
robottolmuimeja
Kasutusjuhend
Palun loe antud kasutusjuhendit hoolikalt ja hoia alles tulevaseks 
kasutamiseks



Ohutusalane teave

• Toode sobib ainult siseruumide põrandate puhastamiseks. Palun ärge kasutage seda 
avälitingimustes (näiteks ilma äärteta terrassil), mis tahes pindadel peale põranda (näiteks diivanil) 
ning kaubandus- või tööstuskeskkonnas.
• Palun ärge kasutage toodet mis tahes kõrgendatud ja ilma äärteta tasapindadel (näiteks pööningu 
põrandal, ilma äärteta terrassil või mööbliesemete äärtel).
• Palun ärge kasutage toodet kõrgemal temperatuuril kui 40 °C (104°F) ja madalamal kui 4 °C (39°F) 
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.
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kellel on vähendatud füüsilised, 
sensoorsed või vaimsed võimed või puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui see 
toimub nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve 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, juhul kui neile 
on tagatud järelevalve või neid on juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad 
seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei või seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud ilma 
järelevalveta viia läbi seadme puhastus- või hooldustöid.



Ohutusalane teave

• Palun hoidke põhiharja puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge asetage robottolmuimeja peale mingeid asju (ka lapsi või lemmikloomi) olenemata 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 robottolmuimeja tumedatel 
vaipadel hästi töötada).
• Ärge kasutage robottolmuimejat kõvade ja teravate esemete puhastamiseks (näiteks 
dekoratsioonesemed, klaas ja naelad).
• Ärge kandke robottolmuimejat laseranduri kaanest, põhiüksuse kaanest või kokkupõrke kaitsest 
kinni hoides.
• Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb see välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada.
• Ärge kasutage toote mis tahes osade puhastamiseks märga lappi või vedelikke.
• Ärge kasutage mopimoodulit vaipade peal.
• Palun kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile. Mis tahes kadu või kahju, mille on põhjustanud 
seadme sobimatu kasutamine, on kasutaja kanda.
• See seade sisaldab akusid, mida tohib vahetada ainult kvali�tseeritud isik.



Ohutusalane teave
Aku ja laadimine
HOIATUS
• Aku laadimise eesmärgil kasutage üksnes seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteüksust 
Roborock CDZ11RR või CDZ12RR.
• Ärge eemaldage, parandage ega muutke meelevaldselt akut ega laadimisjaama.
• Hoidke laadmisjaam eemal soojusallikatest (nt põrandasoojendusega plaadid).
• Enne toote utiliseerimist tuleb aku eemaldada.
• Enne aku eemaldamist tuleb toode lahti ühendada vooluvõrgust.
• Aku tuleb utiliseerida turvaliselt. Ärge visake akut tavaprügi hulka. Toimetage aku selleks ette 
nähtud taaskasutuskeskusesse.
• Ärge pühkige ega puhastage laadimiskontakte märja lapi või märgade kätega.



Ohutusalane teave
• Kui toitejuhe on kahjustunud, lõpetage toote kasutamine otsekohe. Tootjal, tema esindajal või 
muul kvali�tseeritud isikul tuleb see igasuguse ohu vältimiseks asendada.
• Toote 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 täislaetuna ja väljalülitatuna.
• Aku liigse tühjenemise vältimiseks laadige robottolmuimejat vähemalt kord kolme kuu jooksul.



Tõrgete loend

Ese

Robot

Laadimisjaam

Toitejuhe

Tõrge

Funktsioonide mittetoimimine

Seade ei lülitu sisse

Põhiharja, kõrvalharja, ventilaatori või põhiratta viga

Põhiüksuse laadimine ebaõnnestus

Laadimisjaam ei ole ühendatud vooluvõrku



Toote tutvustus

Toide sees/väljas
• Vajutage korraks, et alustada puhastamist.
• Sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja 
hoidke all.

