
Felhasználói kézikönyv

EVE Plus
robotporszívó és felmosó



Áttekintés

Lézer szenzor

Nyomás  érzékelő

TOF fal követő szenzor

Infravörös dokkolás érzékelő
Falérzékelő

Ütköző

Infra vörös dokkolás érzékelő

Panel

Funkció gombok

Infravörös érzékelő

Felmosó tartó kioldó retesz

Portartály ürítő rés

Töltő csatlakozók (2 db)

Portartály kioldó retesz

Spot gomb
• Röviden nyomja meg egy lokalizált terület 

feltakarításához! A robot a munka után 
automatikusan dokkol.

• Szüneteltetéshez nyomja meg rövid ideig a 
műveletet!

Reset gomb
• Röviden nyomja meg az újraindításhoz!

Bekapcsológomb
• Röviden nyomja meg a takarítás megkezdéséhez! 

A robot a munka után automatikusan dokkol.
• A be-, illetve kikapcsoláshoz tartsa nyomva!
• Szüneteltetéshez a munka közben röviden nyomja 

meg!

Dock gomb
• Röviden nyomja meg a dokkoláshoz!

Univerzális kerék

Perem érzékelők (4 db)
Töltő csatlakozók (2 db)

Oldalsó kefék (2 db)

Hajtókerekek (2 db)

Főkefe

Főkefe ház kioldó retesz

Felmosó

Főegység

Por/víztartály és felmosó modul

Porgyűjtő tartály (opcionális)

Porbeömlő nyílás

Szűrő kioldógomb

Víz/portartály kioldó retesz

Por/víztartály

Szűrő

Por/víztartály fedél

Felmosó modul

Felmosó modul kioldó retesz

Mosható felmosó rátét

Eldobható felmosó rátét

Felhajtható fedél

Kijelző

Infravörös lencse

Töltőcsatlakozók (2 db)

Portartály ürítő rés

Levegő kimenet

Átlátszó portartály fedél

Tápcsatlakozó



FIGYELEM!
1. Töltés közben ne telepítse a felmosó modult, nehogy a víz balesetet, vagy a padló 

károsodását okozza!
2. Ne használja csecsemők, vagy kisgyermekek szobájában, tartsa távol tőlük!
3. Amikor a főegység a porgyűjtőhöz csatlakozik, ne engedje, hogy gyermekek, vagy 

háziállatok megközelítsék, megérintsék!
4. Ahhoz, hogy a főegység a takarítás befejeztével zökkenőmentesen visszatérjen az 

állványhoz, ajánlott a készüléket az állványról indítani, és a takarítás folyamata alatt 
ne mozdítsa el az állványt a helyéről!

5. Az állvány portartály és akkumulátortöltő funkcióval rendelkezik, és a készülék már 
új porzsákkal hagyja el a gyárat.

Üzembe helyezés

1. Helyezze el megfelelően a porgyűjtő 
állványt!

2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, 
majd nyomja meg a  gombot a 
porgyűjtő kereséséhez!

1. Helyezze el megfelelően a töltőállványt! 2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, 
majd nyomja meg a  gombot a 
töltőállvány kereséséhez!

Töltőállvány (opcionális)

A porgyűjtő állvány telepítése (opcionális)

A töltőállvány telepítése (opcionális)

Töltőállvány visszajelző

Vezérlőjel kibocsátó terület

Töltőcsatlakozó (2 db)

Tápcsatlakozó

Kábeltartó

Dock gomb

>0,5 m

>1,5 m
>0,5 m

>0,5 m

>0,5 m
>1,5 m

Dock gomb



FIGYELEM!
1. Ne használja a szőnyegen a felmosó funkciót!
2. Töltés közben, vagy ha a készülék használaton kívül van, vegye ki a felmosó modult, 

öntse ki a felesleges vizet a víztartályból, és megtisztítva tárolja!
3. A megfelelő tisztítóhatás érdekében ajánlatos a felmosót minden takarítást 

követően kitisztítani. Szükség esetén cserélje ki a felmosót újra!
4. Ha a főegységet nem vízálló felületen tölti, akkor még időben távolítsa el a felmosó 

modult, hogy megakadályozza a víz kiszivárgását és a padló esetleges károsodását!

