
MANUAL
MODEL  VERSION / DATE 
G4 ll. / 15.02.2023

HU 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Tartalom 
Üdvözöljük! .......................................................................................... 4 
A termék bemutatása ............................................................................ 4 

Fő funkció ......................................................................................... 4 
Alkatrészjegyzék ................................................................................ 5 
Porszívó ............................................................................................ 6 
Dokkoló állomás ................................................................................ 6 

Telepítés .............................................................................................. 7 
Utasítások .......................................................................................... 12 

Be-/Kikapcsolás ............................................................................... 12 
Takarítás/Szünet ............................................................................. 12 
Töltés ............................................................................................. 12 
Takarítás üzemmód .......................................................................... 13 
Helyszíni takarítás ............................................................................ 13 
WiFi reset ....................................................................................... 14 
Csendes üzemmód ........................................................................... 14 
Szívóerő szabályozás........................................................................ 14 
Vízmennyiség beállítás ..................................................................... 14 
UVC üzemmód ................................................................................. 14 
Távirányítóval kapcsolatos utasítások................................................. 15 

Napi karbantartás ............................................................................... 16 
Kefehenger (rendszeresen tisztítandó) ............................................... 16 
Oldalkefe (rendszeresen tisztítandó) .................................................. 17 
Porgyűjtő és szűrő (rendszeresen tisztítandó) ..................................... 18 
Hálózati szűrő (rendszeresen tisztítandó) ........................................... 19 
Elektromos működtetésű 2 az 1-ben víztartály .................................... 20 
Érzékelő (rendszeresen tisztítandó) ................................................... 21 
Érzékelőt (havonta egyszer tisztítandó) .............................................. 22 
Akku............................................................................................... 22 
Firmware frissítés. ........................................................................... 22 

WiFi csatlakoztatási útmutató............................................................... 23 
Gyakori problémák.............................................................................. 27 
Problémamegoldás.............................................................................. 28 
Biztonsági információk ........................................................................ 29 

Felhasználásra vonatkozó korlátozások .............................................. 29 
Akku és töltés.................................................................................. 30 

Alap paraméterek ............................................................................... 31 
 

 



4 
 

Üdvözöljük! 
 

Köszönjük, hogy az intelligens Salente G4 robotporszívó megvásárlása 
mellett döntött! 

Ez egy giroszkópos érzékelő alapján működő programozható 
robotporszívó. A navigációs algoritmusoknak köszönhetően emberi 
beavatkozás nélkül képes a takarítási térképek beprogramozására, a 
takarításra és az automatikus újbóli feltöltésre. 

A következő jellemzőkkel rendelkezik: 

• UVC fertőtlenítés üzemmód 
• padlótípusnak megfelelő beállítás 
• elektronikus vezérlésű 2 az 1-ben víztartály 
• egyidejű porszívózás és felmosás 
• középső turbókefe és két oldalkefe 

A mobilalkalmazást letöltheti az okostelefonjára, és a segítségével az 
ellenőrizése alatt tarthatja a takarítási térképet, illetve a porszívó valós 
idejű működését, meghatározhatja a tisztítási területet és betervezheti a 
tisztítás idejét. A porszívót távolról is vezérelheti. A tudomány és a technika 
megkönnyítik az életet. 

Hisszük, hogy maradéktalanul elégedett lesz a termékünkkel! 

A termék bemutatása  
 

Fő funkció 
 

 

 

 

 

Takarítás / Ki- és bekapcsolás 
• Rövid lenyomás: Takarítás/Szünet 
• Hosszú megnyomás 3 másodpercig: Be-/Kikapcsolás 
 
Takarítás / Ki- és bekapcsolás 
• Rövid lenyomás: Töltés/Szünet 
• Hosszú lenyomás: Helyi takarítás 
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Kijelző 
• Kék: Standard üzem vagy töltés 
• Piros: Vészhelyzet vagy lemerült az akkumulátor 
• Lila: A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva 
 
WiFi reset 
• Egyidejűleg nyomja le 3 másodpercig mindkét gombot 

 

Alkatrészjegyzék 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dokkoló állomás HEPA szűrő + szivacsszűrő 