Võimsuse märgutuli
• Valge: võimsus ≥20%
• Punane: võimsus <20%
• Aeglane vilkumine: laadimine või 
käivitumine
• Punane tuli: veaseisund

Laadimisjaam/Kohtpuhastus
• Vajuta korraks, et naasta laadimisjaama.
• Vajutage ja hoidke all, et alustada kohtpuhastust.
• Robottolmuimeja peatamiseks puhastuse, laadimise 
või kohtpuhastuse ajal vajutage mis tahes 
robottolmuimeja nuppu.

Kaane lukk



Toote tutvustus
Osade nimistu

Laadimisjaam ToitejuheNiiskuskindel Matt

MopiriieVeepaak



Toote tutvustus
Tolmukonteiner Põhiüksus

Tolmukonteineri kaas

Tolmukonteineri

Õhu�lter

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

Süsteemi taaskäivituse nupp

Õhu väljapääs

Põhiharja puhastamise tööriist

Kõlar



Toote tutvustus
Põhiüksus ja andurid

Laadimisandur

Kaitseraam

Lasevahemaaandur

Kõrgusandur

Seinaandur

Mitmesuunaline 
ratas

Laadimiskontaktid

Külghari

Põhiratas

Põhihari

Põhiharja kinnitus

Takistusandur



Toote tutvustus
Märgpuhastusmoodul

Laadimisjaam

Veepaagi kate

Vee�ltrid

Mopiriie kinnitusala

Veepaagi klambers

Veepaak

Veevoolu reguleerimise lüliti

Veepaagi klamber

Mopiriie

Kinnitusala

Ülekande 
tsoon

Kontaktipunkt

Laadimisjaama 
näitur

Toitepistik

Kontaktipunkt

Ülesseadmine
Roboti kasutamine
1. Asetage laadimisjaam ühtlasele tasapinnale vastu seina ja ühendage 
see vooluvõrku.

Märkused:
• 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.

Rohkem kui

Rohkem kui
Rohkem kui



Ülesseadmine
Roboti kasutamine
2. Kinnita laadimisjaam kleepuva kleeplindiga.
Puhasta planeeritav laadimisjaama asukoha põrandapind kuiva lapiga,
seejärel kleebi kaasasolev kahepoolne kleeplint põranda külge. Aseta
laadimisjaam kahepoolse kleeplindi külge, et see kindlalt kinnitada.

Kahepoolne kleeplint

Märkused:
• Kahepoolse kleeplindi kasutamine laadimisjaama kinnitamiseks on 
vabatahtlik.
• Vajadusel eemalda kahepoolne kleeplint aeglaselt, et vältida üleliigse 
liimi eraldumist.

3. Paigalda niiskuskindel matt
Laadimisjaama kinnitamise järgselt puhasta niiskuskindla mati 
kinnitusala kuiva lapiga. Eemalda niiskuskindla mati alumisel poolel 
asuv kahepoolse kleeplindi välimine kiht, seejärel kleebi matt põranda
külge joonisel näidatud viisil.

Märkuse:
Puitpõrandatel kasutage alati niiskuskindlat matti.

4. Sisselülitamine ja laadimine
Vajuta ja hoia all robotil    nuppu. Oota kuni märgutuli põleb ühtlaselt, 
seejärel aseta robot laadimisjaama laadima. See robot on varustatud 
kõrgsuutliku taasalaetava liitiumioonakuga. Selleks, et tagada aku jõudlus, 
hoia aku laetud.

Märgutuli värvus näitab aku
taset.
Valge: ≥20%
Punane: <20%

Märkus: 
Robot ei pruugi sisse lülituda, juhul kui aku tase on liiga madal. Sellisel 
juhul ühenda robot laadimisjaama.



