WiFi robot ablaktisztító
TLL331271 Használati útmutató

Más nyelvekért kérjük, látogasson el a
smart.tellur.com oldalra.

Köszönjük, hogy a Tellurt választotta!
Az optimális teljesítmény és biztonság érdekében
kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót és tartsa
biztonságban későbbi szükség esetére.
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1. Fontos biztonsági óvintézkedések

• Használat előtt rögzítse a biztosítókötelet és erősítse
beltéri berendezési tárgyakhoz.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem
szakadt-e el, vagy nem lazult-e meg a csomó.
• Jelöljön ki egy veszélyre figyelmeztető területet a
földszinten az erkély nélküli ablakokhoz és ajtókhoz.
• Használat előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni
(kék fény világít).
• Ne használja esős vagy nedves napokon.
• Kapcsolja be a készüléket, mielőtt az ablakra helyezi.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék az ablakhoz tapad.
• Tartsa a készüléket, mielőtt kikapcsolja azt.
• Ne használja keret nélküli ablakokon.
• Ügyeljen arra, hogy a tisztítógyűrűt megfelelően
helyezze a tisztítókerékre, hogy elkerülje a
folyadékszivárgást.
• Távolítson el mindent, ami az ablakon van. Ne használja
repedezett üvegen. A fényvisszaverő vagy bevonatos
ablakok működés közben kissé megkarcolód-

hatnak az üvegen lévő szennyeződésrészek miatt.
• Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a
test minden részét a nyílásoktól és a mozgó részektől.
• Ne használja gyúlékony vagy robbanékony
folyadékokat vagy gázokat tartalmazó területeken.
• Nem ajánlott 8 év alatti gyermekek számára. 8 éves
vagy annál idősebb gyermekek folyamatos felügyelet
mellett használhatják ezt a terméket.
• Ezt a készüléket használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve
tapasztalat vagy ismeretek hiányával rendelkező
személyek is, amennyiben felügyeletet vagy utasítást
kaptak a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan, és megértették az ezzel járó
kockázatokat.
• Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekek elől
elzárva.
• A tisztítási és karbantartási feladatokat nem
végezhetik gyermekek.
2. A termék bemutatása
A WINDOW CLEANER egy üvegtisztító robot, amely
képes az ablak felületére tapadni egy vákuummotor
segítségével.
Egy beágyazott UPS (szünetmentes áramellátó
rendszer) megakadályozza, hogy a készülék
elektromos áramkimaradás esetén leessen az
ablakról.
A WINDOW CLEANER két speciálisan kialakított
tisztítókerékkel rendelkezik, amelyek szabadon
mozoghatnak az ablakfelületen.
Mindkét tisztítókerékre könnyen cserélhető
mikroszálas kendők kerülnek.
A mikroszálas kendők kiváló üvegtisztító teljesítményt

nyújtanak, az emberi kéz mozgását utánozva.
A WINDOW CLEANER kiszámítja az útvonalat, felismeri
az ablakkereteket, és az egész ablakot megtisztítja.
Kézi üzemmóddal is rendelkezik, amellyel a robotot
távirányítóval vezérelheti.
FIGYELMEZTETÉS: az Ön biztonsága érdekében a
robotot mindig csatlakoztatni kell a hálózatra.
Áramszünet esetén a robot az akkumulátorának
köszönhetően az ablakon marad. Ebben az esetben a
lehető leghamarabb távolítsa el a robotot az üvegről. A
robot nem tud működni, ha nincs csatlakoztatva a fő
áramforráshoz.
Jellemzők:
Nagy szívóerő biztosítja az üveghez való szoros
tapadást.
Kiszámítja és beprogramozza az optimális tisztítási
útvonalat a maximális hatékonyság érdekében.
Kétféle módon vezérelhető - távirányítóval vagy a
Tellur Smart alkalmazáson keresztül.
Vízpermet a szennyeződések feloldásához + sűrű
rostokkal rendelkező kendő, amely nem hagy nyomot.
Automatikusan leáll a feladat elvégzése után.
Gyors útmutató
A készülék felhelyezése az ablaküvegre
- Kapcsolja be a hálózati kapcsolót, és győződjön meg
róla, hogy a ventilátor működik.
- Helyezze a készüléket az ablakra, 10 cm távolságra a
kerettől.
-- Ellenőrizze, hogy a készülék az üveghez tapad-e,
mielőtt elengedné.
A készülék levétele az ablaküvegről
- Nyomja meg a Stop gombot a távirányítóról vagy a
Tellur Smart alkalmazásból.

