja a már
megtisztított területeket.
Ha nincs egyezés, a robotporszívó állva
marad.
A rLOC kijelzést a gomb vagy az érintő-
mező többszöri megnyomásával kap-
csolhatja le.

Manuális navigálás (takarítás nélkül)

Ha szeretné célzottan elérni a helyiség
egy területét, úgy használja ehhez a
nyílgombokat a távirányítón.

 Tartsa a nyílgombok egyikét lenyom-
va.

A robotporszívó a kívánt irányba halad
takarítás nélkül.

A robotporszívót nem lehet manuáli-
san feltöltéshez a bázisállomásra na-
vigálni.

Kormányzás a bázisállomásra

(csak a bázisállomásról kezdett ta-
karítás esetén lehetséges)

 Nyomja meg a Base gombot a távi-
rányítón vagy a Base érzékelő mezőt
a kijelzőn.

A robotporszívó a bázisállomásra megy
és tölt.

Üzemelési módok

Öt különböző üzemelési lehetőség van.

Auto
Alap takarítási üzemmód
normál szennyezettségű
padlók számára

Spot Egy, a robotporszívó kiindu-
lási pontja körül kiválasztott
kb. 1,8 m x 1,8 m-es felület
célzott körbe takarítására.

Base
Kormányzás a bázi-
sállomásra

Turbó
Enyhe szennyezettségű
padlók takarítása lerövidített
takarítási idő mellett.

Silent
Takarítás alacsony zajkibo-
csátással

Üzemmód kiválasztása

 Nyomja meg a távirányító Power
gombját.

Két lehetőség van az üzemmód kivála-
sztására.

1. lehetőség (távirányító)
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 Nyomja meg a Mode gombot
annyiszor, míg a kívánt üzemmód pik-
togramja nem világít.

 A takarítás elindításához nyomja meg
a  gombot.

2. lehetőség (kijelző)

 Nyomja meg a kívánt üzemmód ér-
zékelő mezőjét.

 A takarítás elindításához nyomja meg
a  érzékelő mezőt.

Aktuális üzemmód befejezése

 Nyomja meg legalább három másod-
percig a Power gombot a távirányítón
vagy az  érintőmezőt a kijelzőn.

A robotporszívó kb. 60 mp után Stand-
by módba kapcsol.

A Power gomb ismételt me-
gnyomásával a robotporszívót a 60
másodperc lefutása előtt Standby
módba helyezheti.

A robotporszívót a távirányító egy tet-
szőleges gombjának, vagy a kijelzőn az
érintőmezők egyikének megnyomása
által lehet újra aktiválni.

Az időzítő beállítása

(csak beállított pontos idő esetén lehet-
séges)

Ha a robotporszívót naponta ugyanab-
ban az időben szeretné indítani, úgy a
kívánt indítási időt és a kívánt üzemmó-
dot tárolhatja.

A robotporszívót sötétben is működtet-
heti. Azonban vegye figyelembe, hogy a
takarítás alapossága valamivel ala-
csonyabb lehet. A kameráknak fényre
van szükségük a zavartalan navigálás-
hoz.

Használja a távirányítót az időzítő
beállítására.

 Nyomja meg röviden az Időzítő gom-
bot.

A kijelzőn villog az  időzítő kijelző, a
kijelzőmezőn az óra kijelzője villog.
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 Nyomja meg a +, vagy a - nyílgombot
a kívánt óra beállítására.

 Nyomja meg az OK gombot választá-
sa nyugtázására.

A kijelzőn villog az  időzítő kijelző, a
kijelzőmezőn a perc kijelzője villog.

 Nyomja meg a +, vagy a - nyílgombot
a kívánt perc beállítására.

 Nyomja meg az OK gombot választá-
sa nyugtázására.

 Nyomja meg a Mode gombot
annyiszor, míg a kívánt üzemmód pik-
togramja nem világít.

 Nyomja meg az OK gombot választá-
sa nyugtázására.

A kijelzőn a beállítások még kb. három
mp-ig láthatóak. A robotporszívó na-
ponta a kívánt indítási időben kezdi a
takarítást.