Ülesseadmine
Ühenda mobiilirakendusega
5. Lae alla mobiilirakendus nutilahenduste kasutamiseks. (valikuline)

1. Robot toetab Roborock või Xiaomi home mobiilirakendust. Vali 
rakendus, mis vastab sinu vajadustele. 
Otsi App Store'st või Google Play'st „Roborock“ või skaneeri allpool asetsev 
QR-kood, et laadida alla ja paigaldada mobiilirakendus.

Otsi App Store'st või Google Play'st „Xiaomi home“ või skaneeri allpool
asetsev QR-kood, et laadida alla ja paigaldada mobiilirakendus.

2. Taaskäivita WiFi
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 WiFi taaskäivitamine 
lõppenud. Seejärel on robot ühenduse ootel.

Märkus:
Kui nutitelefonil ei õnnestu robotiga ühenduda, taashäälesta WiFi ja lisa 
oma robot kui uus seade, mil robot on ühenduse ootel.

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

Märkused:
• Reaalne tegevuskava võib erineda eelkirjeldatud juhtnööridest, järgi 
rakendusesiseseid juhiseid.
• Ainult 2.4GHz WiFi on toetatud.

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



Ülesseadmine
Roboti kasutamine
6. Märgpesu
Märkused:
• 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 
desinfektsioonilahuseid.
• Soovitatav on puhastada lappi iga 60 minuti tagant, et kindlustada vee 
juurdevool ja puhastusefekt.

1. Liiguta lülitit vastavalt soovitud voolukiirusele. (Madal / Kõrge)

2. Täida veepaak.
Ava veepaak, täida see veega ja sulge korralikult.

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

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



Ülesseadmine
Roboti kasutamine

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

8. Eemaldage märgpesumoodul
Kui põhiüksus on pärast puhastamist uuesti laadimisjaamas, vajutage käega 
mõlema külje kinnitusi, tõmmake ja eemaldage märgpesumoodul.

Märkused:
• 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.

Kasutusjuhised
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.

Puhasta
Vajuta         nuppu, et alustada puhastust. Robot koostab puhastusplaani 
vastavalt ruumile. Seade jagab ruumi tsoonideks, esmaalt joonistab robot 
tsoonide ääred, seejärel puhastab need järgides Z-mustrit. Selliselt 
puhastades puhastab robot üksteise järel kõik tsoonid, puhastades 
efektiivselt kogu maja.
Märkused:
• 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.



Kasutusjuhised
Paus
Vajuta ükskõik millist nuppu, et peatada käsilolevat puhastustsüklit. 
Vajuta          nuppu, et jätkata puhastust või         nuppu, et lõpetada puhastus 
ja saata robot tagasi laadimisjaama.

Märkus:
Pausirežiimis roboti manuaalsel viimisel laadimisjaama, lõppeb antud
puhastustsükkel.

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

Märkused:
• Robot ei lüliti magamisrežiimi asudes laadimisjaamas.
• Robot lülitub automaatselt välja, kui see on jäetud magamisrežiimi 
kauemaks kui 12 tundi.

Laadimine
Auto moodul: Pärast puhastust pöördub robot automaatselt tagasi 
laadimisjaama.
Manuaalne moodul: Kui puhastus on peatatud, vajuta        nuppu, et saata 
robot tagasi Laadimisjaama. Märgutuli hingab, kui robot laeb.

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

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

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

WiFi ühenduse taaskäivitamine
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 kohapuhastuse nuppu ja laadimisjaama nuppu,
kuni kuuled „taaskäivita 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.



Kasutusjuhised
Kohtpuhastus
Mil robot on oote- või pausirežiimil, vajuta         nuppu, et alustada 
kohtpuhastust. Robot puhastab 16.4ft (1.5m) ringikujulist ala seadme 
keskpunkti ümber. Kohtpuhastuse järgselt pöördub robot automaatselt 
tagasi lähtepositsiooni.
Märkus: 
Kui alustada kohtpuhastust pausirežiimil, peatub käsilolev 
puhastustsükkel.

Ruumide puhastus
Puhasta teatud ruumid kodus.