- A készülék működése közben egyik kezével fogja
meg a biztosítókötelet, a másik kezével pedig vegye le
a készüléket az ablakból.
- A készüléket biztonságos helyen kapcsolja ki.
Biztosítókötél
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a biztosítókötél nem
szakadt-e el, vagy nem lazult-e meg a csomó.
- Használat előtt rögzítse a biztosítókötelet és kösse
egy beltéri berendezési tárgyhoz.
- Az UPS funkció automatikusan bekapcsol, ha nincs
áramellátás. Az akkumulátor tartalék elegendő
energiát biztosít ahhoz, hogy a készüléket még
körülbelül 20 percig az ablakhoz rögzítve tartsa.
- Ha nincs elektromos áramellátás, a készülék
automatikusan leáll, riasztást és piros fényt ad ki. A
felhasználónak a lehető leghamarabb le kell vennie a
készüléket az ablakról.
- A felhasználó a készüléket a biztosítókötél húzásával
tudja visszahozni. Húzza finoman a biztosítókötelet az
üveghez közeli szögben, hogy megakadályozza a
készülék leesését.
Kérjük, használat előtt győződjön meg róla, hogy az
akkumulátor teljesen fel van töltve (zöld fény világít).
- Kapcsolja ki a készülék hálózati kapcsolóját, és
csatlakoztassa a tápegységhez. Töltés közben
narancssárga fény világít.
- A zöld fény akkor gyullad fel, amikor a készülék
teljesen feltöltődött.

LED JELZŐFÉNYEK
A tisztítórobot 3 jelzőfénnyel rendelkezik, amelyek
különböző funkciókat látnak el:

Az első fény (1) balról az akkumulátor állapotát
jelzi. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, nem
teljes vagy töltődik, a lámpa pirosra vált. Ha a robot
teljesen feltöltött, a fény kékre vált.
A második fény (2) középen, a munkaállapot
jelzőfénye.
Indításkor a kék fény villog, jelezve, hogy a gép
működésbe lép.
Készenléti üzemmódban a kék fény folyamatosan
világít.
Munkaállapotban a kék fény villog.
A harmadik fény (3) a jobb oldalon (piros fény) a
WiFi állapotjelző lámpa.
Ha nincs WiFi kapcsolat, a fény kialszik. Amikor
csatlakozásra vár, a fény villog. Amikor
csatlakoztatva van, a fény folyamatosan világít.

Működtetés
- I. lépés: Öntsön egy mérőpohár segítségével 15 ml
vizet vagy speciális üvegtisztító folyadékot az
ablaktisztító robot víztartályába.
- II. lépés: Csatlakoztassa a robotot a fő
tápegységhez, és rögzítse a biztosítókötelet.
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel
van töltve.
- III. lépés: Helyezze a mikroszálas kendőket a tisztító
kerekekre.
- IV. lépés: Könnyedén nedvesítse meg az alsó
kendőt, vagy permetezzen kevés vizet az üvegre.
- V. lépés: Kapcsolja be a robotot, és helyezze az
ablakra.
- VI. lépés: Válassza ki a tisztítási módot a
távirányítóval vagy a Tellur Smart alkalmazásból.
- VII. lépés: Amikor a robot abbahagyja a tisztítást,
fogja meg a fogantyújánál fogva, kapcsolja ki a
kapcsolót, és vegye le az ablakról.
3. Távirányító
Funkciók és ábrák:

Fel

WiFI

Leállítás

Le
Balra

Auto Fel majd Le
Auto Balra majd Le

Jobbra

Auto Jobbra majd Le

WiFi

TWICE

Ablak tisztítása kétszer

A készülék elölről és hátulról is távirányítható

Automatikusan Fel majd Le
Automatikusan Balra majd Le
Automatikusan Jobbra majd Le

*Kérjük, használat előtt távolítsa el a távirányító hátoldalán
lévő szigetelést. Ha ki kell cserélni az elemet, csúsztassa le
az elemfedelet.

4. Biztonsági információk
Tápegység és akkumulátor

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja.
Más típusú tadapter használata meghibásodást és/vagy
károsodást okozhat.
• Kérjük, használjon megfelelő konnektort, és győződjön
meg arról, hogy a hálózati adapterre vagy a tápkábelre
nem helyez nehéz tárgyakat.
• Használat közben gondoskodjon megfelelő szellőzésről
az adapter körül. Ne takarja le a hálózati adaptert olyan
tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a hűtést.
• Ne használja az adaptert nedves környezetben. Soha ne
kezelje az adaptert nedves kézzel.
• Csatlakoztassa az adaptert megfelelő hálózati aljzatba.
A feszültségkövetelményeket az adapteren találja.
• Ne használjon sérült adaptereket, tápkábeleket vagy
csatlakozókat.