Ha a kijelzőn az  időzítő kijelző vi-
lágít, az időzítő aktiválva van.

Ha az adatokat módosítani szeretné,
akkor az előzőekben leírtak szerint
járjon el. Nyomja meg három másod-
percig az Időzítő gombot.

Tipp: akár hét egyéni kombinációt „In-
dítási idő - Üzemmód“ menthet el, ha
az időzítőt mobil eszközről állítja be,
lásd a „Miele Scout RX2 App“ fejeze-
tet.
Vegye figyelembe, hogy a robotpor-
szívó mindig a legutoljára beállított
mentési parancsot követi, függetlenül
attól, hogy a bevitelek távirányítóról
vagy mobil eszközről történtek.

Az időzítő kikapcsolása

 Nyomja meg röviden a Timer gombot
a távirányítón.

A kijelzőn kialszik az időzítő   kijelzé-
se.

Az időzítő bekapcsolása / a beállított
indítási idő kijelzése
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 Nyomja meg röviden a Timer gombot
a távirányítón.

A kijelzőn világít az időzítő kijelzője ,
és a kijelzőmezőn a beállított indítási
időpont rövid időre megjelenik. A robot-
porszívó a kívánt indítási időben kezdi a
takarítást.

A hangjelzések kikapcsolása

Gyárilag hangjelzések vannak beállítva.
Ezeket ki- majd újra bekapcsolhatja.

 Nyomja meg röviden a Mute gombot
a távirányítón.

A kijelzőmezőn megjelenik rövid ideig
az OFF.

A hangjelzések hibaüzenetek esetén
nem kapcsolhatók ki.

A maximális áthaladási magasság
csökkentése

A robotporszívó gyárilag úgy van
beállítva, hogy max. 17 mm-es maga-
sságokat le tudjon győzni. Így tud
többek között szőnyegeket takarítani és
küszöbökön áthaladni.

Ha ezt a magasságot csökkenteni sze-
retné (kb. 6 mm-re), pl. szék-, asztal-,
vagy lámpalábak megvédésére, úgy a
gyári beállítást kikapcsolhatja.

 Nyomja meg röviden a Climb gombot
a távirányítón.

A kijelzőmezőn megjelenik a LO.

Ha a 17 mm-es maximális áthaladási
magasságot újra aktiválni szeretné,
nyomja meg újra röviden a Climb gom-
bot. A kijelzőmezőn megjelenik a HI.

Scout RX2 App

Wi-Fi

Mobil eszköz (tablet-PC vagy okostele-
fon) segítségével állapot információkat
hívhat elő, és vezérlési parancsokat haj-
that végre.
Ehhez a robotporszívó beépített Wi-Fi
modullal van felszerelve.

Vegye figyelembe, hogy a hálózatba
épített készülékek használata esetén a
gyártó legmagasabb biztonsági szab-
ványainak ellenére a felhasználóra
nézve adatbiztonságot érintő kockáza-
tok állnak fenn. Ezért van lehetőség
arra, hogy a Wi-Fi modult eltávolítsa a
robotporszívóból. Ehhez leírást a feje-
zet végén talál.

Biztosítsa, hogy azokban a helyisé-
gekben, ahol a robotporszívót
működteti, a Wi-Fi hálózat jele elegen-
dő jelerőséggel rendelkezzen.

A Miele Scout RX2 App-hoz ingyenesen
hozzájuthat az Apple App Store-ban va-
gy a Google Play Store-ban.

 Töltse le az App-ot az App Store-ból.
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A hálózati funkció aktiválása a robot-
porszívón

Ha a háztartási gépét össze akarja kap-
csolni a Wi-Fi-hálózattal, akkor először
aktiválnia kell a hálózati funkciót. Gyári-
lag a hálózati funkció ki van kapcsolva.

Két lehetőség van a hálózati funkciók
aktiválására.

1. lehetőség (távirányító)

 Nyomja meg a Wi-Fi gombot.

A kijelzőn világít a Wi-Fi  kijelzője.