Adapter Porgyűjtő, 2 db 

Bal oldali kefe, 2 db 
Jobb oldali kefe, 2 db 

Elektromos 
vezérlésű víztartály 

Távvezérlés 
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Porszívó 

a- Hálózati szűrőfedél, b- Porgyűjtő gomb, c- Falérzékelő 

 

Érzékelők és szerkezeti kivitel 

 

 

 

 

 
 

 

a- ütközésgátló érzékelő, b- infravörös töltésérzékelő, c- zuhanásgátló, 
d- töltőérintkező, e- univerzális kerék, f- oldalkefe, g- UVC lámpa, 
h- kormánykerék, i- kefehenger, j- Görgős kefehenger fedélretesz 

 

Dokkoló állomás 
 

 

 

 

 

a- Táplálás kijelző, b- Jeladó helye, c- Töltőérintkezők a töltőállomáson 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

d 

e 
f 

g 

h 
i 
j 

a 

b 

c 
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a- Tartóhorony, b- Fedőlap 

 

 

 

 

 

 

 

a- Kábeltároló rekesz, b- Hálózati adapter csatlakozó, c- Tekercselő csap 

 

Telepítés 
1. Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, és a felesleges kábelt 
helyezze a kábelrekeszbe 

 

 

 

 

 

  

a 

b 

a 

b 

c 
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2. Helyezze a dokkolót a fal mellé, és csatlakoztassa az elektromos 
hálózathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:  
• Hagyjon a dokkoló mindkét oldalán legalább 0,5 m, előtte pedig 1,5 m 
szabad helyet. 
• Ha a tápkábel függőlegesen fut a padló irányába, beakadhat a porszívóba, 
és megszakadhat a dokkoló áramellátása. 
• Bekapcsolt töltés esetén a töltésjelző világít, a töltés befejezését követően 
pedig kialszik. 
 

3. Ne mozgassa feleslegesen a dokkolót, és soha ne hagyja közvetlen 
 napsugaraknak kitett helyen. 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
• A közvetlen napfény zavarhatja a dokkoló jelét, és ez megakadályozhatja a 
porszívó visszatérését. 
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4. Oldalkefe telepítése 

Győződjön meg róla, hogy a bal (L) és a jobb (R) kefe megegyezik az alsó 
fedél L és R betűivel, nyomja meg az L és R gombot, és amikor "kattanást" 
hall, a kefék a helyükre kerültek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Bekapcsolás és töltés 

A porszívó bekapcsolásához tartsa benyomva az  gombot. Ha a tápellátás 
kijelző tartósan világít, töltse fel a dokkolóban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: Ha a porszívót nem sikerül a lemerült akkumulátor miatt 
bekapcsolni, hagyja feltöltődni a dokkolóban, majd a feltöltést követően 
automatikusan bekapcsol. A készülék akkor képes a normális működésre, ha 
az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot. 

 
6. Csatlakoztassa a mobilalkalmazást (ez a lépés átugorható) 

Olvassa el a WiFi hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó utasításokat, 
majd csatlakoztassa a mobilalkalmazást.  
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7. Felmosó modul telepítése 

A felmosó modul telepítése: helyezze a felmosó rongyot közvetlenül a 
víztartály alá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektromos vezérlésű víztartály 2 az 1-ben 
 
Megjegyzés: Megfelelő állapotnak megőrzése érdekében a felmosást 
követően öblítse ki a felmosó rongyot. 
 
Víztartály feltöltése: távolítsa el a fedelet és töltse fel vízzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektromos vezérlésű víztartály 2 az 1-ben 
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8.  A felmosó modul kiemelése 

Amikor a porszívó befejezte a takarítást, nyomja meg a víztartály közepén 
található gombot a felmosó modul hátrahúzásához. Öntse ki a vizet a 
tartályból, és öblítse ki a felmosó rongyot (tisztítás közben ne mozgassa és 
ne fordítsa fel a porszívót).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektromos vezérlésű víztartály 2 az 1-ben 

 
9. Felmosó modullal kapcsolatos utasítások 

Biztonsági okokból soha ne hagyja a felmosó modult a porszívóban, amíg az 
akkumulátor töltődik, vagy amikor éppen nem használja. Soha ne mosson 
fel vele szőnyeget.  
 
