
Roborock E5
Palun loe hoolikalt antud kasutusjuhendit ja hoia alles tulevaseks 
kasutamiseks.

Robottolmuimeja Kasutusjuhend
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Piirangud

Ohutusalane teave

 

 

 

 

 

 

Toode sobib ainult siseruumide põrandate puhastamiseks. Palun ärge 
kasutage seda välitingimustes (näiteks ilma äärteta terrassil), mis tahes 
pindadel peale põranda (näiteks diivanil) ning kaubandus- või tööstuskesk-
konnas.
Palun ärge kasutage toodet mis tahes kõrgendatud ja ilma äärteta tasapin-
dadel (näiteks pööningu põrandal, ilma äärteta terrassil või mööbliesemete 
äärtel.
Palun ärge kasutage toodet kõrgemal temperatuuril kui 40 °C ja mada-
lamal kui 4 °C või kui põrandal on vedelikke või kleepuvaid aineid.
Enne toote kasutamist eemaldage põrandalt juhtmed, et robottolmuimeja 
neid töötades ringi ei veaks.
Et vältida robottolmuimeja tee tõkestamist selle töötamise ajal ja teie 
väärisesemete kriimustustega kahjustumist, eemaldage palun õrnad 
esemed ning pisiasjad (näiteks vaasid ja kilekotid) põrandalt enne, kui 
robottolmuimeja sisse lülitate.
Lapsi tuleb jälgida tagamaks, et nad ei mängi seadmega.
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Ohutusalane teave
 

 

 

 

 

 

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kellel on vähenda-
tud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulik kogemus ja teadmis-
ed, välja arvatud juhul, kui see toimub nende ohutuse eest vastutava isiku järele-
valve all või tema antud seadme kasutamist puudutavaid juhiseid järgides.
Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on 
vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus või puudulikud kogemused 
ja teadmised, kui neile on tagatud järelevalve või neid on juhendatud seadme 
ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. 
Lapsed ei või seadmega mängida. Lapsed ei või ilma järelevalveta viia läbi 
seadme puhastus- või hooldustöid.
Palun hoidke peamise harja puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas.
Ärge pange robottolmuimeja peale mingeid asju (sh lapsi või lemmikloomi) olen-
emata sellest, kas robottolmuimeja töötab või mitte.
Hoidke juukseid, lahtiseid riideid, sõrmi ja muid kehaosi robottolmuimeja 
avadest ja liikuvatest osadest eemal.
Ärge kasutage robottolmuimejat põlevate esemete puhul (näiteks hõõguvate 
sigaretikonide jaoks).
Ärge kasutage robottolmuimejat plüüsvaipadel (samuti ei pruugi robottolmuime-
ja tumedatel vaipadel hästi töötada).
Ärge kasutage robottolmuimejat kõvade ja teravate esemete puhastamiseks 
(näiteks dekoratsioonielemendid, klaas ja nealad).
Ärge kandke robottolmuimejat laseranduri kaanest, põhiüksuse kaanest või kok-
kupõrke kaitsest kinni hoides.
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Informācija par drošību

Aku ja laadimine
HOIATUS

Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb see välja lülitada ja vooluvõrgust 
lahti ühendada.
• Ärge kasutage toote mis tahes osade puhastamiseks märga lappi.
• Ärge kasutage mopimoodulit vaipade peal.
• Palun kasutage toodet vastavalt kasutusjuhistele. Mis tahes kadu või kahju, 
mille on põhjustanud seadme sobimatu kasutamine, on kasutaja kanda.
See seade sisaldab patareisid, mida tohib vahetada ainult kvalifitseeritud isik.

Ärge laadige mitte-laetavaid patareisid.
Aku laadimise eesmärgil kasutage üksnes seadmega kaasasolevat eemaldat-
avat toiteüksust Roborock CDZ14RR või CDZ15RR.
Ärge eemaldage, parandage ega muutke meelevaldselt akut ega laadimisjaa-
ma.
Hoidke laadmisjaam eemal soojusallikatest (nt põrandasoojendusega plaa-
did).
Ärge puhkige ega puhastage laadimiskontakte märja lapi või märgade 
kätega.
Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema esindaja või muu kvalifit-
seeritud isik selle igasuguse ohu vältimiseks asendama.