2. lehetőség (kijelző)

 Nyomja meg a Base érintőmezőt le-
galább két mp-ig.

A kijelzőn világít a Wi-Fi  kijelzője.

 Indítsa el az App-ot, és hozzon létre
egy Miele felhasználói fiókot.

Mobil eszközét közvetlenül összekap-
csolhatja a robotporszívójával vagy a
Wi-Fi hálózatán keresztül is összekap-
csolódhat vele.

 Kövesse az alkalmazás felhasználói
útmutatásait.

Video funkció

(Scout RX2 Home Vision modelleknél,
"Miele Scout RX2 App"-on keresztül ha-
sználandó)

A robotporszívó elején jobb oldalon a
kamera valós időben küldi a felvételeket
kódolva a választott mobil eszközre. Az
átvitel minősége a mobil eszköz és az
otthoni internetkapcsolat sebességétől
függ.
A kijelzőn a videofunkció kijelzője piro-
san villog, mikor a felvételeket elküldi.
Nem történik videofelvétel.

Javasoljuk mindkét kamera rendszeres
tisztítását puha és száraz ruhával.

Wi-Fi modul eltávolítása

 Nyomja meg a nyomó mélyedést a
robotporszívó tetején.

A tároló rekesz teteje kinyílik.

 A porgyűjtő doboz kioldásához hajtsa
fel a fogantyút.

 Vegye ki a porgyűjtő dobozt.

 Vegye le előrefelé a fedelet.

 Távolítsa el a Wi-Fi modult.

 Helyezze vissza a fedelet.
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Karbantartás

 A robotporszívót minden karban-
tartás előtt kapcsolja ki. Nyomja a I/0
kapcsolót a robotporszívó oldalán a
0 állásra.

Javasoljuk, hogy „ORIGINAL Miele“
logóval ellátott tartozékokat ha-
sználjon. Akkor biztos lehet benne,
hogy a porszívó szívóteljesítményét
optimálisan tudja kihasználni, és a le-
hető legjobb tisztítóhatást érheti el.

A tartozékok beszerzése

Az eredeti Miele tartozékokat beszerez-
heti a Miele webshopjában, a Miele
vevőszolgálatán vagy a Miele szakkere-
skedőnél.

Az eredeti Miele tartozékokat az „ORI-
GINAL Miele“ logóról ismerheti fel a
csomagoláson.

A porgyűjtő doboz ürítése

Ürítse ki a porgyűjtő dobozt a robotpor-
szívó minden használata után, hogy a
lehető legjobb tisztítási eredményt érje
el.
Azonban legkésőbb akkor ürítse ki a
portartályt, ha a kijelzőmezőn a „l_ _l“
lentről felfelé átfutva megjelenik.

 Nyomja meg a nyomó mélyedést a
robotporszívó tetején.

A tároló rekesz teteje kinyílik.

 A porgyűjtő doboz kioldásához hajtsa
fel a fogantyút.

 Vegye ki a porgyűjtő dobozt.

 Nyomja meg az egyik vagy mindkét
kireteszelő gombot a nyilak irányába,
és vegye le a porgyűjtő doboz fe-
delét.

 Ürítse ki a porgyűjtő dobozt.

A tartalmat a normál háztartási szemét-
be is kidobhatja, amennyiben nem tar-
talmaz a háztartási hulladékban tiltott
szemetet.

 Zárja le a porgyűjtő doboz fedelét az
észrevehető reteszelődésig.

 A porgyűjtő dobozt a felhajtott fogan-
tyúval tegye a robotporszívóba, és a
fogantyú lefelé hajtásával reteszelje
le.
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 Zárja le a tároló rekesz fedelét,
nyomja meg a nyomó mélyedést a re-
teszeléséhez.

A porgyűjtő doboz tisztítása

A porgyűjtő dobozt igény szerint tisztít-
sa.

A porgyűjtő doboz fedelében fent egy
tisztító eszköz van elhelyezve.

 Vegye ki a tisztító eszközt.

 A porgyűjtő dobozt és a fedél alsó ol-
dalát a tisztító eszközzel tisztítsa
meg.

