
INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS 
FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

MODELL: HH9281 

Kezelési útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens porszívót!
Az intelligens porszívó széleskörű alkalmazást tesz lehetővé otthonában, irodahelyiségekben 
és egyéb helyeken. Olyan helyeken is tökéletesen üzemeltethető, amelyek egyéb 
hagyományos módon nehezen megközelíthetőek. Ez az intelligens porszívó az Ön munkáját 
is lényegesen megkönnyíti majd.

A porszívó kizárólag beltéri helyiségekben használható. Használható különféle 
padlófelületek tisztítására, mint pl. kemény fa, járólap, linóleum, szőnyeg. Tökéletes munkát 
végez asztalok, ülőgarnitúrák, ágyak és egyéb bútorok alatt.  A távirányító segítségével 
könnyedén irányítható.  Tökéletesített műszaki jellemzőinek köszönhetően egyszerűen 
kapcsolatba lép az automatikus töltőállomással.
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A csomagban az intelligens porszívó mellett az alábbi 
tartozékokat találja:

 1. Virtuális fal 1x 
 2.  Elemtöltő 1x 
 3.  Tölthető elemkészlet (beépítve) 1x 
 4.  Lapát 1x 
 5.  Töltőállomás 1x 
 6.  Szűrő 1x 
 7.  Távirányító 1x 
 8.  Oldalsó kefe 1x 
 9.  Porkefe 1x 
 10.  Kezelési útmutató 1x
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 Intelligens porszívó   Töltőállomás   Távirányító

  Virtuális fal   Porkefe                Tölthető elemkészlet

 Lapát   Oldalsó kefe   Szűrő   Töltő



Az intelligens porszívó részei:
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Töltésjelző

Funkciógombok
Töltési 
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A  porszívó üzembe helyezése előtt, olvassa el az alábbi útmutatót: 

1.  Kérjük, üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy az elemek feltöltött állapotban vannak-e. 
2.   Kérjük, távolítsa el a padlóról a porszívó útjában lévő tárgyakat, kábeleket, szőnyegszéleket 

és egyéb esetleges akadályokat. 
3.   Kapcsolja be a főkapcsolót, 3 féle üzemmód közül választhat: Spot, Clean és Max. A 

takarítás idejét be is programozhatja. 

A. Spot üzemmód:   A porszívó 90 cm-es körökben végez célzott tisztítást, egy helyen 
nagyjából 4 percig.  Olyan felületekhez ajánlott, ahol foltokban 
találhatók szennyeződések a padlón.

 
B. Clean üzemmód:   A porszívó automatikus takarít végez az adott helyiségben 30 

percig. Ez az üzemmód kisebb helyiségek takarítására alkalmas.
 
C. Max üzemmód:   A porszívó automatikus takarít végez, amint feltöltődtek az 

elemei. A munkaidő 60 percnél tovább tart. Az automatikus 
töltőállomás használatakor a porszívó automatikusan csatlakozik a 
töltőállomáskor, ha az elemek lemerülnek.

 
D. Időzítés:   A tisztítás ideje beállítható a töltőállomás időzítő gombjával. A 

porszívó elhagyja az automatikus töltőállomást, hogy a megadott 
időpontban elvégezze a takarítást, a munkaidő 60 perces, majd 
automatikusan visszatér a töltőállomáshoz (lásd. a feltöltés 
folyamatát ismertető fejezet). 

4.   Ha azt szeretné, hogy a porszívó bizonyos helyeken ne takarítson, használja a virtuális 
falat a képen látható módon:

5.   Ha véletlenül rossz gombot nyom meg, a következő használatkor a megfelelő gombot 
kétszer nyomja meg. 

6.   A porszívó maximális üzemelési ideje nagyjából 60 perces, amely egy átlagos méretű 
helyiség igényeinek felel meg. Ha az elemek elkezdenek lemerülni, a kijelző pirosan 
világít, a porszívó megáll. Az elemeket fel kell tölteni.
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Infravörös sugár

A virtuális falat illessze 
az ajtó mögé



Ismerkedjen meg a virtuális fal működési elvével:

A virtuális fal 2 db 1,5 V-os elemmel működik, három féle infravörös jelkibocsátásra képes, 
amelyet az alábbi ábra szemléltet:

Válasszon a lehetőségek közül a helyiséghez mérten.