Informācija par drošību
Robottolmuimeja tarnimisel veenduge, et see on välja lülitatud.
Soovitatav on kasutada originaalpakendit.
Kui robottolmuimejat pika aja jooksul ei kasutata, hoidke seda palun kuivas 
ja jahedas kohas täielikult täis laetuna ja välja lülitatuna.
Aku liigse tühjenemise vältimiseks laadige robottolmuimejat vähemalt iga 
kolme kuu tagant.
Raadiosageduse ohutusalaste nõuete täitmiseks, tuleb hoida inimesel tööta-
va seadmega vahemaad vähemalt 20cm.
Nõuete tagamiseks pole soovituslik toimetada seadmele lähemal kui maini-
tud vahemaa. Selle saatja jaoks kasutatav antenn ei tohi asuda
koos ühegi teise antenni või saatjaga.
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Roborock robottolmuimeja vigade loend

Ese Vigade loend

Põhiüksus

Laadimisjaam

Toitejuhe

Kasutusjuhistes märgitud funktsioonide mittetoimimine

Seade ei lülitu sisse

Peamise harja, kõrvalharja, ventilaatori või peamise ratta mittetoimimine

Põhiüksuse laadimine ebaõnnestus

Laadimisjaama elektrtritoitega varustamine ebaõnnestus
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Puhasta

Laadimisjaam/Kohtpuhastus

WiFi lähtestamine

Põhiüksus

Toide sees/väljas Võimsuse märgutuli
Vajutage korraks, et 
alustada puhastamist.

Sisse- või 
väljalülitamiseks 
vajutage ja hoidke all.

Valge: võimsus ≥20%

Punane: võimsus <20%

Aeglane vilkumine: laadimine või 
käivitumine

Punane tuli: veaseisund

Vajuta korraks, et naasta laadimisjaama.
Vajutage ja hoidke all, et alustada kohtpuhastust.

Märkus: Robottolmuimeja peatamiseks puhastuse, laadimise või
kohtpuhastuse ajal vajutage mis tahes robottolmuimeja nuppu.

Hoidke        nuppu ja           nuppu 3 sekundit all.
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Juurdekuuluv

Toote kirjeldus

Kohandatav veepaak MopiriieToitejuhe

Laadimisjaam Niiskuskindel matt Kaugjuhtimispult

&' ()
*



Põhiüksus

Toote tutvustus

Kõlar

Õhu ventilatsioon

Tolmukonteineri
kaas

Filter

Wi-Fi indikators
Izslēgts: WiFi izslēgts
Mirgo lēni: gaida savienojumu
Mirgo ātri: veido savienojumu
Vienmērīgi spīd: izveidots
savienojums ar WiFi
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Põhiüksus ja sensorid

Takistuseandur

Laadimisjaama 
lokaator

Kaitseraud

Toote tutvustus

Mitmesuunaline ratas

Laadimiskontaktid
Liikumise jälgimise andur

Külgmine hari
Peamine ratas
Peamine hari

Peamise harja kaane kinnitus

Seinaandur
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Laadimisjaam

Laadimisjaama 
asukoha
märgutuli

Toiteindikaator

Toitekaabli ühendus

Laadimiskontaktid

Toote tutvustus
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Kaugjuhtimispult

Märkus:

Märkus:

TÄHTIS:

Ierīces apraksts

Kaugjuhtimispuldi noolenupud

Start/Paus

Laadimisjaam

Võimsuse tase
Kohtpuhastus

&' ()
*

Patareipesa

Kaugjuhtimispult võimaldab kaugjuhtida robot-
tolmuimejat ruumis liikumiseks või puhastusrežiimi 
muutmiseks 4 meetri raadiuses.

Tolmuimeja võimsust ei saa reguleerida kaugjuhtimispuldi „Võimsuse tase“ nupuga
kohtpuhastuse või laadimisjaama naasmise ajal.

Enne kaugjuhtimispuldi esmakordset kasutamist paigaldage kaks AAA/LR03 patareid. 
Kui kaugjuhtimispuldi kaugus lüheneb või märgutuli tuhmub, palun vahetage 
patareid välja, et tagada selle korrapärane toimimine. Kui kasutate pulti robottolmui-
meja kaugjuhtimiseks, suunake see  roboti poole ja veenduge nende vahel ei oleks 
infrapunasignaali blokeerivat takistust.

Kuna kaugjuhtimispuldi signaali infrapunakiir asub sagedusalas, mis sarnaneb 
laadimisjaamaga, on normaalne robottolmuimeja signaali viivitus, kui robot satub 
laadimisjaamale liiga lähedale.
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Paigaldus
Oluline informatsioon

Märkus:
• Esimesel roboti kasutuskorral järgi roboti kogu puhastustrajektoori, et leida suuremad takistused.
Edaspidi suudab robot iseseisvalt puhastada.