Ha pótolni szeretné a vizet, vagy ki szeretné öblíteni a felmosó rongyot, 
szüneteltesse a takarítást, vegye ki a felmosó modult, majd helyezze vissza 
a porszívóba a 8. és 9. lépés szerint. Eközben ne mozgassa és ne fordítsa fel 
a porszívót, mert eltájolódhatna és elveszíthetné a takarítási térképet. 

A felmosás funkció a szennyeződések eltávolítására szolgál, és az alapos 
takarítás előzménye. Nem képes hatékonyan eltávolítani a makacs foltokat 
és pótolni a kézi munkát. 
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Utasítások 
 

Be-/Kikapcsolás 

Nyomja meg és tartsa hosszan (3 mp) lenyomva az gombot, a jelzőfény 
kigyullad, és a porszívó bekapcsol. 

Amikor a porszívó készenléti üzemmódban van, tartsa hosszan (3 mp) 
lenyomva az gombot, a jelzőfény kialszik, és a porszívó kikapcsol. 

Megjegyzés: A porszívó töltés közben nem kapcsolható ki. 

 

Takarítás/Szünet 

Az eszköz elindítása után röviden nyomja meg az  gombot, vagy kezdje el 
a takarítást a mobilalkalmazás segítségével. 
(A takarítás szüneteltetéshez nyomja meg bármelyik gombot) 

Megjegyzés: 
• A robotporszívó nem használható kiömlött folyadékok 
eltávolítására. 
• Ha az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 20%, a porszívó leáll. 
Töltse fel. 
• A porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba, ha az akkumulátor 
kapacitása 20% alá csökken. 
• A porszívó használata előtt távolítsa el a padlóról a különféle kábeleket 
(beleértve a dokkoló kábelét is) a padlóról, valamint azokat a tárgyakat, 
amelyekben a porszívó a takarítás során esetleg a keféivel kárt tehet. 

 
Töltés 

Automatikus üzemmód: A takarítás befejezését követően a porszívó 
automatikusan visszatér a dokkolóba. 

Manuális mód: Szünet üzemmódban nyomja meg röviden az  gombot a 
töltés folytatásához, vagy ha a porszívót mobil alkalmazással vezéreli, és 
éppen tölt, a jelzőfény folyamatosan kigyullad és kialszik. 

Megjegyzés: Ha a porszívó nem találja a dokkolót, automatikusan visszatér 
kiindulási állapotba. Ez esetben vigye vissza kézben a dokkolóba. 
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Takarítás üzemmód 

Bekapcsolásakor a porszívó elkezdi szkennelni a teret, és létrehoz egy 
térképet, amelyet több területre oszt. E területeket ezután egyenként elkezdi 
takarítani a falak mentén, hatékonyan és alaposan a takarítási útvonaltervnek 
megfelelően, szerpentinek formájában. A takarítás befejeztét követően a 
porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba és újratölt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Kitakarított terület, b- Kitakarítandó terület 

 

Helyszíni takarítás 

Nyomja meg és tartsa lenyomva (3 mp) a(z) gombot, a porszívó beméri a 
pozícióját és kitakarítja az 1,5 m átmérőjű kör alakú területet. A takarítás 
befejezését követően visszatér az indulási helyzetbe és kikapcsol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a 

b 
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WiFi reset 

Ha a mobiltelefon a router konfigurációjának vagy a jelszó megváltoztatása 
miatt nem tud összekapcsolódni a porszívóval, nyomja meg egyidejűleg 
legalább 3 másodpercig az és a  gombot, amíg a „WiFi has been reset" 
(WiFi resetelve) hangjelzést nem hallja. A kijelző ekkor lassan lilán kezd 
villogni. 

 

 

 

 

Csendes üzemmód 

A porszívó által kibocsátott hangokat be- és kikapcsolhatja a 
mobilalkalmazással vagy a távirányító "e" gombjával. 

Szívóerő szabályozás 

A mobilalkalmazással csendes, normál és magas szívóteljesítményt állíthat be. 

Vízmennyiség beállítás 

A mobilalkalmazással kevés, normál és nagy mennyiségű vízhasználatot 
állíthat be. 

UVC üzemmód 
 
Az UVC mód bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón vagy a 
mobilalkalmazásban található „j” gombot. 