Figyelmeztetés: Soha ne nézzen bele az 
infravörös sugárba!

Az automatikus töltőállomás használatát bemutató ábra: 
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Infravörös jelkibocsátás
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1. Az automatikus töltőállomás telepítése:

a.   A porszívó közvetlenül a töltőegységgel tölthető fel (lásd. 2. kép) vagy az automatikus 
töltőállomással (lásd. 1. kép). Ha az elemek elkezdenek lemerülni, a kijelző pirosan világít, 
a porszívó megáll és kapcsolatba lép a töltőállomással. 

b.   Az automatikus töltőállomás használatakor a töltő dugóját csatlakoztassa az állomás hátulján 
található DC csatlakoztató nyílásba (lásd. 1. kép), ezután az állomás kijelzője jelzi az időt. 

c.   A töltőállomást helyezze a fal mellé a talajra úgy (lásd. a következő képen), hogy 
semmilyen tárgy ne legyen alatta. Az állomást rögzítse a falhoz a ragasztószalaggal. 
(Vegye le a papírcsíkot a szalagról és ragassza a falra a töltőállomást). 

d.   Ha a helyiség túl nagy és a porszívó nem találja meg azonnal a kapcsolatot a 
töltőállomással, megáll a keresés, ekkor helyezze vissza manuálisan a porszívót 
a töltőállomás közelébe. Helyezze a porszívó kb. 1,5 m-re a töltőállomás elé, 
majd nyomja meg a kapcsológombot és a MAX gombot. Vagy helyezze vissza a porszívót 
a töltőállomáshoz, amelyet a porszívó automatikusan érzékel és elkezd feltöltődni.

2. Útmutató a funkciógombok használatához: 
A. Óra funkció
a.  Nyomja meg a Clock gombot az idő beállításához, lásd. 1. kép. 
b.   Nyomja meg 3x a Clock gombot és fokozatosan állítsa be az 

óra, percek és hét értékeit. Nyomja meg a +/- gombokat az egyes 
tételek beállításához. Az idő beállítása után nyomja meg újra a Clock 
gombot, ezzel befejeződik az időbeállítás. Ekkor az /1/ jelzés szerepel a kijelzőn az idő 
értéke előtt.

Clock gomb Timing gomb
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B. A tisztítási funkció időzítése
Nyomja meg a Timing gombot az időpont beállításához és a porszívó automatikusan 
megkezdi a takarítást a beállított időpontban: 
a.  Nyomja meg a Timing gombot az óra beállításához. A +/- gombokkal változtatható. 
b.  Nyomja meg a Timing gombot a percek beállításához. A +/- gombokkal változtatható.  c. 
  Nyomja meg harmadszor is a Timing gombot és a kijelzőn megjelenik az OFF jelzés. 

Ekkor az időzítő funkció kikapcsolt állapotban van. Az időzítő bekapcsolásához nyomja 
meg a  + gombot, a kijelzőn megjelenik az ON jelzés, majd nyomja meg újra a Timing 
gombot.

d.  Ekkor az /2/ jelzés szerepel a kijelzőn az idő értéke előtt.

C. Automatikus tisztítás funkció 
a.  A porszívó automatikusan takarítani kezd, miután az elemek feltöltődtek. 
b.   Nyomja meg a Full go gombot, a jobb alsó sarokban megjelenik a seprű ikon, amely a 

funkció bekapcsolását jelzi. A gomb ismételt megnyomásakor az ikon eltűnik, amely a 
funkció kikapcsolását jelzi. 

c.   Miközben a porszívó töltődik a töltőállomáson, megjelenik a kijelzőn a töltési folyamatot 
jelző villogó ikon. Az elemtöltést jelző égő villog. Ha zölden világít, az azt jelenti, hogy az 
elemek feltöltődtek és a porszívó újra használatra kész. Az általános töltési idő 4-6 óra. 