Enne toote kasutamist korja ära põrandalt kõik juhtmed, 
kinnitamata esemed ning eemalda liikuvad, väärtuslikud, õrnad 
või ohtlikud esemed, mis võivad saada ümber lükatud, põrutada 
või mässitud seadmesse, et ennetada isikuvigastusi või varalisi 
kahjusid, mis võivad esineda roboti töö käigus.

Kui kasutate robotit kõrgendatud aladel, palun 
kasuta alati füüsilisi tõkkeid, et ennetada juhuslikke 
kukkumisi, mis võivad kaasa tuua isikuvigastusi või 
varalisi kahjusid.
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Paigaldamine

Rohkem kui 0.5 m

Rohkem kui0.5 m

Rohkem kui 1.5 m

Laadimisjaama parkimine

Märkused:

1

Laadimisjaama asukoha märgutuli

Asetage laadimisjaam ühtlasele tasapinnale 
vastu seina ja ühendage see vooluvõrku.

Veenduge, et olete laadimisjaama jaoks jätnud piisavalt ruumi (0,5 meetrit
mõlemalt küljelt ja üle 1,5 meetri eestpoolt).

Kui sobimatu asetuse tõttu hakkab Põhiüksus toitejuhet tirima, toob see kaasa
ootamatud voolukatkestused ja/või laadimisjaama liikumise.
Laadimisjaama märgutuli on sees ühendunult vooluvõrku ja märgutuli on väljas
roboti laadimise ajal.
Asetage laadimisjaam piirkonda, kus on tugev WiFi signaal, et garanteerida sujuvat
rakenduse kasutamist.
Ärge asetage laadimisjaama otsese päikesevalguse kätte ega blokeerige
laadimisjaama asukoha märgutuld.
Ärge asetage laadimisjaama ukseavadesse või koridoridesse. See võib takistada
roboti juurdepääsu laadimisjaama ning takistada turvatsooni säilitamist.



Paigalda niiskuskindel matt2

Paigaldus
Robottolmuimeja sisselülitamine ja 
laadimine

Märkus:
• Robottolmuimejat ei saa sisse lülitada, kui aku on tühi. Ühendage robottolmuimeja
laadimisjaama laadima.

3

Märgutuli värvus
näitab aku taset.

Laadimisjaama kinnitamise järgselt puhasta niiskus-
kindla mati kinnitusala kuiva lapiga. Eemalda niiskus-
kindla mati alumisel poolel asuv kahepoolse kleeplin-
di välimine kiht, seejärel kleebi matt põranda külge 
joonisel näidatud viisil.

Märkus:
• Puitpõrandatel kasutage alati niiskuskindlat matti.

Vajutage ja hoidke all põhiüksusel olevat toite      
nuppu. Oodake, kuni märgutuli on sisse lülitunud, 
seejärel asetage põhiüksus laadimisjaama laadima.

Valge: võimsus ≥20%
Punane: võimsus <20%
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3. Lisa seade2. Taaskäivita WiFi

Märkused:

Paigaldamine
Ühenda mobiilirakendusega. (soovituslik)4

WiFi märgutuli

Märkus:
• Kui nutitelefonil ei õnnestu robotiga ühenduda, taashäälesta WiFi ja lisa oma robot kui 
uus seade, mil robot on ühenduse ootel.
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See robottolmuimeja ühendub Xiaomi Home 
rakendusega.
1. Otsige App Store'st või Google Play'st rakendust 
„MiHome“ või skannige allpool asetsev QR-kood, et 
laadida alla ja paigaldada mobiilirakendus.

Ava roboti pealmine kaas, et WiFi märgutuli oleks 
nähtav.
Vajuta alla ja hoia peal     nuppu ja          nuppu, kuni 
kuuled „taaskäivita WiFi“ helisignaali. Kui märgutuli 
vilgub aeglaselt, on seade ühenduse ootel.

Ei põle: WiFi välja lülitatud
Aeglane vilkumine: ühenduse ootel
Kiire vilkumine: ühendamisel
Tuli põleb: WiFi ühendus loodud

Ava mobiilirakendus avalehekülg ja vajuta „+“ paremal üleval
nurgas. Lisa robot järgides rakendusesiseseid juhiseid. Pärast
seadme lisamist, leiate roboti rakenduse avaleheküljelt.

Reaalne tegevuskava võib erineda eelkirjeldatud juhtnööridest, järgi rakendusesis-
eseid juhiseid.
Ainult 2.4GHz WiFi on toetatud.



3. Paigaldage mopilapp

4. Lükake moodulit mööda põhiüksuse põhja ja jälgige
mopimooduli joondamismärgist. Kui kuulete klõpsatust, on
moodul õigesti paigaldatud.