Ha megnyomja az "UVC OFF" gombot, kikapcsol az UV fényt. 

Ha megnyomja az "UVC ON" gombot, bekapcsol az UV fény, és a porszívó 
bármilyen normál üzemmódban működhet. 

Az UV fény a porszívó állapotától/módjától függetlenül bekapcsolható, de a 
porszívónak bekapcsolt állapotúnak kell lennie. Ha a porszívó nem működik, 
az UV fény kikapcsolt állású. 

Amikor megemeli a porszívót, szeme védelme érdekében az UVC fény 
azonnal kikapcsol.  
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Távirányítóval kapcsolatos utasítások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Automatikus takarítás bekapcsolása/szüneteltetése, b- Előre haladás, 
c- Balra fordulás, d- Szívóerő beállítása, e- Csendes mód be-
/kikapcsolása, f- Szegélytisztítás, g- Töltés bekapcsolása/szüneteltetése, 
h- Befordulás jobbra, i- Porszívó megkeresése, j- UVC, k- Spiráltakarítás 
bekapcsolása/szüneteltetése 

  

b 

a 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 
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Napi karbantartás 
 

Kefehenger (rendszeresen tisztítandó) 

1. Fordítsa meg a porszívót fejjel lefelé, és a kefehenger kiemeléséhez nyomja 
meg a fedél reteszét. 
2. Egy kis kefével távolítsa el a port a kefehenger belső és külső felületéről. 
3. Helyezze vissza a kefehengert, majd a retesz rögzítéséhez nyomja meg a 
fedelet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a- Retesz, b- Fő kefe (henger) 
  

a 

b 
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Oldalkefe (rendszeresen tisztítandó) 

1. Fordítsa meg a porszívót fejjel lefelé, és felfelé húzva emelje ki az oldalkefét.  
2. Távolítsa el a hajszálakat és egyéb szennyeződéseket, majd helyezze vissza 
az oldalkefét. 
3. Győződjön meg arról, hogy a bal (L) és a jobb (R) kefe megegyezik az alsó 
burkolat L és R betűivel. Az L és R megnyomásával helyezze ismét vissza őket. 

 

Megjegyzés: A megfelelő takarítási eredmény fenntartása érdekében 3-6 
havonta egyszer cserélje ki az oldalkeféket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- R (jobb oldali kefe), b- L (bal oldali kefe) 
  

a b 
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Porgyűjtő és szűrő (rendszeresen tisztítandó) 

1. Nyomja meg a gombot, és húzza vissza a portartályt. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyissa fel és tisztítsa ki a portartályt. 
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Hálózati szűrő (rendszeresen tisztítandó) 

1. Hosszabb használatot követően emelje ki a szűrő hálóját, a szivacsot és a 
HEPA szűrőt. 
2. Mossa el vízzel a hálót, a szivacsot és a HEPA szűrőt. 
3. Rázza le a vízcseppeket, és hagyja alaposan megszáradni a levegőn. 
4. A megszáradást követően helyezze be szűrőháló - szivacs - HEPA szűrő 
sorrendben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Szűrőháló, b- Gomb c- Szűrőfedél, d- Szivacs, e- HEPA szűrő 

Megjegyzés: 
• A szűrőháló mosásakor csak tisztítószer nélküli tiszta vizet 

használjon. 
• Soha ne tisztítsa a szűrőhálót se kefével, se az ujjaival. 
• Hagyja legalább 24 órán át levegőn száradni a szűrőhálót. 
• 3-6 havonta cserélje ki a szűrőhálót. 

  

a 

b 

c 

d 

e 
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Elektromos működtetésű 2 az 1-ben víztartály (rendszeresen 
tisztítandó) 

1. Távolítsa el a rongyot (mopot), és öntse ki a vizet a tartályból. 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromos vezérlésű víztartály 

 

2. Mossa ki a mopot, hagyja megszáradni, és szárítsa meg a víztartályt is. 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromos vezérlésű víztartály 2 az 1-ben 
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Érzékelő (rendszeresen tisztítandó) 

Tisztítsa meg az érzékelőket puha törlőruhával: 
1. Tisztítsa meg a jobb oldali faldetektáló érzékelőket. 
2. A három zuhanásgátló érzékelőt a porszívó alján. 
3. Az infravörös anti-shock érzékelőt a porszívó elülső részén. 
4. Az áramütés elleni védelmet és a porszívó alján található töltőaljzat 

csatlakozóját (tisztítás közben kérjük, csatlakoztassa le az elektromos 
áramkörről). 

