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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

 Ne szerelje szét a kontrollert (központi egység) és a motorokat 
 Ne tegye ki a terméket napfénynek, sugárzó hőnek, nyílt lángnak vagy 60°C feletti 

hőmérsékletnek. 
 Ne zárja rövidre a terméket semmilyen körélmények között. 
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
 A termék használata 10 éves kor alatt csak szülői felügyelet alatt engedélyezett. 
 A termék használata 3 év alattiaknak tilos, mert a kis részek és a csomagolás részei is fulladást 

vagy sérülést okozhatnak. 
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a 

készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják. 
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg 

füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a 
tűzesetek megelőzése érdekében! 

 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
 Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal 

felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adat-
visszaállítást, adatmentést nem végez. A készüléket csak arra felhatalmazott személy 
(márkaszerviz) szerelheti szét. 

 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  
 Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg 

rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.   
 Csak a készülékkel kompatibilis (mellékelt) hálózati adaptert használja. Más adapter használata 

érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a 
készülék töltéséhez.  

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +45°C felett), 

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
 Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség. 
 Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapját. 
 Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a kamera felmelegedhet. Ez 

normális jelenség. 
 

 Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.  
 Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat. 
 Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.  
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 Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a 
készüléket mágneses tér közelében. 

 Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát 
 Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor 

élettartamát.  A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést 
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag 
rendeltetésszerűen használja. 

 
A készülék tisztítása 

 A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg. 
 

JELLEMZŐK 
Modell:   LKU4025GL 
Processzor:   32-bit ARM Cortex Mx processzor, 108MHz max 
Tároló:   32 MB flash 
Csatlakozás:   Bluetooth 4.0 BLE 2402MHz~2483MHz 
Akkumulátor:   11.1V/18.3Wh lithium-polymer 
Adapter:   14V/5V output (1A) 
Motor:    2 db. szervo motor 
Szoftver:   Okostelefon távvezérlés támogatott 
    Hangfelismerés támogatott 
    Gravitációs szenzor távvezérlés támogatott 
    Programozás kontroll támogatott 
    Okostelefonos programozás támogatott 
Kompatibilitás:  Android 4.3+ és iOS 6.0+ 
Anyag:   Környezetbarát, kiváló minőségű műanyag, 0,005mm hézagtávolsággal 
Ajánlott korosztály:  10 éves kortól 
Használati hőmérséklet:  -10°C ~ 45°C 
Tárolási hőmérséklet: -20°C ~ 45°C 
Doboz mérete:  380 x 320 x 95 mm 
Doboz tömege:  2520 g. 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet 
változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
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Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Beijing AIQI Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company), Room 1203, Block D, Jinyu Jiahua 
Mansion, No.9 Shangdi 3rd Street, Haidian District, Beijing, P.R. China  
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
A gyártó kijelenti, hogy a játékok megfelelnek a 2009/48/EU direktíva alapvető követelményének és 
vonatkozó rendelkezéseinek 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2018 Minden jog fenntartva az EU Stock s.r.o. részére. 
 

 

A DOBOZ TARTALMA 
 

 

Motor 1 Kontroller Motor 2 
   

 
 

Tároló doboz Hálózati adapter 
  

  
Építőkockák Összeszerelési útmutató 
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KEZELŐSZERVEK 
 

 
 

1. Mikrofon 
2. Visszajelző LED 
3. Be-, kikapcsoló gomb 
4. Hangszóró 

5. Motor portok 
6. Adatkapcsolati portok 
7. Csatlakozók 
8. RESET gomb 

 
 
Adapter 
 

  

Az A, B, C és D jelű portot is használhatja töltésre Töltés: piros LED 
Teljesen feltöltve: zöld LED 
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Motor 

 
A bobot összeszerelése 

1. Mielőtt elkezded: 
Tedd a kisebb építőelemeket a tároló dobozba, a nagyobbakat 
a zacskókba. 

2. Összeszerelés: 
Kövesd a mellékelt összeszerelési útmutató ábráit a robot 
összeszereléséhez. Az útmutatót a Mi Robot Builder 
okostelefonos alkalmazás HELP (segítség) részéből is 
letöltheted. Építsd meg a robotot. 

3. Vizsgáld meg a robotodat: 
A robot első használata előtt győződj meg róla, hogy a 
kontroller (központi egység) akkumulátora teljesen fel van 
töltve. 
Győződj meg róla, hogy a kontroller megfelelően össze van 
építve az építőkocka készlet alkotóelemeivel. 
Győződj meg róla, hogy a motoron lévő Mi nyuszi logó és a 
kontroller egy irányba néz. 
Ellenőrizd, hogy az összeépítés minden lépése az összeépítési 
utasítás szerint történt-e. 

 
A robot bekapcsolása 

1. Válassz egy szabad padlófelületet, elég hellyel a robotod számára. 
2. Állítsd a robotodat a padlóra függőlegesen.  
3. Nyomd meg a Be-, kikapcsoló gombot. A robotod 

bekapcsol és a gravitációs központja köré állva 
kiegyensúlyozza magát. 