A levegőszűrő tisztítása

A levegőszűrőt igény szerint tisztítsa.

A levegőszűrő rekesze a porgyűjtő tar-
tályon található.

 Vegye le a porgyűjtő doboz fedelét.

 Hajtsa le a szűrőegységet a porgyűjtő
tartályról.

 Vegye le az előszűrőt, és igény szerint
tisztítsa meg a tisztító eszközzel.

 Oldja ki a levegőszűrőt, vegye ki, és
tisztítsa meg a tisztító eszközzel.

 Helyezze vissza a levegőszűrőt a
fedélbe.

 Helyezze az előszűrőt a le-
vegőszűrőre.

A szűrőegység teljes.

 A szűrőegységet pontosan helyezze
be, és reteszelje be.

A lehető legjobb tisztítási eredmény
eléréséhez a levegőszűrőt kb. hat
hónap után cserélje le újra.

Az oldalsó kefék tisztítása

Az oldalsó keféket igény szerint tisztít-
sa, és ehhez tartsa készenlétben a
tisztító eszközt, amely fent a porgyűjtő
tartály fedelében van elhelyezve.

 Fektesse a robotporszívót az alsó
felével felfelé egy tiszta, sík felületre.
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 Fogjon meg mindkét kezével két
egymással szemközti elasztikus ol-
dalsó kefe rögzítést, és felfelé húzza
le.

 Távolítsa el a szövetszálakat és haj-
szálakat a fésűvel, amely a tisztító
eszköz alsó oldalán található.

 A fésűt tartsa egy szemetesvödör
fölé.

 Nyomja meg többször a fésű tetején
lévő gombot, amíg az összes szövet-
szál és hajszál ki nem esett.

 Nyomja a két megtisztított oldalsó
kefét pontosan az arra szolgáló csa-
pokra, amíg észrevehetően be nem
kattannak. Ügyeljen eközben az L és
R jelölések egyezőségére.

Cserélje ki az oldalsó keféket kb. egy
év után újra a lehető legjobb takarítá-
si eredmény elérésére.

A kefehenger tisztítása

A kefehengert igény szerint tisztítsa, és
ehhez tartsa készenlétben a tisztító
eszközt, amely fent a porgyűjtő tartály
fedelében van elhelyezve.

 Fektesse a robotporszívót az alsó
felével felfelé egy tiszta, sík felületre.

 Vegye ki a két oldalsó kefét, ehhez
lásd az előző „Az oldalsó kefék
tisztítása“ leírást.

 Reteszelje ki a kefehenger fedelét, és
vegye le.

 Vegye ki a kefehengert.

 Vágja szét egy ollóval a szövetszála-
kat és a hajszálakat, amik a kefehen-
gerre tekeredtek.

 Távolítsa el a szövetszálakat és haj-
szálakat a fésűvel, amely a tisztító
eszköz alsó oldalán található.

 A fésűt tartsa egy szemetesvödör
fölé.
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 Nyomja meg többször a fésű tetején
lévő gombot, amíg az összes szövet-
szál és hajszál ki nem esett.

 Helyezze be újra a kefehengert. Köz-
ben ügyeljen arra, hogy a hegyes
végű oldalt a megfelelő mélyedésbe
dugja.

 A kefehenger fedelét pontosan helye-
zze be, amíg észrevehetően be nem
kattan.

 Helyezze be újra a két oldalsó kefét,
ehhez lásd az előző „Az oldalsó kefék
tisztítása“ leírást.

Cserélje ki a kefehengert kb. egy év
után egy újra a lehető legjobb ta-
karítási eredmény elérésére.

A porgyűjtő tartály tömítő peremei-
nek tisztítása

A porgyűjtő tartály alsó oldalán lévő
tömítő peremeket igény szerint tisztítsa.

 Fektesse a robotporszívót az alsó
felével felfelé egy tiszta, sík felületre.

 A tömítőperemeket nedves ruhával
tisztítsa.

Cserélje ki a tőmítőperem egységet
kb. egy év után egy újra a lehető
legjobb takarítási eredmény
elérésére.