5. A jeladó helye a dokkolón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- zuhanásgátló érzékelő, b- töltőérintkező, c- infravörös érzékelő 

 

 

  

a 

b 

c 

(1. ábra) 
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Érzékelőt (havonta egyszer tisztítandó) 
 

 

 

 

 

 

 

 

a- ütközésgátló, b- infravörös töltésérzékelő 

 

 

 

 

 

 

 

a- A jeladó helye, b- Érintkezők a töltőállomás töltéséhez 

 

Akku 
• A porszívó nagy teljesítményű Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az 
akkumulátor kapacitásának megőrzése érdekében tartsa a porszívót a 
mindennapos használathoz feltöltve. 
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a porszívót, kapcsolja ki és 
megfelelően raktározza el. Hagyja az akkumulátort legalább 3 havonta egyszer 
feltölteni, hogy a túlzott lemerülés ne tehessen kárt benne. 
 

Firmware frissítés. 

Firmware frissítés mobilalkalmazás segítségével. Ha megjelenik egy új 
firmware verzió, kövesse az utasításokat. A firmware frissítésekor az 
akkumulátor kapacitásának legalább 50%-on kell lennie, ezért célszerű a 
porszívót a dokkolóba helyezni.  

a 

b 
(2. ábra) 

a 

b (3. ábra) 
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WiFi csatlakoztatási útmutató 
   

1. Töltse le a Smart life 
alkalmazást a Google 
Playről vagy az Apple 
áruházból. A fenti QR-
kód beolvasásával 
könnyen hozzáférhet az 
alkalmazáshoz. 
Alternatív 
megoldásként 
rákereshet a "Smart 
life" az alkalmazások 
áruházban. 

2. Az új felhasználóknak 
új fiókot kell 
létrehozniuk. A meglévő 
felhasználók 
bejelentkeznek a Smart 
Life alkalmazásba. 
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3. Nyissa meg az 
alkalmazást, majd 
nyomja meg a "+" 
gombot az eszköz 
hozzáadásához. Vagy 
használja az "Add 
Device" (Eszköz 
hozzáadása) gombot. 

4. A Small Home 
Appliances részben 
válassza ki a "Robot 
vacuum (WiFi)" 
(Robotporszívó) 
lehetőséget. 
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5. Írja be a WiFi 
jelszavát, és nyomja 
meg a 
megerősítéshez. 
Felhívjuk a figyelmét, 
hogy 5 GHz-es hálózat 
egyelőre nem áll 
rendelkezésre. 

6. A csatlakoztatás előtt 
ellenőrizze le, hogy 
készenléti állapotban van-e a 
készülék. Nyomja meg 
egyidejűleg 3 másodpercig a 
"Home" (Haza) és az "On" 
(Bekapcsolt) gombokat, 
amíg a porszívó villogni nem 
kezd, és a következő 
hangüzenetet nem adja: 
„WiFi lost, please follow the 
App instruction for 
reconnection" (a WiFi nem 
érhető el, a csatlakozáshoz 
kövesse az alkalmazás 
utasításait)". Győződjön meg 
arról, hogy telefonja 
ugyanahhoz a WiFi 
hálózathoz csatlakozik, mint 
a porszívó. Az 
alkalmazásban igazolja 
vissza, hogy a porszívó 
villog, majd folytassa. 
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7. Az alkalmazás 
automatikusan 
csatlakozik az eszközhöz. 
Amikor meghallja a 
hangutasítást, az eszköz 
csatlakoztatva van. 
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Gyakori problémák 
 
Probléma Megoldás 
A porszívót nem 
lehet bekapcsolni 

• Ha az akku már majdnem lemerült, helyezze a porszívót a 
dokkolóba oly módon, hogy összeérjenek az érintkezőik,az 
eszköz automatikusan bekapcsol (ha az akkumulátor teljesen 
lemerült,  csak egy rövidebb töltést követően kapcsol be). 
• Ez 0°C alatti vagy 50°C feletti környezeti hőmérsékleten is 
előfordulhat, ezért a porszívót csak 0 és 40°C között 
használja. 