• Ne próbálja meg szétszerelni az adaptert. A
belsejében nincsenek szervizelhető alkatrészek.
Cserélje ki az egész egységet, ha megsérült vagy
nagy nedvességnek volt kitéve. Segítségért és
karbantartásért forduljon a WINDOW CLEANER
forgalmazójához.
• Az akkumulátor tűzveszélyt vagy kémiai égési
sérülést okozhat, ha rosszul kezeli. Ne szerelje szét,
ne zárja rövidre, ne melegítse 60°C (140°F) fölé, és
ne égesse el.
• Ha a készüléket ki akarja dobni, vigye el a helyi,
elektromos és elektronikus alkatrészeket gyűjtő
hulladékkezelő központba.
Általános biztonsági információk
A biztonsági és üzemeltetési utasításokat későbbi
szükség esetére őrizze meg.
Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.
Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy extrém
páratartalomnak, és tartsa távol a folyadékoktól (pl.
italoktól, vízcsapoktól stb.).
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy
intenzív fényforrásnak, és tartsa távol a
hőforrásoktól (például radiátoroktól, fűtőtestektől,
kályháktól stb.). Ne helyezze a készüléket erős
mágneses mező közelébe. Tartsa a készüléket és
tartozékait gyermekektől távol.
A termék működési hőmérséklete:
00C~400C (320F~1040F).
A termék tárolási hőmérséklete:
-100C~500C(140F~1220F).

5.Műszaki adatok
Teljesítmény: 80W
Bemeneti feszültség: AC 100-240V, 50Hz/60Hz
Kimeneti adapter: DC 24V / 3.75A
AC tápkábel hossza: 1 méter
DC tápkábel hossza: 4 méter
Biztosítókötél hossza: 4.5 méter
Áramkimaradási akkumulátor: Li-Ion 500mAh /
14.8V
Akkumulátoros támogatás időtartama: 20 perc
Ablakra tapadás: vákum
Tisztítási típusok: 3 üzemmód
Vízpermetezés: Igen
Önleállító: Igen
Tisztítási sebesség: ~4 perc / m2
Távirányító: Igen
Maximális tisztítási terület: 6 m x 5 m
Méretek: 295 x 148 x 120 mm
Súly: 930g
WiFi szabvány: IEEE 802.11b/g/n
Támogatott WiFi hálózat: 2.4GHz
Szín: Fehér
A csomag tartalma:
1 x Tellur ablaktisztító
12 x Tisztítókendő
1 x Biztosítókötél
1 x távirányító
1 x AC adapter
1 x DC kábel hosszabbító
1 x Mérőpohár

Párosítás a Tellur Smart alkalmazással
1. Töltse le és telepítse a Tellur Smart alkalmazást
iOS vagy Android készülékekre.

2. Letöltés után az alkalmazás
megkéri, hogy regisztrálja a
készülékét. Adja meg az e-mail
címét, válassza ki az országot,
ahol él, és hozzon létre egy
jelszót a Tellur Smart fiókjához.
3. Ellenőrizze, hogy villog-e a WiFi állapotjelző LED
(a készülék jobb oldalán lévő piros jelzőfény).
- A jelzőfény gyorsan villog - EZ mód
- A jelzőfény lassan villog - AP mód
A készülék visszaállítása
- Nyomja meg a reset gombot 6 másodpercig, amíg a
LED jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- A készülék ekkor EZ üzemmódba lép.
- Nyomja meg újra a reset gombot 6 másodpercig,

amíg a LED-jelzőfény lassan kezd villogni. A készülék
AP üzemmódba kapcsol.
Ha a LED nem villog, a párosítási módba való
belépéshez nyomja meg kétszer a távvezérlőn lévő
WiFi gombot. Ha a LED-jelzőfény gyorsan villog, a
készülék EZ üzemmódba lép. Az AP módba való
belépéshez újra megnyomhatja kétszer a WiFi
gombot.
Figyelem: A robot ablaktisztító akkor aktiválódik, ha a
készüléket sikeresen regisztrálták a Tellur Smart
alkalmazásban. Kezdje el a telepítést úgy, hogy a
készülék a router és az okostelefon közelében van
(nem az ablakhoz csatlakoztatva).
4. Nyissa meg a Tellur Smart alkalmazást, és
kattintson a "+" gombra, majd válassza ki a "Small
Home Appliances" opciót a listából, majd a Window
Cleaner (Wi-Fi) lehetőséget. Válassza ki a WiFi
hálózatot, és adja meg a hálózat jelszavát.
- Ha a WiFi jelzőfény gyorsan villog, válassza az EZ
módot a csatlakozáshoz.