A porgyűjtő tartály tömítőnyelv
egységének cseréje

 Vegye ki a porgyűjtő dobozt.

 Oldja ki a porgyűjtő doboz alsó ol-
dalán a tömítőperem-egységet úgy,
hogy a jelölő nyíl a  piktogramra
mutasson.

 Vegye ki a tömítőperem-egységet.

 Helyezze be az új tömítőnyelv egysé-
get úgy, hogy a jelölő nyíl a  pikto-
gramra mutasson.

 Nyomja be a tömítőperem-egységet
az észrevehető reteszelődésig.

A jelölő nyíl a  piktogramra mutat.
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Az első kerék tisztítása

Az első kereket igény szerint tisztítsa,
és ehhez tartsa készenlétben a tisztító
eszközt, amely fent a porgyűjtő tartály
fedelében van elhelyezve.

 Fektesse a robotporszívót az alsó
felével felfelé egy tiszta, sík felületre.

 Oldja ki a fedelet.

 Vegye ki az első kereket.

 Távolítsa el a fonalakat és a hajszála-
kat, és tisztítsa meg az első kereket,
a fedelet és a mélyedést a tisztító
eszközzel.

 Helyezze be újra az első kereket és
reteszelje le a fedelet az észrevehető
reteszelődésig.

A szenzorok tisztítása

A szenzorokat igény szerint tisztítsa.

 Fektesse a robotporszívót az alsó
felével felfelé egy tiszta, sík felületre.

 Tisztítsa meg a szenzorokat óvatosan
egy száraz fültisztító pálcikával.

A távirányító elemeinek kicserélése

Ehhez tartson készenlétben két 1,5 V-
os elemet (AAA típus).

 Vegye le az elemtartó fiók fedelét.

 Cserélje ki az elemeket. Ügyeljen a
polaritásra.

 Vegye le az elemtartó fiók fedelét.

 Vegye figyelembe a speciális uta-
sításokat az elemekre és hulladékke-
zelésükre vonatkozólag ennek a ha-
sználati utasításnak a végén lévő „Bi-
ztonsági utasítások és figyelmezteté-
sek“ és „Az Ön hozzájárulása a kör-
nyezetvédelemhez“ fejezeteket.

Az akkumulátor cseréje

Tartson ehhez egy eredeti Miele lítium
ion akkumulátort készenlétben:

– YCR-M05 a Scout RX2 modellhez

– YCR-MT12 a Scout RX2 Home Vision
modellhez

Az akkumulátor rekesze a robotporszívó
tároló rekeszében található.

 Vegye ki a porgyűjtő dobozt.

 Nyissa ki az akkumulátor rekeszét
úgy, hogy a fedelet felfelé kireteszeli.
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Scout RX2 (YCR-M05)

 Óvatosan húzza a kábelt, hogy a du-
gaszolható csatlakozás a
mélyedésből ki legyen húzva.

 Nyomja meg a beakadó fület a duga-
szolható csatlakozáson a dugasz kiol-
dásához.

 Vegye ki óvatosan az akkumulátort.

 Dugja be az új akkumulátor duga-
szolóját, amíg a párjába egyér-
telműen be nem reteszel.

 Az akkumulátort óvatosan és
megfelelően elhelyezve tegye be
(Lásd a jobb képkivágást).

 A dugaszolható csatlakozást a
mélyedésben oldalt helyezze el.

 Az akkumulátor rekeszének fedelét
pontosan helyezze be, és zárja le,
amíg egyértelműen be nem reteszelő-
dik.

 Vegye figyelembe a speciális uta-
sításokat a régi akkumulátorra és hu-
lladékkezelésére vonatkozólag ennek
a használati utasításnak a végén lévő

„Biztonsági utasítások és figyelme-
ztetések“ és „Az Ön hozzájárulása a
környezetvédelemhez“ fejezetekben.

Scout RX2 Home Vision (YCR-MT12)

 Vegye ki óvatosan az akkumulátort,
amíg a dugaszolható csatlakozás
szabad nem lesz.

 Nyomja meg a beakadó fület a duga-
szolható csatlakozáson a dugasz kiol-
dásához.