A porszívót nem 
lehet feltölteni 
 

• Vegye ki a porszívót a dokkolóból, ellenőrizze le, hogy világít-
e a dokkoló jelzőfénye, valamint hogy a dokkoló hálózati 
adapterének mindkét vége megfelelően csatlakozik-e. 
• Ha a porszívó nem tökéletesen érintkezik a dokkolóval, 
tisztítsa meg az összes érintkezőt, esetleg próbálja meg eltolni 
oldalra az oldalkefét. 

A porszívót nem 
lehet feltölteni 

A porszívó túl messze van a dokkolótól, vigye közelebb és 
próbálja újra. 

Szokatlan viselkedés Kapcsolja ki és indítsa újra a porszívót. 
Szokatlan zaj 
működés közben 

Idegen tárgyak tekerődhettek fel a fő kefére, az 
oldalkefékre vagy a kerekekre. Kapcsolja ki és távolítsa 
el a szennyeződéseket. 

A takarítási 
hatékonysága 
romlik, vagy por 
hullik a 
készülékből. 

• Megtelt a portartály, ürítse ki. 
• A szűrőháló eltömődött, tisztítsa meg vagy cserélje ki. 
• Idegen tárgyak gabalyodtak össze a fő kefén, 
távolítsa el őket. 

Nem lehet 
rácsatlakozni a 
WiFi hálózatra 

• A WiFi jel gyenge, ellenőrizze, hogy az egész területet 
jel fedi. 
• A WiFi csatlakozás nem működik megfelelően, 
resetelje a WiFi-t, töltse le az alkalmazás legújabb 
verzióját, és próbáljon meg újra felcsatlakozni. 
• Hibásan megadott jelszó. 
• A router az 5 GHz-es sávban sugároz, azonban a 
porszívó csak a 2,4 GHz-es sávban képes jelet fogadni. 

A takarítás a 
tervezett 
időpontban nem 
zajlott le. 

A beütemezett takarításra csak akkor kerül sor, ha az 
akkumulátor legalább 30%-osan feltöltődött. 

Akkor is fogyaszt 
áramot a porszívó, 
amikor a 
dokkolóban van? 

A porszívó kis mennyiségű energiát fogyaszt, amikor a 
dokkolóban van, mert így biztosítható az akkumulátor 
legjobb teljesítménye. 

A porszívó első 
három töltésének 
legalább 16 órát 

A Li-ion akku a töltést követően azonnal használható, 
és erre az akkura nem jellemző az úgynevezett 
memóriahatás. 
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kell igénybe 
vennie? 

Problémamegoldás 
 

Felszólítás hangja Megoldás 

1. hiba: Hoppá. Nem találom a 
portartályt 

A takarítás a portartály felhelyezését 
követően kezdődik. 

2. hiba: Ellenőrizze, hogy a radar 
csatlakozása nincs-e valamivel 
lefedve vagy leárnyékolva. 

A felső radar le van fedve, vagy a 
porszívó szabad térben található (6 
x 6 m2 területen nem található 
semmilyen akadály). 

3. hiba: Helyezzen át máshová, és 
próbálkozzon újra. 

Helyezze a porszívót egy másik 
helyre, majd kapcsolja be újra. 

4. hiba: Tisztítsa meg a 
lépcsőérzékelőmet, és kapcsoljon be 
más helyen. 

A lépcsőérzékelő le van takarva, 
vagy a porszívó felemelkedett. 

5. hiba: Tisztítsa meg az elülső 
érzékelőmet, és kapcsoljon be más 
helyen. 

Az infravörös ütközésgátló érzékelő 
piszkos vagy el van takarva. 

6. hiba: Tisztítsa meg a jobb oldali 
érzékelőmet, és kapcsoljon be más 
helyen. 

A falérzékelő piszkos vagy el van 
takarva. 

7. hiba: Törölje meg a radaron 
fedelét, és kapcsoljon be más helyen. 

Az ütközésgátló radarérzékelő 
piszkos vagy el van takarva. 

8. hiba: Ellenőrizze le, hogy nem 
szorult-e be valahogy az ütköző. 

Az élérzékelő vagy az 
ütközésérzékelő beakadt. 