1. Illessze a felmosót a tartóra! 2. Töltsön vizet a tartályba, majd zárja be!

3. Helyezze a víztartályt a főegység 
hornyába, tolja be kattanásig!

4. Tolja párhuzamosan a felmosó modult 
a víztartály vonalában, kattanásig!

A felmosó modul telepítése

ROIDMI alkalmazás
Telepítse fel a Roidmi alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be! Tartsa 
nyomva a robotporszívón a  és a  gombokat egyszerre legalább 3 másodpercig az 
alapállapot beállításához! A hozzáadásához érintse meg a jobb felső sarokban látható 
+ jelet. Válassza ki a robotporszívót a listából, és csatlakoztassa a Wi-Fi hálózathoz az 
utasítás alapján!

Mobilalkalmazás

Long press 

and  to reset

Configure networkAdd deviceReset WiFi



XIAOMI alkalmazás
Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home 
alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a fiókjába, vagy regisztráljon 
egyet! Tartsa nyomva a robotporszívón a  és a  gombokat egyszerre legalább 3 
másodpercig az alapállapot beállításához! A hozzáadásához érintse meg a jobb felső 
sarokban látható + jelet. Válassza ki a robotporszívót a listából, és csatlakoztassa a 
Wi-Fi hálózathoz az utasítás alapján!

MiHome
Long press 

and  to reset

Configure networkAdd deviceReset WiFi

Ügyeljen, hogy a mobileszköz 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon!

Be- és kikapcsolás
Bekapcsolásához tartsa nyomva a  gombot, amíg az állapotjelző világítani kezd! A 
készülék készenléti állapotba kerül. Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot! Az 
állapotjelző lassan kialszik és a takarítási ciklus befejeződik.
A munka szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot! A folytatásához nyomja 
meg a  gombot! A  gomb megnyomásával az aktuális takarítás befejeződik, a 
készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz.
Egy lokalizált terület feltisztításához nyomja meg a  gombot.

Töltés
Takarítási ciklus végén, a készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz és 
megkezdődik a töltés. Ha hiba lép fel, oldja meg a problémát, és az elhárítás után 
nyomja meg a  gombot a visszatérés folytatásához!
Töltés közben, az állapotjelző világít. A teljes feltöltést követően az állapotjelző 
pulzálásba kezd.
Ha a takarítás nem valamelyik állványról indul, akkor nem biztos, hogy visszatér az 
állványhoz. Ilyenkor automatikusan visszatér a kezdés helyére. Ha visszatéréshez, 
nyomja meg a  gombot!

Takarítás üzemmód
A porszívó a bekapcsolást követően beszkenneli és 
intelligensen, részekben feltérképezi a területet. Ezeken 
a részeken a fal mentén, kis ívekben kezdi a takarítást, 
amíg a teljes területet bejárja. A takarítás befejezése 
után automatikusan visszatér a töltőállványhoz, illetve a 
porgyűjtőhöz.
Az elindításához nyomja meg a  gombot.
Az útvonal az ábrán látható.

Használat

Terület 3 Terület 2

Terület 4 Terület 1



Lokalizált terület takarítása
Készenléti vagy üzemszünet állapotban nyomja meg a  gombot a lokalizált terület 
takarításához! A terület 1,6×1,6 m a porszívó körül. A munka végeztével a készülék 
automatikusan visszatér a töltőállványhoz.

Szoba ütemmód
Egy feltérképezett szoba kiválasztása után nyomja meg a  gombot a takarítás 
megkezdéséhez! Amennyiben még nincs beállítva térkép, adja meg a szoba határait 
az alkalmazásban!

A víztartály feltöltése, vagy a felmosó megtisztítása működés közben
A takarítási folyamat közben nyomja meg a  gombot az üzemszünethez! Távolítsa 
el a tartályt és a felmosó modult! A beavatkozás után helyezze vissza a tartályt és a 
felmosó, majd nyomja meg újra a  gombot a munka folytatásához!

Hibajelzés
Amennyiben hiba történik a működés közben, az állapotjelző gyorsan kezd villogni, és 
egy hangjelzés is hallható. A probléma megoldásához olvassa el a hibaelhárítás részt!

Alvó üzemmód
A porszívó 10 perc tétlenséget követően automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. A 
felébresztéshez nyomja meg bármelyik gombot!

Wi-Fi alapállapotba állítása
Ha nem sikerül a csatlakozás a porszívóval, vagy a helyi hálózatban változás áll be 
( jelszó, vagy router csere), akkor a Wi-Fi modult újra kell indítani. Egyszerre tartsa 
nyomva a  és az egyik mellette lévő gombot 3 másodpercig!