 Dugja be az új akkumulátor duga-
szolóját, amíg a párjába egyér-
telműen be nem reteszel.

 Helyezze a dugaszolható csatlakozást
az oldalsó mélyedésbe.

 Az akkumulátort óvatosan és
megfelelően elhelyezve tegye be
(Lásd a jobb képkivágást).

 Az akkumulátor rekeszének fedelét
pontosan helyezze be, és zárja le,
amíg egyértelműen be nem reteszelő-
dik.
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 Vegye figyelembe a speciális uta-
sításokat a régi akkumulátorra és hu-
lladékkezelésére vonatkozólag ennek
a használati utasításnak a végén lévő
„Biztonsági utasítások és figyelme-
ztetések“ és „Az Ön hozzájárulása a
környezetvédelemhez“ fejezetekben.

Ápolás
A robotporszívó és a tartozékok ápo-
lása

 A robotporszívót minden ápolás
előtt kapcsolja ki. Nyomja a I/0 kap-
csolót a robotporszívó oldalán a 0
állásra.

A robotporszívót és minden műanyag
tartozékát egy kereskedelemben besze-
rezhető műanyagtisztítóval ápolhatja.

Sztatikus feltöltődések miatt por rakód-
hat le a robotporszívón. Ezt puha és
száraz ruhával törölje le.

 Ne használjon súrolószert, üveg-
vagy univerzális tisztítót, valamint
olajtartalmú ápolószert sem!

 Soha ne merítse a robotporszívót
és a mellékelt alkatrészeit vízbe!

Tárolás/gyári beállítások

Tárolás

 A robotporszívót minden hossza-
bb tárolás előtt kapcsolja ki. Nyomja
a I/0 kapcsolót a robotporszívó ol-
dalán a 0 állásra.

Ha hosszabb ideig nincs szüksége a ro-
botporszívóra, úgy azt jól szellőztetett
és hűvös helyen tárolja.

A robotporszívó kímélésének érdeké-
ben a készüléket közepes akkumulátor
töltettel tárolja (Akkumulátor töltöttségi
szint kijelzője a narancs színű kijelzőn).

Gyári beállítások

A robotporszívót visszaállíthatja a ki-
szállítási állapotra. Ehhez tartsa készen-
létben a távirányítót.

 Tartsa nyomva egyszerre a Spot és
Turbo érzékelőmezőket a kijelzőn le-
galább öt másodpercig.

A kijelzőmezőn megjelenik a r:St.

 Nyomja meg két másodpercen belül
az OK gombot a távirányítón, amíg a
kijelzőn a F:tr meg nem jelenik.

A robotporszívó újraindul és a kiszállítá-
si állapotra áll vissza.
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Vevőszolgálat

Kapcsolat üzemzavar esetén

Az olyan meghibásodások esetén,
amelyet saját maga nem tud elhárítani,
kérjük értesítse Miele szakkereskedőjét
vagy a Miele gyári vevőszolgálatát.

A Miele Vevőszolgálatának telefon-
számát ennek a dokumentumnak a
végén találja.

Garancia

A garancia idő 2 év.

További ország specifikus információkat
a garancia feltételekről a Miele
Vevőszolgálatánál kaphat.
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Mi a teendő, ha ...
A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek,
saját maga el tud hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem
kell hívnia a vevőszolgálatot.

A következő táblázatok segítenek Önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar va-
gy a hiba okát, és elhárítsa azt.

 A robotporszívót minden probléma elhárítás előtt kapcsolja ki. Nyomja a I/0
kapcsolót a robotporszívó oldalán a 0 állásra.

Probléma Ok és elhárítás

A robotporszívó kikap-
csolódik, miután a Po-
wer gombbal bekapcso-
lásra került.

Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
 Helyezze a robotporszívót illeszkedően a csatla-

koztatott bázisállomás töltő érintkezőire.

A takarítási teljesítmény
rossz.

A porgyűjtő doboz tele van.
 Ürítse ki és tisztítsa meg a porgyűjtő dobozt.