Figyelmeztetés:
1.   A porszívó automatikus feltöltésének biztosítosítása érdekében rendszeresen törölje 

tisztára száraz kendővel a porszívó elején található érzékelőket, illetve a töltőállomást. 
2.   A töltőállomást akadálymentes helyre telepítse, és 1,5 m-es környezetébe ne legyen 

semmilyen akadály, amely az automatikus feltöltést akadályozhatja.
3.   A porszívót kizárólag a készlet részét képező töltővel töltse fel. Ne használjon más 

elemtöltőket, amelyek a készülék meghibásodását okozhatják. 
4.   Az elemek élettartamának megőrzése érdekében az első feltöltés legalább   8-9 órás 

legyen. A legjobb teljesítmény 2-3 feltöltés és lemerülés után érhető el.

Timing gomb

Timing gomb
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Clock gomb

Clock gomb
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Használja az infravörös jeleket kibocsátó távirányítót a képen 
ábrázolt funkciók alapján:

A porszívó működése a távirányítóval is irányítható.  A fenti képen látható 3 gomb: Spot, 
Clean és Max a 3 féle üzemmódot jelzi. Az irányjelző gombokkal mozgatható a porszívó. A 
P gomb a be- illetve kikapcsoláshoz használatos. Nyomja meg a P gombot, a panel kijelzője 
kikapcsol, és a porszívó energiatakarékos pihenő üzemmódra vált. A P gomb ismételt 
megnyomásakor,  a kijelző bekapcsolt és a porszívó készenléti üzemmódra vált a következő 
utasításra várva. Ha a virtuális falat és a távirányítót egyazon helyen használja, előfordulhat, 
hogy a két berendezés zavarja egymást, és a távirányító nem működik megfelelően. Ekkor 
kapcsolja ki a virtuális falat, vagy menjen távolabb a távirányítóval a virtuális faltól.

Az alábbi két lépéssel ürítse ki a szemétgyűjtő kosarat:

1. Ürítse ki a kosarat
a. Kapcsolja ki a porszívót.
b.  Nyomja meg a kosár kioldóját és húzza ki a kosarat a képen látható módon: 
c.  Ürítse ki a szemétgyűjtő kosarat. 
d.  A kosár visszahelyezéséhez nyomja meg a kapcsot és tolja vissza a helyére a  kosarat.

Irányjelző gombok 
(Forward, Left, Right, Back)

Gomb (II) Clean gomb  Kijelző

Max gombSpot gomb 
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2. Tisztítsa meg a szűrőt
a.  Fordítsa meg a kosarat.
b.  Óvatosan nyomja le az alját, vegye ki a szűrőt a képen látható módon: 

c.  Tisztítsa meg a szűrőt.
d. Helyezze vissza a szűrőt a kosárra.

Nyomja lefelé a kapcsot és helyezze vissza a kosarat a porszívóba.

Tisztítsa meg a porszívó fő keféjét
1. Kapcsolja ki a porszívót, és helyezze a földre aljával felfelé.

2.   Csillagfejű csavarhúzóval csavarozza ki a jobb oldali csavart, majd vegye ki a  fő kefét, 
gumi kefét és a keferögzítőt a képen látható módon.



3. Tisztítsa ki a kefe nyílását, és tisztítsa meg a kefét a rárakódott szennyeződésektől.
4.   A keferögzítő fém csapágyát is törölje tisztára (nem szükséges minden alkalommal) a 

képen látható módon. Szükség esetén kissé zsírozza meg.

5. Helyezze vissza a helyükre a keféket.

A porszívó szívűnyílásának tisztítása
1.  Kapcsolja ki a porszívót, és helyezze a földre aljával felfelé. 
2.  Vegye le a szívónyílás takarólapját a képen látható módon:
3.  Tisztítsa meg a szívónyílást és szellőzőnyílásoakt. 
4. Tegye vissza a helyére a takarólapot.

Oldalkefe cseréje
Az oldalkefe kivehető az alábbi képen látható módon.

1.  Csavarja ki a két csavart az 1. kép alapján. 
2.  Fordítsa el oldalra az oldalsó kefét a 2. képen látható módon, tegye félre a csavarhúzót, 

lazítsa ki a foglalatot, vegye ki a régi kefét és tegye a helyére az újat.
3.  Szerelje vissza a helyére az oldalkefét.