Bekapcsolás: Nyomd meg a Be-, kikapcsoló gombot. 
Kikapcsolás:  Nyomd meg és tartsd nyomva a Be-, 
kikapcsoló gombot kb. 3 másodpercig, amíg 
hangjelzést nem hallasz.  
 
 
Megjegyzés: 
Győződj meg róla, hogy a robotod függőlegesen áll. Eldőlhet, miközben megtalálja a gravitációs 
központját. Óvatosan tartsd ott a kezedet, hogy megelőzd a robot eldőlését. 

Csatlakozások 

Kardántengely 
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A MI ROBOT BUILDER ALKALMAZÁS 
a) A robot Bluetooth-on keresztül okostelefonról vezérelhető a Mi Robot Builder applikáció 

segítségével. Töltsd le és telepítsd a Mi Robot Builder alkalmazást. 
 

 
Mi Robot 
Builder 

 

 

 

 
 
A robot csatlakoztatása 

 Győződj meg róla, hogy a mobiltelefonod Bluetooth funkciója be van kapcsolva.  
 Nyisd meg a Mi Robot Builder alkalmazást. 
 Koppints a Bluetooth ikonra a bal felső sarokban a robotodhoz való csatlakozáshoz. 

 
 

 
 

b) Firmware frissítés és támogatás 
Győződj meg róla, hogy a telefonod csatlakozik az internethez (WiFi kapcsolat ajánlott). Nyisd 
meg az alkalmazást és kapcsolódj a robotodhoz, majd koppints a 
SETTINGS  SYSTEM UPDATES  FIRMWARE UPDATES 
menüpontba. Amennyiben elérhető újabb firmware, kb. 20 percet vesz igénybe a frissítés. 
 
Megjegyzés: 
Győződj meg róla, hogy a motor ki van kapcsolva frissítés közben, máskülönben a paraméterei 
törlődhetnek és az újraindítás hibás működéshez vezethet. 
Győződj meg róla, hogy a kontroller teljesen feltöltött állapotban van, mielőtt elkezded a frissítést. 
Tarts távol a telefonodat a kontrollertől frissítés közben. 
Az alkalmazás HELP menüpontjában további információkat találsz (angol nyelven). 

Bluetooth Segítség Beállítások 
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HIBAKERESÉS 
 
Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás(ok) 
A be-, kikapcsoló gomb nem 
reagál 

A kontroller akkumulátora 
lemerült 

Töltsd fel a kontrollert a fent 
leírtak szerint. 

Nem tud csatlakozni Bluetooth-
on 

A kontroller ki van kapcsolva Kapcsold be a kontrollert. 
A telefonod Bluetooth funkciója 
ki van kapcsolva 

Kapcsold be a Bluetooth 
funkciót a telefonodon 

A visszajelző LED pirosra vált 
firmware frissítés után és egy 
„hiba” hangjelzést hallok 

A Bluetooth kapcsolat 
megszűnt Csatlakozz ismét Bluetooth-on. 

A kontroller akkumulátora 
lemerült 

Töltsd fel a kontrollert a fent 
leírtak szerint. 

Nem lehet futtatni a programot 
A Bluetooth nincs kapcsolódva Csatlakozz ismét Bluetooth-on. 
Nem nyomtad meg a START 
gombot az alkalmazásban Nyomd meg a START gombot. 

A visszajelző LED nem vált 
pirosra, ha rádugom a töltőt 

Az adapter nincs megfelelően 
csatlakoztatva 

Csatlakoztasd a tápegységet 
megfelelően. 

A robot nem tudja 
kiegyensúlyozni magát 

A motor nincs megfelelően 
csatlakoztatva 

Csatlakoztasd a motorokat az 
A és B jelű portokba 

A motor nincs szorosan 
csatlakoztatva 

Ellenőrizd, hogy a motor 
szorosan legyen 
csatlakoztatva. 

A motort rossz irányban 
építetted be 

Győződj meg róla, hogy a 
kontroller és a motor iránya 
ugyanaz 

A kontroller akkumulátora 
lemerült 

Töltsd fel a kontrollert a fent 
leírtak szerint. 

A robot inogva jár A robot nincs megfelelően 
összeépítve 

Olvasd el az összeépítési 
utasítást és ellenőrizd, hogy a 
robot megfelelően össze van-e 
építve. 

Nem tudom használni az 
alkalmazást a robot 
irányításához 

A Bluetooth nincs 
csatlakoztatva Csatlakozz ismét Bluetooth-on. 

Nem lehet feltölteni Inkompatibilis adaptert 
használsz 

Használd a gyári adaptert a 
töltéshez. 

 
Kompatibilis vezeték típusok a tápegységhez: 
 
Flexibilis vezeték típus Maximális hossz 
NISPT-2 2X18AWG 1,5 m 

 
 

 
 
 
 

©2018 Importőr / Forgalmazó: EU Stock s.r.o. 
Dunajské nábrežie č. 4726 | 945 01 Komárno | DIČ: 2023136665 

Email: info@eustock.eu | Web: www.eustock.eu 