A kefehenger elszennyeződött vagy elkopott.
 Tisztítsa meg a kefehengert.
 Cserélje ki a kefehengert.

A porgyűjtő tartály tömítőnyelvei elszennyeződtek va-
gy elkoptak.
 Tisztítsa meg a tömítőnyelveket és közte a szívó-

csatornát.
 Cserélje ki a tömítőnyelv egységet.

A kimeneti szűrő elszennyeződött.
 Tisztítsa meg a kimeneti levegőszűrőt.
 Cserélje ki a kimeneti szűrőt.

Az oldalsó kefék elkoptak.
 Cserélje ki az oldalsó keféket.

A robotporszívó nem
tölt.

A bázisállomás nincs rendeltetésszerűen csatlakozta-
tva.
 Csatlakoztassa a bázisállomást pontosan úgy,

ahogyan az ebben a használati utasításban le van
írva, lásd a „Használat előtt - Bázisállomás csatla-
koztatása“ fejezetet.
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Probléma Ok és elhárítás

A robotporszívó a ta-
karítás után nem tér
vissza a bázisállomásra.

A takarítást a helyiség egy pontján kezdi el.
 A robotporszívó visszatér a kiindulási pontra.

A robotporszívó nem kap fényt a korlátozás nélküli
navigációhoz.
 Gondoskodjon a kielégítő világításról.

A bázisállomás nincs rendeltetésszerűen csatlakozta-
tva.
 Csatlakoztassa a bázisállomást pontosan úgy,

ahogyan az ebben a használati utasításban le van
írva, lásd a „Használat előtt - Bázisállomás csatla-
koztatása“ fejezetet.

A kapcsolat a bázisállomás infravörös jeladójától a ro-
botporszívóhoz megszakadt.
 Tisztítsa meg óvatosan a bázisállomás és a távi-

rányító elülső oldalát egy puha és száraz kendővel
és ügyeljen arra, hogy ne zavarják tárgyak a kap-
csolatot.

A megtisztítandó felületen az akadályok korlátozzák a
navigálást.
 Figyelje meg a robotporszívót a takarítás közben.
 Távolítsa el a problémás akadályokat.
 Határolja le a problémás területet a mágnesszalag-

gal.
 Csökkentse a robotporszívó áthaladási maga-

sságát, lásd a „Használat - A maximális áthaladási
magasság csökkentése“ fejezetet.
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Probléma Ok és elhárítás

A robotporszívó nem re-
agál.

A robotporszívó ki van kapcsolva.
 Kapcsolja be a készüléket (I/0 kapcsoló I állásra).

A távirányító elemei hibásan vannak behelyezve.
 Ügyeljen a polaritásra.

A távirányító elemei lemerültek.
 Cserélje ki az elemeket.

A robotporszívó infravörös jeladójának kapcsolata a
távirányítóval megszakadt.
 Tisztítsa meg óvatosan a robotporszívó elülső ol-

dalát és a távirányító felső oldalát egy puha és
száraz kendővel és ügyeljen arra, hogy ne zavarják
tárgyak a kapcsolatot.

A távirányító túl közel, vagy túl távol van a robotpor-
szívótól.
 Tartson megfelelő távolságot és használatkor

irányítsa a távirányítót a robotporszívóra.



36

Hibaüzenetek

 A robotporszívót minden hibaelhárítás előtt kapcsolja ki. Nyomja a I/0 kap-
csolót a robotporszívó oldalán a 0 állásra.

A hibaüzenetek a kijelző kijelzőmezőjén jelennek meg.
Ha ott a „l_ _l“ -lentről felfelé átfutva megjelenik, ürítse ki és tisztítsa meg a por-
gyűjtő dobozt.

Robotporszívójához egy matrica van mellékelve, amelyen minden hibaüzenet fel
van sorolva. A matricát a tároló rekesz fedelének alsó oldalára ragaszthatja.

Probléma Ok és elhárítás

F 1 Hiba "A kerék elemelkedett"
 Állítsa a robotporszívót sík padlóra.