Automatikus porgyűjtés (csak a porgyűjtő állvánnyal szállított robotporszívóra 
vonatkozik)
A takarítási ciklus után a készülék automatikusan visszatér a porgyűjtő állványhoz 
töltés és portartály ürítésének céljából.

Reset gomb
Ha a készülék nem reagál a gombok megnyomására, vagy nem kapcsolható be, 
szükséges lehet a rendszer alaphelyzetbe állítása. A reset gomb megnyomása után az 
összes takarítás és üzemmód beállításai törlődnek, valamint a Wi-Fi kapcsolatot újra 
be kell állítani.

FIGYELEM!
1. A takarítást lehetőleg akkor indítsa el, ha a porszívó  töltő-, vagy porgyűjtő állványon 

tartózkodik.
2. A készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz, ha az akkumulátor töltési 

szintje lecsökken. Feltöltés után az adott helyről folytatja a takarítást.
3. A munka megkezdése előtt gondoskodjon, hogy a bútorok (asztal, szék stb.) a 

helyükön legyenek, távolítsa el a kábeleket és a padlón lévő egyéb tárgyakat!
4. Takarítás közben ne álljon a porszívó útjába, mert az nem ismeri fel a  takarítandó 

területet!
5. Miután a porszívó befejezte a munkát, ne kapcsolja ki, és tartsa töltési állapotban, 

hogy a következő feladatot feltöltött akkumulátorral tudja megkezdeni!



Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő állvány csatlakoztatva van-e az áramforráshoz, és hogy a 
porszívó a helyén van-e, hogy az alkalmazás használatával távolról is megkezdhesse a 
takarítást és a porgyűjtést!

A porgyűjtő állvány működtetése (opcionális)
A porgyűjtő funkció bekapcsolásához érintse meg a 
kijelzőt. A normális működést a kijelző körüli gyűrű 
futófénnyel jelzi, a szag iongenerátor állapotjelzője 
30 percig világít. A kijelző a fennmaradó teljesítményt 
is megjeleníti. Ha porzsák nincs berakva, itt jelenik 
meg a hibakód. A látható a szag iongenerátor 
működése, a kommunikáció a porszívó és az állvány 
között, valamint figyelmeztet, ha a porzsák megtelt.

Porgyűjtő állvány állapotjelző

Kijelző
Teljesítményszint/hibakód
Porzsák figyelmeztető

Kommunikáció jelző

Szag ion generátor

Állapot Külső gyűrű Kijelző Ion generátor Kommunikáció Porzsák

Inicializálás 888

Porszívó a helyén, a porgyűjtő működik

Porszívó hiányzik, a porgyűjtő működik

Porgyűjtés 012-001

Megfelelő szívás porgyűjtés közben

Rendellenes szívás porgyűjtés közben 001

Porszívó a helyén, a porzsák tele

Porszívó hiányzik, a porzsák tele

Porszívó a helyén, a porzsák hiányzik 000

Porszívó hiányzik, a porzsák hiányzik 000

Porszívó a helyén, kommunikáció hiba 004

Kikapcsolt, vagy a kijelzők kikapcsolva

Jelzések:  villog,  nem világít,  világít

Tisztítás és karbantartás
Karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket!

Főkefe 
Fordítsa a hátára a készüléket, távolítsa el a kefe fedelét! Emelje ki a kefét és tisztítsa 
meg! Használja a mellékelt tisztítót a rátekeredett állatszőr és haj eltávolításához! 
Helyezze vissza, és csukja rá a fedelet! A kefét lehetőleg 6-12 havonta cserélje!

Oldalsó kefe
Fordítsa a hátára a készüléket és távolítsa el a csavart! Húzza ki, és tisztítsa meg! 
Helyezze vissza, majd rögzítse! A kefét lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

Szűrő
Vegye ki a tartályt, és távolítsa el a szűrőt! Öblítse át vízzel, majd száradás után helyezze 
vissza! Az eltömődés megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítsa kefével!

Felmosó
Távolítsa el a modult, és vegye le a felmosót róla! Öblítse át vízzel, majd száradás után 
helyezze vissza! A felmosót lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!



Érzékelők
Használjon puha törlőruhát az alul lévő peremérzékelők, az oldalt található infravörös 
érzékelők, a lézer szenzor, a falérzékelők, valamint a töltőcsatlakozók tisztításához!