Intelligens működés

Az porszívó intelligens kivitelezésének köszönhetően hatékonyan tisztít, kikerüli az útjába 
kerülő akadályokat, és nem esik le a lépcsőkről, asztalról stb.

1. kép

ALJA

2. kép
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Figyelem:
Kérjük, helyezze biztonságos 
helyre a kisebb tárgyakat, 
mint pl. vázák, kis dísztárgyak, 
amelyek összetörhetnek 
vagy egyéb módon sérülhetnek 
takarítás közben, illetve 
akadályozhatják a porszívó 
működését.

1.   Ha a készülék be van kapcsolva, de egy rövid hangjelzés után megáll, az azt jelentheti, 
hogy az elemek lemerültek, és szükséges a feltöltésük. 

2.  Ne használja a porszívót hosszú szálú szőnyegek tisztítására. 
3.   Kerülje a porszívó használatát olyan felületeken, ahol kábelek, szőnyegszélek vagy egyéb 

tárgyak vannak a padlón. Ezek a tárgyak felcsavarodhatnak a porszívó keféjére. 
4.   Használat után kapcsolja ki a készüléket és töltse fel teljesen az elemeket. Vegye ki 

az elemeket a készülékből, és tárolja őket hűvös helyen. A porszívó alsó részét tartsa 
szárazon és tisztán.

Hibaelhárítás:

1.  Mi a teendő, ha a porszívó megáll és minden kontrollégő világít? 
 Megoldás:  Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e valami a porszívó kerekeit vagy keféit, és ürítse ki 

a szemétgyűjtő tartályt. 

2. Mi a teendő, ha a porszívó egy helyben forog? 
 Megoldás:  Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e valami a porszívó kerekeit, és távolítsa el a port az 

alsó érzékelőről.

3.  Mi a teendő, ha a virtuális fal nem működik megfelelően? 
 Megoldás:  Helyezze el megfelelően a virtuális falat. Ha villog a zöld kontrollégő, cserélje ki 

az elemeket.

4. Mi a teendő, ha az elemek nem töltődnek fel? 
 Megoldás:  Elsőként ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, 

behelyezésükkor 2 hangjelzés hallható. Ezután ellenőrizze, hogy az első 
panelen található érzékelők és a töltőállomás érzékelői tiszták-e. Ha 
a töltőállomás ezután se tölti fel az elemeket, próbálja meg azokat az 
elemtöltővel feltölteni.

5.  Mi a teendő, ha a porszívó nem találja meg a töltőállomást? 
 Megoldás:  Az állomás infravörös jeleket bocsát ki, a porszívó ezeknek a jeleknek az 

érzékelése után találja meg az állomást. Ellenőrizze, hogy megfelelően áram 
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Az intelligens porszívó tökéletes 
takarító munkát végez. 
Kérjük, tartsa be az alábbi 
útmutatásokat:



alá helyezte-e a töltőállomást, illetve ne telepítse a virtuális falat közvetlenül a 
töltőállomás közelébe, amelynek jelzései befolyásolhatják a töltőállomás által 
kibocsátott jelek vételét. Ha a tisztítandó helyiség túl nagy, előfordulhat, hogy a 
porszívó elveszíti a kapcsolatot a töltőállomással. Helyezze át az állomást más 
helyre, és biztosítsa, hogy 3-4 méteres környezetében ne legyenek akadályok.

6. Mi a teendő, ha a porszívó nem végzi el a takarítást a beprogramozott időben? 
 Megoldás:  Kérjük, ellenőrizze, hogy a töltőállomás nem kapcsolt-e ki áramszünet vagy 

rövidzárlat következtében. Programozza be újra a takarítás idejét.

Környezetvédelmi információk:
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása 
már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem 
szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 
adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel 
hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen 
szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi 
szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés 
a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a 
háztartási szemétgyújtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

A garancia nem vonatkozik:
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
-  a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett 

meghibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat 

és hasonló körülmények során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás 
során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

„A forgalmazó fenntartja az esetleges változtatások lehetőségét és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.“
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