2. Täida veepaak.

Paigaldamine
Märgpesu5

Märkused:
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Soovituslik on kõik põrandad tolmuimejaga puhastatada vähemalt kolm korda 
enne märgpesu režiimi kasutust, et vältida liigse mustuse kogunemist lappi.
Kasuta tõkketeipi, et takistada märgpesu vaipadega kaetud aladel või eemalda 
vaibad enne märgpesu.
Vältimaks pindade kahjustusi, ärge lisage vette puhastusaineid ega desinfektsio-
onilahuseid.
Soovitatav on puhastada lappi iga 60 minuti tagant, et kindlustada vee juurdevool
ja puhastusefekt.

Liiguta lülitit vastavalt soovitud voolukiirusele
Lülitage lülitit, et reguleerida vee voolukiirust vastavalt oma vajadustele.

Ava veepaak, täida see veega ja sulge korralikult.

Tehke mopilapp märjaks ja väänake see välja, et see enam ei tilguks.
Sisestage see veepaagi kõrval olevasse pesasse ja kinnitage tugevalt.



Paigaldamine
Puhastamise alustamine6

Eemaldage märgpesumoodul7

Märkused:

Kasutusjuhised

Puhasta
Vajuta         nuppu, et alustada puhastust. Vajuta ükskõik millist nuppu, et 
peatada käsilolevat puhastustsüklit.

Märkused:
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Kui põhiüksuse ringjas märgutuli muutub aeglaselt vilkuvast püsivalt 
põlevaks, tähendab see, et laadimine on lõppenud. Vajutage korraks
      nuppu või alustage puhastamist nutitelefoni rakenduse kaudu.

Kui põhiüksus on pärast puhastamist uuesti laadimisjaamas, vajutage 
käega mõlema külje kinnitusi, tõmmake ja eemaldage märgpesumood-
ul

Kui laadimisjaam on puitpõrandal, kasutage palun meie niiskuskindlat matti.
Eemaldage märgpesumoodul peale märgpuhastust, tühjendage ülejäänud 
vedelik ja puhastage mopiriie, et ennetada hallitust ja ebameeldivaid lõhnu.
Eemaldage paak laadimise ajal või kui seadet ei kasutata.

Sisse/Välja
Roboti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all      nuppu. Toite märgutuli 
lülitub sisse ja robot suundub ooterežiimile. Kui robot on tegevusetu, 
vajutage ja hoidke all       nuppu, et seade välja lülitada ja lõpetada antud 
puhastustsükkel.
Märkus: robotit ei saa välja lülitada, kui seade laeb.

Puhastus ei saa alata, kui aku tase on liiga madal. Lase robotil laadida enne puhastuse 
alustamist.
Korja ära kõik juhtmed põrandalt (kaasaarvatud laadimisjaama toitejuhe) enne 
puhastust, et vältida energiakadu või roboti/juhtmete kahjustumist.
Kui koristus lõppeb 10 minuti jooksul, alustub uus puhastustsükkel automaatselt.
Kui aku on liiga tühi, et puhastustsüklit lõpetada, pöördub robot laadimisjaama
laadima ning jätkab hiljem puhastust sealt, kus tsükkel jäi pooleli.



Kasutusjuhised

Paus

Märkused:

Märkus:
• Juhul, kui robot ei suuda leida laadimisjaama, pöördub see tagasi kõige viimasesse
lähtekohta. Aseta robot käsirežiim tagasi laadimisjaama laadimiseks.

Laadimine

Puhastustee

Veepaagi täitmine või mopiriide 
puhastamine
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Autorežiim: Pärast puhastust pöördub robot automaatselt tagasi
laadimisjaama.
Käsirežiim: Kui puhastus on peatatud, vajuta        nuppu, et saata robot 
tagasi Laadimisjaama.
Märgutuli vilgub, kui robot laeb.

Vajuta ükskõik millist nuppu, et peatada roboti töö. Vajuta       nuppu, et 
jätkata puhastust või       nuppu, et lõpetada puhastus ja saata robot 
tagasi laadimisjaama.

Pausirežiimis roboti käsitsi viimisel laadimisjaama, lõppeb antud puhastustsükkel.
Kui soovite puhastust jätkata pärast roboti ümberpositsioneerimist, asetage see 
tagasi algkohta enne tsükli alustamist.

Vajuta ükskõik milist nuppu robotil ja lülita välja märgpuhastus, selleks et 
lisada vett või puhastada mopiriie. Vee lisamise või mopiriide puhasta-
mise järgselt, sisesta uuesti märgpuhastuse režiim ja vajuta     nuppu 
jätkamiseks.