Univerzális kerék
Fordítsa a hátára a készüléket, és vegye ki a kereket! Távolítsa el a hajat és az egyéb  
szennyeződéseket! Öblítse le vízzel, majd száradás után helyezze vissza!

Töltőállvány (opcionális)
Használjon puha törlőruhát a töltőcsatlakozók tisztításához!

Porgyűjtő állvány (opcionális)
Ha a porzsák megtelt, a porzsák figyelmeztető folyamatosan világít. Cserélje ki a 
porzsákot! A porzsákot ajánlott 4 hetente cserélni!
Ha a porgyűjtő nem működik és a porzsák nincs tele, először húzza ki a tápkábelt, 
majd ellenőrizze, hogy a porcsatorna nem tömődött-e el! Ha igen, akkor csavarhúzóval 
vegye le a fedelet és akadálymentesítse a csatornát!
Használjon puha törlőruhát a töltőcsatlakozók, és az infravörös lencse tisztításához!
Ellenőrizze a ventilátorszűrőt, távolítsa el az idegen tárgyakat, és az egyéb törmeléket!

Hibaelhárítás
Error 1 - Radar probléma. Távolítsa el az akadályt!

Ne használja a porszívót a szabadban, erős napfényben, vagy erősen megvilágított 
helyen!
Helyezze át a készüléket más helyre, és próbálja újra elindítani!

Error 2 - Ütköző probléma. Ha az ütköző beragadt, távolítsa el a törmeléket, és nyomkodja meg a megrekedt 
törmelék eltávolításához!
Ha a porszívó a kevés hely miatt elakadt, helyezze át egy új helyre, és indítsa el újra!

Error 3 - Peremérzékelő probléma. Ha a készülék elemelkedett a felülettől, helyezze át egy új helyre, és indítsa el újra!
Ha a peremérzékelő piszkos vagy törmelék eltakarja, tisztítsa meg!

Error 4 - Főkefe probléma. A főkefe elakadt rátekeredett szálaktól, kábeltől, vagy egyéb törmeléktől. Távolítsa 
el a szennyeződést!

Error 5 - Oldalsó kefe probléma. Valamelyik oldalsó kefe elakadt rátekeredett szálaktól, kábeltől, vagy egyéb 
törmeléktől. Távolítsa el a szennyeződést!

Error 6 - Hajtókerék probléma. A hajtókerék beragadt. Tisztítsa meg!

Error 7 - Por- és víztartály probléma. Vegye ki és helyezze be újra a tartályt! Cserélje ki a szűrőt!

Eroor 8 - Akkumulátor probléma. Az akkumulátor szint túl alacsony. Töltse fel az akkumulátort!

Error 9 - Töltés probléma. Ellenőrizze, hogy a porszívó megfelelően csatlakozik! Tisztítsa meg a 
töltőcsatlakozókat!

Error 10 - Akkumulátor probléma. Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony! Várja meg, amíg az 
akkumulátor hőmérséklete normális szintre kerül!

Error 11 - Falérzékelő probléma. Ellenőrizze és tisztítsa meg a falérzékelőt!

Error 12 - Dőlésérzékelő probléma. A készülék dőlést érzékelt. Helyezze vízszintes felületre és indítsa újra!

Error 13 - Szívóventilátor probléma. A szívás nem működik megfelelően. Helyezze alapállapotba a készüléket (reset)!

Error 14 - Lézer szenzor probléma. A lézer szenzor beragadt, vagy akadályoztatva van. Ellenőrizze, és helyezze át a 
készüléket, majd indítsa újra! 

Error 15 - Tiltott hely. Helyezze át a porszívót a virtuális faltól, vagy a tiltott területtől, és indítsa újra!

Error 16 - Dokkolási probléma. Távolítsa el az akadályokat, amelyek 1,5 m-nél közelebb van a töltőállvány elejétől!

Error 17 - Porzsák probléma. Ellenőrizze, hogy a porzsák megfelelően van behelyezve!

Error 18 - A porzsák megtelt. A teli porzsákot cserélje ki! Tisztítsa ki a porcsatornát!

Error 19 - Por- és víztartály probléma. Túl sok a por a tartályban, tisztítsa ki! Cserélje ki a szűrőt!

Error 20 - Szűrő probléma. Tisztítsa meg a szűrőt!



Amennyiben a hiba nem szűnik meg, vagy továbbra sem megfelelő a működés, lépjen 
kapcsolatba a szervizzel!