- Ha a WiFi jelzőfény lassan villog, válassza a
csatlakoztatáshoz az AP módot. Válassza ki a WiFi
hotspotot. A hotspothoz való sikeres csatlakozás után
térjen vissza a Tellur alkalmazáshoz.

Amint a Tellur Smart alkalmazás telepítve van a
készülékére, és hozzáadta az okoseszközt az
alkalmazáshoz, tudja azt irányítani.
5. Nem sikerült hozzáadni a készüléket?

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze a telefon WiFi-kapcsolatát.
- Ellenőrizze, hogy a készülék párosítási módban van-e.
Állítsa vissza az okoskészüléket a párosítási módba való
belépéshez. Kérjük, olvassa el "A készülék
visszaállítása" című szakaszt.
- Ellenőrizze a routert vagy a kapcsolódó beállításokat:
Ha kétsávos routert használ, válassza a 2,4 GHz-es
hálózatot az eszköz hozzáadásához. Engedélyeznie kell
a router broadcast funkcióját is. Állítsa a titkosítási
módszert WPA2-PSK-ra és az engedélyezési típust
AES-ra, vagy állítsa mindkettőt "auto" értékre.
- Ellenőrizze, hogy a WiFi jel elég erős-e. Az erős jel
fenntartása érdekében tartsa a routerét és az
okoseszközt a lehető legközelebb egymáshoz.
- A vezeték nélküli üzemmód 802.11.b/g/n legyen.

- Győződjön meg róla, hogy nem lépi túl az app által

támogatott regisztrált eszközök maximális számát (150).
- Ellenőrizze, hogy a router MAC-szűrés funkciója
engedélyezve van-e. Ha igen, távolítsa el az eszközt a
szűrőlistáról, és győződjön meg róla, hogy a router nem
tiltja le az eszköz csatlakoztatását.
- Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban megadott WiFi jelszó
helyes-e.
EZ és AP csatlakozási módok: Az okoseszközök kétféle
móddal csatlakoztathatók: Az EZ az okoseszköz
csatlakoztatásának és engedélyezésének legegyszerűbb
módját jelenti. Szüksége lesz az eszközre, aktív vezeték
nélküli hálózatra, a bejelentkezési jelszóra és a Tellur
Smart alkalmazásra, telepítve egy okostelefonra /tabletre.
- AP módban először az okostelefonnal / táblagéppel,
majd azután a WiFi hálózattal is konfigurálható és
engedélyezhető az okoseszköz.

Vezérelhetem az eszközt 2G/3G/4G hálózaton?

Az eszköz első hozzáadásakor az eszköznek és a
telefonnak ugyanahhoz a WiFi hálózathoz kell
csatlakoznia. Ha a készüléket sikeresen párosította a
Tellur Smart alkalmazással, akkor 2G/3G/4G hálózaton
keresztül távolról is vezérelheti azt.

Hogyan oszthatom meg a készülékemet a
családommal? Nyissa meg a Tellur Smart appot, menjen
a "Profile" -> "Device sharing" -> "Sharing sent"
menüpontra, koppintson a "Add sharing" lehetőségre, és
ossza meg a készüléket a hozzáadott családtagokkal.
Megjegyzés - a felhasználóknak telepíteniük kell a Tellur
Smart alkalmazást a készülékükre ahhoz, hogy láthassák
a megosztott eszközöket.

Hogyan kezelhetem a mások által megosztott
eszközöket? Nyissa meg az appot, lépjen a "Profile" >

"Device sharing" > "Sharings Received" menüpontra, ahol
megtalálja a más felhasználók által megosztott
eszközöket. Ha törölni szeretne egy megosztott eszközt,
húzza balra.

Disposal and recycling information
The crossed-out wheeled-bin symbol on your product,
battery, literature or packaging reminds you that all
electronic products and batteries must be taken to
separate waste collection points
at the end of their working lives; they must not be
disposed of in the normal waste stream with household garbage. It is the responsibility of the user to
dispose of the equipment using a
designated collection point or service for separate
recycling of electrical and electronic equipment waste
(WEEE) and batteries according to local laws. Proper
collection and recycling of your
equipment helps ensure EEE waste is recycled in a
manner that conserves valuable materials and
protects human health and the environment. Improper
handling, accidental breakage,
damage, and/or improper recycling at the end of its
life may be harmful for health and environment.