Kui robot käivitatakse, kustutab see Z-mustri. Kui kõik alad on 
puhastatud, puhastatakse see mööda seina, et katta tõhusalt kogu 
põrand. Seejärel naaseb see automaatselt laadimisjaama.



Kasutusjuhised

Magamisrežiim

Eelajastatud puhastus

Kohtpuhastus

Märkus:
• Kui alustada kohtpuhastuse moodul pausirežiimil, peatub käsilolev puhastustsükkel.

Puhastusviisi eelistused

Ära Sega (ÄS) režiim

WiFi ühenduse taaskäivitamine

Tõrked
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Oote- või pausirežiimis vajutage ja hoidke           nuppu all, et ala puhasta-
da. Robot puhastab 1,2 m läbimõõduga ringi, mis liigub alguspunktist 
spiraalselt. Pärast puhastamist naaseb robot lähtepunkti.

Tõrke esinemisel seadme töö ajal, muutub toite märgutuli vilkuvalt 
punaseks ning kuuldub helisignaal. Lahenduse leidmiseks tutvu peatüki-
ga „Tõrgete loend“.

Märkused:
• Rohkem kui 10 minutit inaktiivselt tõrkerežiimil olev robot suundub automaatselt 
magamisrežiimile.
• Asetades tõrkerežiimil olev robot laadimisjaama, peatub käesolev puhastustsükkel.

Robot suundub magamisrežiimi automaatselt olles rohkem kui 10 
minutit inaktiivne. Toitetuli vilgub iga mõne sekundi tagant, vajuta 
ükskõik millist nuppu, et robot ülesäratada.

Kasuta mobiilirakendust, et ajastada puhastustsükkel. Robot puhastab 
automaatselt kindlatel ajahetkedel ja suundub tagasi laadimisjaama 
pärast iga puhastustsüklit.

Kui Teil ei õnnestu mobiiltelefoni ühendada robotiga ruuteriseadistuste 
muutumise, unustatud salasõna või mõnel muul põhjustel, taaskäivita 
WiFi ühendus. Ava roboti pealmine kaas, et WiFi märgutuli oleks nähtav. 
Vajuta alla ja hoia peal            nuppu ja           nuppu, kuni kuuled „taaskäivi-
ta WiFi“ häälteadet. Kui märgutuli vilgub aeglaselt, on WiFi ühenduse 
taaskäivitamine õnnestunud ja seade viibib
ühenduse ootel.

Märkus:
• WiFi režiim lülitub automaatselt välja, kui robotil ei õnnestus võrku ühenduda ühe 
tunni jooksul. Kui soovid taasühendada, taaskäivita WiFi ja proovi uuesti.

Külasta mobiilirakendust et valida Vaikse, Keskmise, Turbo või MAX 
režiimi vahel; vaikerežiim on Keskmine.

ÄS režiimis robot ei esita häälteateid ega puhasta. ÄS režiim on 
automaatselt aktiivne tehase seadete poolt. ÄS režiim on automaatselt 
aktiivne 22.00-08.00 ja seda on võimalik muuta või välja lülitada 
mobiilirakenduse kaudu.



Kasutusjuhised
Süsteemi taaskäivitus

Tarkvara uuendus

Tehase seadete taastamine

Juhul, kui robot ei reageeri ühelegi nupuvajutusele või masinat ei 
ole võimalik välja lülitada, taaskäivita süsteem vajutades ja 
hoides all     nuppu. Robot taaskäivitub automaatselt pärast 
taaskäivitust.

Uuenda roboti tarkvara kasutades mobiilirakendust. Aseta robot 
laadimisjaama ja jälgi, et roboti aku oleks rohkem kui 20% 
ulatuses laetud. Võimsuse valge märgutuli vilgub kiirelt tarkvara 
uuenduse ajal.

Juhul, kui masin ei tööta pärast süsteemi taaskäivitust korralikult, hoidke 
palun          nuppu ja         nuppu üheaegselt all, kuni kuulete häälteadet 
„tehase seadete taastamine“. Robot on seejärel tehase seaded taastatud. 
Ignoreeri „Taaskäivita WiFi“ häälteadet.
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Märkus:
• Peamise harja väljavahetamist soovitatakse iga 6 kuni 12 kuu järel, et tagada tõhus
puhastus.

Tolmukonteiner ja Filter Peamine Hari

Hooldus
\ * Puhasta iga nädal \ *Puhasta iga nädal

Peamise harja kaas

Peamise harja kaas
Peamine hari
Peamise harja laager
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1. Ava roboti pealmine kaas, vajuta tolmukonteineri 
klambreid ja eemalda tolmukonteiner.