F 2 Hiba "A szenzorok elszennyeződtek"
 Tisztítsa meg a szenzorokat. Ez a hibaüzenet kerül

kijelzésre akkor is, ha elindítja a robotporszívót, és
egy leesés elleni szenzor egy nagyobb szint-
különbség felett van. Vigye el a robotporszívót a
peremtől.

F 3 Hiba "A szűrőt nem ismeri fel"
 A porgyűjtő tartályt behelyezett kimeneti levegő

szűrővel helyezze a robotporszívóba.

F 4 Hiba "Meghajtó kerekek túlterhelése"
 Ellenőrizze, hogy a meghajtó kerekekre nem rakó-

dott-e szennyeződés. Távolítsa el a szövetszálakat
és hajszálakat. Ez a hibaüzenet kerül kijelzésre
akkor is, ha a robotporszívó elakadt.

F 5 Hiba "A kefék túlterhelése"
 Ellenőrizze, hogy a kefehengerre és az oldalsó

kefékre nem rakódott-e le szennyeződés. Tisztítsa
meg a kefehengert és az oldalsó keféket. Ez a hi-
baüzenet kerül kijelzésre akkor is, ha a robotpor-
szívóban tárgyak akadtak el.

F 6 Hiba "A ventilátor túlterhelése"
 Ürítse ki és tisztítsa meg a porgyűjtő dobozt.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a levegőszűrőt.
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Probléma Ok és elhárítás

F 7 Belső rendszerhiba vagy "A robotporszívó a megen-
gedett környezeti hőmérsékleten kívül van"
 Kapcsolja ki a robotporszívót és azt követően

ismét be (Kapcsoló I/0).

F 8 Hiba "Az első kerék elszennyeződött"
 Ellenőrizze, hogy az első kerékre, a borításra és a

felszívó mélyedésre nem rakódott-e szennye-
ződés. Távolítsa el a szövetszálakat és hajszálakat
és tisztítsa meg az első kereket, a borítást és a
mélyedést.

Hibaüzenet mellőzése
hibaelhárítás után

A következő lehetőségek vannak a fent leírt hi-
baüzenetek mellőzésére

– Kapcsolja ki a robotporszívót és azt követően ismét
be (Kapcsoló I/0).

– Nyomja meg a távirányító Power gombját.

– Nyomja meg a  érzékelő mezőt a kijelzőn le-
galább három mp-ig.

Műszaki adatok
(a Wi-Fi modulhoz)

Frekvenciasáv 2,412 GHz – 2,472 GHz

Maximális adóteljesítmény 100 mW

Megfelelőségi nyilatkozat
A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a robotporszívó a 2014/53/EU irányelvnek
megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén
érhető el:

– Termékek, letöltések: a www.miele.hu oldalon

– Vevőszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a ter-
mék nevének vagy gyári számának megadásával: 
www.miele.hu/haztartasi/informacios-anyagok-385.htm

https://www.miele.hu
https://www.miele.hu/haztartasi/informacios-anyagok-385.htm
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Szerzői jog és licencek
A robotporszívó kezeléséhez és vezérléséhez a Miele szoftvert használ.

Tartsa tiszteletben a Miele és a többi szoftverbeszállító szerzői jogait.

Miele és a beszállítói minden jogot fenntartanak a szoftverek komponenseire.

Különösen tilos:

– Sokszorosítása és terjesztése.

– Módosítások és levezetett változatok létrehozása.

– A szoftver visszafejtése, visszafejlesztése, szétdarabolása és másfajta szűkítése.

A szoftverbe a GNU General Public licence valamint további Open Source licencek
alá tartozó komponenseket integráltak.

Az integrált Open Source komponensekről a mindenkori licencek egy másolatával
a www.miele.com/device-software-licences honlapon kaphat áttekintést.

A Miele minden forráskódot átad minden a GNU General Public licencek és a ha-
sonló Open Source licencek által engedélyezett szoftvereknek.

Annak érdekében, hogy egy ilyen forráskódot megkapjon, küldjön egy e-mailt az
info@miele.com címre.

Részletes útmutatót a teszt üzemmódok használatához a Miele Vevőszolgálatán
kaphat.
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