Nem lehet bekapcsolni. Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő, a használat előtt csatlakoztassa a 
porszívót a töltőállványra, és teljesen töltse fel!
Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy magas. Használja a 0-40 °C-on!

Nem lehet tölteni. Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását!
Tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat!
Ellenőrizze, hogy a töltésjelző bekapcsol-e!

Lassú a töltés. Szélsőséges hőmérsékleti tartományban használt készülék esetében a töltési 
sebesség automatikusan csökken.
Rendszeresen tisztítsa a töltőcsatlakozókat!

Nem lehet dokkolni. Ha sok az akadály az állvány közelében, akkor helyezze olyan helyre, ahol a porszívó 
könnyedén meg tudja közelíteni!
Ha a porszívó messze van az állványtól, akkor helyezze a közelebb, és próbálja újra!

Rendellenes működés. Indítsa újra a készüléket!

Rendellenes zajok a takarítás során. Ha a főkefe, az oldalsó kefék vagy a hajtókerék törmeléktől akadva forog. Kapcsolja 
ki és tisztítsa meg a készüléket!
Az univerzális kereket egy csavarhúzóval lehet eltávolítani és vízzel leöblíteni.

Csökken a szívóerő, szennyeződés 
hullik ki a porszívóból.

Ha a portartály megtelt, ürítse ki!
Ha a szűrő eltömődött, tisztítsa meg!
Ha a főkefe törmeléket szedett össze, tisztítsa meg!

Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi 
hálózathoz.

Ha a Wi-Fi funkció nincs aktiválva, állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi modult!
Ha a Wi-Fi jel gyenge, helyezze közelebb a porszívót a Wi-Fi jel forrásához!
Ha a hálózati kapcsolat rendellenes, állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi modult, töltse le a 
legújabb mobilalkalmazást!
Ha az alkalmazás nem támogatja a készüléket, töltse le a megfelelő programot!
Az útválasztó (router) beállításai helytelenek, állítsa be megfelelően!

Az ütemezett takarítás nem indul el. Alacsony akkumulátor szint. Az ütemezett takarítás csak akkor kezdődik, ha az 
akkumulátor töltöttségi szintje magasabb, mint 15%.

Magas az energiafogyasztás, ha a 
porszívót a töltőállványon tartják?

Ha a porszívó a töltőállványon tartózkodik, az akkumulátor mindig optimális 
töltöttségi szinten lesz, de az energiafogyasztás alacsony marad.

Szükséges-e 16 órán keresztül tölteni 
az első három használat során?

A lítium akkumulátorok nem mutatnak memóriahatást. A porszívót azonnal 
használhatja, amint az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A felmosó modul kevés vizet, vagy 
egyáltalán nem enged ki vizet.

Ellenőrizze, van-e elegendő víz a tartályban!
Állítson be az alkalmazásban nagyobb vízmennyiséget!
Ellenőrizze, hogy a felmosó modul megfelelően van felszerelve!

A feltöltést követően nem folytatódik 
a takarítás.

Ellenőrizze, hogy a porszívó nincs „Ne zavarj” üzemmódban!
Ugyancsak folytatja a munkát, ha a töltés a Dock gomb megnyomásával, vagy 
manuálisan lett elindítva.

A fő egység nem tér vissza a 
töltőállványhoz a lokalizált terület 
takarítása, vagy áthelyezés után.

A lokalizált területet takarítása után, vagy ha messze került, a porszívó új térképet 
készít. Ha a töltőállvány messze van, nem biztos, hogy a porszívó vissza tud térni. 
Manuálisan helyezze a készüléket a töltőállványra!

A porszívó kihagy területeket. A falérzékelő vagy a peremérzékelő szennyezett! Tisztítsa meg az érzékelőket!



• Szívóerő 2700 Pa
• Portartály kapacitás 0,3 l
• Víztartály kapacitás 0,2 l
• Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
• Android és iOS kompatibilis alkalmazás
• Amazon Alexa, Google Assistant kompatibilitás
• 5200 mAh akkumulátor
• kb. 250 m3 egy töltéssel
• Porszívó teljesítmény 50 W
• AC 100-240 V, 0,8 A, 50/60 Hz
• Töltés DC 14,4 V, 1,2 A
• Méret: 355×355×100 mm
• Súly: 3,5 kg

Műszaki paraméterek

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül 
megváltozhatnak.

A Roidmi termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.