2. Ava tolmukonteineri kaas nagu on noolega viidatud ning
tõmba mustus välja.

Pöörake masin ümber, vajutage peamise harja kinnitust ja eemaldage 
kaas.
Eemaldage peamine hari ja puhastage laagrid.
Eemaldage peamise harja külge kinni jäänud karvad.
Paigaldage peamine hari, asetage tagasi kaas.



Puhasta pestavat filtrit * Puhastage iga kahe nädala tagant

Märkus:
• Vältimaks filtri blokeerumist, kasuta ainult puhast vett, ära
kasuta puhastusaineid.

Hooldus

Märkus:
• Võimalike kahjude vältimiseks ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrmi, 
harju või teravaid esemeid.

Laadimisjaam *Puhasta iga kuu

Märkused:
• Lase filtril täielikult ära kuivada enne kasutust. (Lase kuivada vähemalt 24 tundi)

Aku

Märkus:
• Juhul, kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, lülita seade välja ja laadi vähemalt üks 
kord 3 kuu jooksul, et vältida aku kahjustada saamine inaktiivsuse tagajärjel.
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1. Ava tolmukonteineri kaas, nagu on noolega viidatud ning
tõmba sisu välja.

2. Eemaldage filter ja loputage seda puhta veega.

3. Eemalda filter ja pese seda puhta veega.

4. Jäta filter kuivama, enne taaspaigaldamist masinasse.

See robot on varustatud kõrgsuutliku taasalaetava 
liitiumioonakuga. Selleks, et tagada aku jõudlus, hoia aku 
laetud.

Puhasta laadimisjaama laadimiskontakte pehme ja kuiva lapiga.



Hooldus

Külghari

Veepaagi filterelement

Mopiriie

*Puhasta iga kuu

*Puhasta iga kuu

*Selle asendamine on soovitatav
 iga 1 kuni 3 kuu järel.

*Puhasta iga kasutuskorra järgselt

Märkus:
• Soovituslik on vahetada välja külghari iga 3-6 kuu järel, et
tagada puhastamise kvaliteet.

Märkus:
• Filterelemendi väljavahetamist soovitatakse iga 1 kuni 3 kuu järel, 
olenevalt vee kvaliteedist ja kasutustihedusest, et tagada tõhus puhastus.

Märkused:

Põhirattad
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Põhirataste pühkimiseks ja puhastamiseks kasutage 
pehmet kuiva lappi.

Pööra robot ümber ja eemalda kruvi, mis hoiab kinni
külgharja.
Eemalda ja puhasta külghari.
Paigalda külghari ja kinnita kruvi.

Eemalda mopiriide tugiraama küljest mopiriie.

Puhasta ja lase mopiriidel õhu käes kuivada.

Eemalda alati mopiriie pärast puhastust, et vältida ummistusi.
Kui mopiriie muutub väga mustaks, kannatab puhastuse kvaliteet.
Alati kasuta puhast mopiriiet.
Soovituslik on mopiriie uue vastu välja vahetada iga 3-6 kuu järel, et tagada
puhastamise kvaliteet.

Kasutage kahefiltrilise elemendi eemaldamiseks oma sõrme.
Sisestage uus filterelement ja veenduge, et see on õiges 
kohas.



Märkus
• Mitmesuunalise ratta tugiraam ei ole eemaldatav

Hooldus
Mitmesuunaline ratas Põhiüksuse andur*Puhasta vastavalt vajadusele *Puhasta vastavalt vajadusele

Ratas

Telg

Tugiraam Liikumissensorid

Takistuseandur
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1. Pööra robot ümber.
2. Kasuta väikest kruvikeerajat, et jõuda teljeni ja eemalda ratas.
3. Puhastage telg ja ratas veega, et eemaldada juuksed ja mustus.
4. Kuivatage ja paigaldage telg ja ratas tagasi oma kohakle.

Pühkige põhiüksuse andureid pehme ja kuiva lapiga, puhastades
sealjuures järgmised elemendid:
1. Neli seinaandurit, mis asuvad põhiüksuse all.
2. Takistuseandur, mis asub põhiüksuse otsmisel piirkonnal..
3. KLiikumissensorid, mis asuvad põhiüksuse all

Seinaandurid



Hooldus
Laadimiskontaktide alad * Puhasta kord kuus

Pühkige laadimisaluse ja roboti laadimiskontaktid pehme kuiva 
lapiga.
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Põhiparameetrid Laadimisjaam

Nimi NimiParameetrid

＜ "3

Parameetrid

Põhiparameetrid

>*.*/%$%.&

Kaal

Mudel

Dimensioonid

Aku

Juhtmeta ühendus

Arvutuslik väljund

Laadimisaeg

Mudel

Dimensioonid

Arvutuslik võimsus

Arvutuslik sisend

Arvutuslik väljund

Arvutuslik sagedus

Laetav aku
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Vigade loend

Viga Lahendus

Juhul, kui robotil tekib veaseisund puhastustsükli ajal, muutub võimsuse märgutuli punaseks ja hakkab kiirelt vilkuma, kostub häälteade. Otsi
võimalikke vealahendusi alljärgnevast tabelist.