9. hiba: Ürítse ki a portartályt és 
tisztítsa meg a szűrőt. 

A portartály megtelt, vagy ki kell 
cserélni a hálószűrőt. 

10. hiba: A portartály kiemelésre 
került, a szűrővel együtt tisztítsa 
meg. 

A 9 sz. hiba bejelentése után a 
felhasználó kiemelte a portartályt, 
ezért a 10. hiba jelentkezett. 

11. hiba: Elakadtam, segítsen! A porszívó valahol elakadt. 
12. hiba: Egyenesen állítson fel! A porszívó megdőlt. 
13. hiba: Nézze meg, hogy nem 
akadtak-e el valahol a kerekeim. 

A hajtókerék be beszorult vagy meg 
felcsavarodott rá valami. 

14. hiba: Ellenőrizze le, hogy nem 
akadt-e meg a fő kefe. 

Valami felcsavarodott a fő kefére 
vagy beszorult. 

15. hiba: Ellenőrizze, hogy 
nincsenek-e elakadva az oldalkefék. 

Valami felcsavarodott az oldalkefére 
vagy beszorult. 
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16. hiba: Mi történik? Hol a dokkoló 
állomás 

A dokkoló nem található, vagy le van 
csatlakoztatva az áramellátásról. 

17. hiba: Hoppá. Programhiba 
Indítson újra. 

A furcsa viselkedést ismeretlen hiba 
okozza, indítsa újra a porszívót. 

18. hiba: Kikapcsolás közbeni hiba. A porszívó figyelmezteti a 
felhasználót, és automatikusan 
kikapcsol vagy újratölt. 

19. hiba: Gyenge az akku, töltse fel Ha az akkumulátor kapacitása túl 
alacsony, és a porszívó nincs a 
dokkolóban, a takarítás megszakad 
(az akkumulátor kapacitása 
kevesebb, mint 10%). 

20. hiba: A kikapcsoláshoz vegyen ki 
a dokkolóból. 

A porszívó kikapcsol, miközben a 
dokkolóban tölt. 

 

Biztonsági információk 
 
Felhasználásra vonatkozó korlátozások 

• A termék háztartások takarítására, padlók tisztítására szolgál, kültérben (pl. 
erkélytisztításra), nem a padlón (pl. ülőgarnitúrán), valamint irodai vagy ipari 
környezetben található tárgyak takarítására nem használható. 
• Ne használja a terméket se a szabadban, se védőkorlátok nélküli magasított 
helyeken (különféle esőfogók, kültéri teraszok és bútorok teteje). 
• Soha ne használja a porszívót 40 feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten, vagy 
ha folyadék, ragadós anyag ömlött a padlóra. 
• Tisztítás előtt akassza fel a padlón fekvő kábeleket, hogy a porszívó ne 
akadhasson beléjük. 
• Távolítsa el a padlóról a törékeny tárgyakat és hulladékot (pl. műanyag 
zacskókat stb.), hogy a porszívó ütközése ne okozhasson sérülést, illetve ne 
vezethessen a porszívó beszorulásához. 
• A testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékossággal élő személyek (és 
gyermekek) nem használhatják és nem vezérelhetik a berendezést. 
• A készülék nem játékszer. Takarítás előtt vezesse el máshova a gyermekeket 
és a háziállatokat. 
• A fő kefét és a porszívó egyéb tartozékait gyermekek elől elzárva tartsa. 
• Soha ne helyezzen semmit se álló, se mozgó porszívóra (ez gyermekekre és 
háziállatokra is vonatkozik). 
• Se a hajával, se az ujjaival vagy más testrészeivel ne közelítse meg a 
bekapcsolt porszívó szívónyílását, ugyanez a szabály vonatkozik a 
háziállatokra is. 
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• Soha ne használja a készüléket égő tárgyak, például izzó cigarettacsikkek 
eltávolítására. 
• Soha ne használja a terméket hosszú bolyhos szőnyegek tisztítására (egyes 
sötét színű szőnyegek nem tisztíthatók hagyományos módon). 
• Ne engedje, hogy a porszívó kemény vagy éles szennyeződéseket (pl. 
hulladékot, díszítő anyagot, szilánkot, szöget stb.) szívjon fel. 
• Ne tartsa a porszívót az őröknél, a távolságérzékelőnél vagy a lökhárítónál, 
amikor azt hordozza. 
• Tisztítás és karbantartás közben kapcsolja ki mind a porszívót, mind a 
dokkolót. 
• A tisztításhoz ne használjon nedves törlőruhát se semmilyen folyékony 
tisztítószert. 
• Az UVC lámpa nagyon erős UV sugárzást bocsát ki. 
• Soha ne nézzen közvetlenül az UVC lámpába, mert az UV sugárzás 
károsíthatja a látását. 
• Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
• A terméket kizárólag a használati útmutatóban feltüntetett módon használja. 
A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a felhasználó felel. 
 