Viga 2: Puhasta ja patsuta kergelt kaitserauda

Viga 3: Liiguta põhiüksus lähemale lähtepositsioonile ja
taaskäivita.

Viga 4: Puhasta seinaandurid ja liiguta põhiüksus
lähemale ning proovi uuesti.

Viga 5: Eemalda peamine hari ja puhasta hari ja laagrid.

Viga 6: Eemalda ja puhasta külgmine hari.

Viga 7: Eemalda praht, mis on kinni jäänud peamise
harja külge. Liiguta põhiüksus lähemale ja taaskäivita.

Viga 8: Eemalda takistused põhiüksuse ümber.

Viga 9: Paigalda tolmukonteiner ja �lter.

Kaitseraud on kinni kiilunud. Patsuta õrnalt ja korduvalt kaitserauda ja eemalda
võõresemed. Juhul, kui võõresemeid ei tuvastata, vii robot uude asukohta ja
taaskäivita.

Rattad on kinni kiilunud. Liiguta põhiüksus lähemale 
lähtepositsioonile ja proovi uuesti.

Rattad on kinni kiilunud. Liiguta põhiüksus lähemale ja proovi uuesti. 
See viga võibtuleneda mustadest seinaanduritest. Puhasta 
seinaandurid ja proovi uuesti.

Peamine hari võib olla takerdunud prahti. Eemalda ja puhasta 
peamine hari ja selle laagrid

Külgmine hari võib olla takerdunud prahti. Eemalda ja puhasta.

Põhirattad võivad olla kinni kiilunud. Eemalda ja puhasta need.

Põhiüksus võib olla kinni jäänud. Eemalda takistused põhiüksuse ümber.

Paigalda uuesti tolmukonteiner ja �lter. Tee kindlaks, et need on õigesti sisestatud.
Kui probleem jätkub, proovi �lter ümber vahetada.
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Vigade loend
Viga Lahendus

Märkus: Süsteemi lähtestamine võib mõned probleemid lahendada.

Viga 10: Tee kindlaks, et �lter on kuiv või puhasta �lter. Filter ei ole täielikult kuiv. Kuivata �ltrit vähemalt 24 tundi. Filter võib olla
blokeerunud ning vajada puhastust. Kui probleem jätkub, vaheta �lter ümber.

Viga 12: Aku tase on liiga madal. Lae akut enne kasutust

Viga 13: Laadimisel esines viga. Puhasta
laadimiskontaktid.

Viga 14: Aku viga.

Aku tase on madal. Lae akut enne kasutust

Kasuta kuiva lappi laadimiskontaktide puhastamiseks põhiüksusel ja
laadimisjaamal.

Aku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal. Oota, kuni temperatuur
normaliseerub.

Viga 17: Külgmise harja mooduli viga. Teosta süsteemi
taaskäivitus.

Külgmise harja viga. Teosta süsteemi taaskäivitus.

Viga 18: Tolmuimeja ventilaatori viga. Teosta süsteemi
taaskäivitus.

Tolmuimeja ventilaatori viga. Teosta süsteemi taaskäivitus

Viga 20: Puhasta liikumissensorid ja aseta põhiüksus
tagasi, kus ta peatati.

Liikumissensorid võivad olla määrdunud. Kasuta kuiva lappi, et 
puhastada sensor ja põhiüksus tagasi, kus ta peatati, enne 
taaskäivitamist.

Viga 23: Puhasta laadimisjaama asukoha märgutuli. Laadimisjaama asukoha märgutuli on must. Puhasta

Sisemine viga. Teosta süsteemi taaskäivitus. Häirumine töös sisemise vea tõttu. Teosta süsteemi taaskäivitus.

Kui probleem püsib ka pärast ülaltoodud tabelis toodud soovituste rakendamist, saatke palun e-kiri meie müügijärgse 
teeninduse meeskonnale: USA / väljaspool Euroopat asuv tugi: support@roborock.com
Euroopa tugi: support@roborock-eu.com
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KKK
Probleem Lahendus

Seade ei lülitu sisse

Seade ei lae

Aeglane laadimine

Robot ei suuda naasta
laadimisjaama

Ebatavaline
funktsioneermine

Müra puhastustsükli ajal

Kehv puhastusvõime või
tolm lendub välja

Aku tase on liiga madal. Aseta robot laadimisjaama ja lae enne kasutust. Aku temperatuur on liiga
madal või kõrge. Kasuta seadet ainult temperatuurivahemikus 4-40C (39- 104F)

Juhul, kui laadimisjaam ei saa voolu, kontrolli, et mõlemad voolukaabli otsad on korralikult 
ühendatud.
Kui ühendus on nõrk, puhasta kontaktide piirkonnad laadimisjaamal ja põhiüksusel. Võimsus on
taastunud, kui laadimisjaama märgutuli lülitub põlema.

Roboti kasutamisel väga kõrgel või madalal temperatuuri alandab robot automaatselt oma
laadimiskiirust, et säilitada aku kestvus. Laadimiskontaktid võivad olla määrdunud. Kasuta 
kuiva lappi nende puhastamiseks.

Laadimisjaama ümbruses on liiga palju takistusi. Puhasta piirkond laadimisjaama lähistel. 
Robot on liiga kaugel laadimisjaamast. Aseta see lähemale ning proovi uuesti

Taaskäivita robot

Põhihari, Külghari või põhirattad võivad olla kinni kiilunud. Lülita robot välja ja puhasta need.
Mitmesuunaline ratas on kinni kiiluund, eemalda see puhastuseks.

Tolmukonteiner on täis ja vajab tühjendamist. Filter on 
blokeerunud ja vajab puhastust. Põhihari on
kinni kiilunud ja vajab puhastust.



KKK
Probleem Lahendus

WiFi ühenduse loomine
ebaõnnestub

WiFi ühendus on välja lülitatud. Taaskäivita WiFi ja proovi uuesti.
WiFi signaal on nõrk. Tee kindlaks, et robot asub piirkonnas, kus on hea WiFi signaal.
WiFi ühendus ei toimi. Taaskäivita WiFi ning lae alla uusim mobiilirakendus ning proovi uuesti.
Kasutatav seade ei ühildu. Leia ühilduvate seadete nimekiri mobiilirakendusest.
WiFi võrku ühendumine ei õnnestu. Võib esineda viga ruuteri seadetes. Konktakteeru Roborock
klienditeenindusega.

Kehv puhastusvõime või
tolm lendub välja

Tolmukonteiner on täis ja vajab tühjendamist. Filter on blokeerunud ja vajab puhastust. Põhihari on
kinni kiilunud ja vajab puhastust

Kas seade kasutab elektrit
pidevalt, viibides
laadimisjaamas?

Robot kasutab elektrit pidevalt, et säilitada aku maksimaalne tase, kuid tarbimine on äärmiselt 
madal.

Kas robotit peab laadima
vähemalt 16 tundi esimesel
kolmel kasutuskorral?

Ei. Robotit võib kasutada igal ajahetkel, pärast esimest täislaadimist.

Puhastustsükkel ei alga
pärast aku täislaadimist.

Tee kindlaks, et põhiüksus ei ole „Ära Sega“ režiimis. „Ära Sega“ režiim takistab puhastamist. 
Juhul, kui põhiüksus asetati laadimisjaama enne automaatset täislaadimist, ei ole sellel võimalik
puhastustsüklit jätkata.

Robot ei leia teed tagasi
laadimisjaama pärast
kohtpuhastust või käsitsi
ümberpositsioneerimise
järgselt

Kohtpuhastuse järgselt või pärast käsitsi sooritatud roboti asukoha muudatust, regenereerib 
põhiüksus kaardi. Kui laadimisjaam on liiga kaugel, ei pruugi see naasta laadima ja tuleb viia 
laadimisjaama käsitsi.
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KKK
Probleem Lahendus

Robot ei puhasta teatud
piirkondi

Seinaandurid või takistuseandurid võivad olla määrdunud. Puhasta need puhme kuiva lapiga.

Märgpuhastuse ajal ei imbu
piisavalt vett

Tee kindlaks, et veepaagis on piisavalt vett ning kasuta mobiilirakendust, et valida veevoolu 
tugevus või tutvu kasutusjuhendiga, kuidas on õige paigaldada mopiriie ja mopiriide tugiraam.

Liiga palju vett puhastamise ajal Veenduge, et veepaagi kork ja �lter on korralikult paigas.
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WIFI Spetsifikatisoon
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