Akku és töltés 
 
• Ne használjon más gyártók akkuját, dokkolóját vagy töltőjét. 
• Soha ne szerelje szét és ne próbálja meg megjavítani az akkumulátort vagy 
a dokkolót. 
• Helyezze a dokkolót hőforrásoktól (pl. radiátorok) távol. 
• Soha ne tisztogassa a dokkoló érintkezőit nedves törlőruhával vagy nedves 
kézzel. 
• Soha ne dobja ki az akkukat a háztartási hulladékkal együtt. A használt 
akkuk megsemmisítését bízza az újrahasznosításukkal foglalkozó cégre. 
• Ha a tápkábel megsérült, haladéktalanul cserélje ki hivatalos forrásból 
származó vezetékre. 
• A porszívót az eredeti csomagolásban és kikapcsolt állapotban szállítsa. 
• Ha sokáig nem használja a porszívót, töltse teljesen fel az akkumulátort, 
majd tárolja száraz, hűvös helyen. Töltse fel legalább 3 havonta egyszer az 
akkut, nehogy a túlzott lemerülés tönkretegye. 
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Alap paraméterek 
 
Készülék 
Tétel Paraméter 
Modell Salente G4 
Befoglaló méretek 350 x 350 x 80 mm 
A termék súlya 3,1 kg 
Li-ion akkumulátor 2600 mAh 
Névleges feszültség 14,4 V 
Névleges teljesítmény 30 W 

 
Dokkoló állomás 
Tétel Paraméter 
Modell Salente G4 
Befoglaló méretek 160 x 143 x 80 mm 
Névleges teljesítmény 11,4 W 
Névleges teljesítmény 11,4 W 

 
AC adapter műszaki adatok 
A gyártó neve, 
cégjegyzékszáma és 
címe 

Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 
50, 50 Bonham Strand, Sheung, Wan, 
Hong Kong, 1891486 
 

Modellszám RTX-G4 
 

Az AC adapter 
gyártójának neve, 
cégjegyzékszáma és 
címe 

Shenzhen Nalin Elec Tech Company 
Limited 
2/f West & 3/f Bldg Zhouteng 
Industry Garden, Shanglilang 
Community Nanwan Longgang, 
518112 Shenzhen Guangdong, Kína 

AC adapter 
modellszám 

S012DBV1900060 
 

Bemeneti feszültség 100 - 240 V~ 
AC bemeneti 
frekvencia 50/60 Hz 

Kimeneti feszültség 19 V 
Kimeneti áram  0,6 A 
Kimeneti teljesítmény 11,4 W 
Átlagos hatékonyság 
aktív üzemmódban 82,95 % 

Alacsony terhelési 
hatékonyság (10%) 71,3 % 

Üresjárati 
energiafogyasztás 

0,04 W 
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Megsemmisítés: A terméken, a mellékelt dokumentumokban vagy a 
csomagoláson található áthúzott szemétkosár szimbólum arra jelenti, hogy 
élettartamuk lejártát követően az Európai Unióban minden elektromos és 
elektronikus berendezést, elemet és akkut szelektív hulladékként kell 
megsemmisíteni. Soha ne dobja ki ezeket a termékeket válogatás nélküli 
kommunális hulladékként. 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a SALENTE G4 termék megfelel 
az adott típusú készülékre vonatkozó szabványok és előírások 
követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövetét itt találja: 
ftp://ftp.evolveo.com/ce 

Importőr / Gyártó 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság 

Készült Kínában 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.salente.eu 

Minden jog fenntartva. 
A termék megjelenése és műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. 
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