Märkus:
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema täielikult loodud kaart ja 
kaardi salvestamise moodul aktiivne.
• Robot võib siseneda ruumidesse, mis ei ole rakenduses valitud. 
Eemalda põrandatelt takistused valitud ruumide läheduses

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

Tsoonipuhastus
Rakendusesiseselt on võimalik määrata tsoonid puhastamiseks.

Märkus:
Robot võib siseneda ruumidesse, mis ei ole rakenduses valitud. Eemalda 
põrandatelt takistused valitud ruumide läheduses.



Kasutusjuhised
Märgista sihtkot ja mine
Mobiilirakendusesiseselt märgista kaardil sihtkoht ja robot suundub 
valitud sihtkohta.

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

Ära Sega (ÄS) režiim
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.

Keelatud alad / Virtuaalsed seinad / 
Märgpuhastust keelavad alad

Kasuta mobiilirakendust, et määrata keelatud alad / virtuaalsed seinad/ 
märgpuhastust keelavad alad. Puhastuse ajal ei sisene robot keelatud 
aladele ja virtuaalsetele seintele. Märgpuhastust keelavad alad 
aktiveeruvad vaid sel juhul, kui mopiriide tugiraam on paigaldatud.

Märkused:
• Keelatud alade ja virtuaalsete seinte funktsioonide kasutamiseks peab 
olema kaardi salvestamise moodul aktiivne.
• Seda funktsiooni saab kasutada ainult puhastusalade määramiseks. 
Ära kasuta funktsiooni selleks, et takistada roboti sisenemist ohtlikele 
aladele.
• Roboti asukoha muutmine või kodu keskkonna muudatused võivad 
muuta kaardi täpsust

Virtuaalsed seinad

Keelatud alad

Mobiilirakenduse lisafunktsioonid
Kaardi uuendused reaalajas

Vaheta puhastusmoodul

Vaata puhastusajalugu

Muuta roboti häält

Vaibamoodul

Osade väljavahetamise
graa�k

Juhtpaneel

Vaata olekut

Toote asukoht

ÄR režiim

Tarkvara uuendused

Märkus: 
Xiaomi Home rakenduse funktsioonid ja detalid võivad olla esitatud veidi 
muudatud kujul, kuna toimub pidev rakenduse uuendamine ja 
täiustamine.

Veepaagi täitmine või mopiriide puhastamine
Selleks et lisada vett või puhastada mopiriie, vajuta ükskõik milist nuppu 
robotil, et peatada märgpuhastustsükkel ja eemalda märgpuhastuse 
moodul. Vee lisamise või mopiriide puhastamise järgselt, sisesta uuesti 
märgpuhastuse moodul ja vajuta           nuppu puhastustsükli jätkamiseks.



Kasutusjuhised
Laadimisjaam
Aseta laadimisjaam ühtlasele tasapinnale vastu seina ja veendu, et oled 
laadimisjaama jaoks jätnud piisavalt ruumi - 0,5 meetrit mõlemalt küljelt 
(1.7ft) ja üle 1,5 meetri eestpoolt (5ft) ja ühenda vooluvõrku. Selleks, et 
tagada parim mobiilirakenduse kasutuselamus, aseta laadimisjaam 
asukohta, kus on hea WiFi leviala.

Rohkem kui

Ülekande tsoon

Rohkem kui

Rohkem kui

Märkused: 
Ära aseta laadimisjaama otsese päikesevalguse kätte ega blokeeri 
laadimisjaama asukoha signaalala, vastasel juhul ei pruugi robot naasta 
laadimisjaama

Hooldus
Galvenā birste * Tīrīt katru nedēļu

1. Pööra masin ümber, vajuta klambrit ja eemalda põhiharja kaas.
2. Eemalda põhihari, eemalda ja puhasta põhiharja laager.
3. Keera näidatud avamise suunas ja eemalda põhiharja kate.
4. Kasuta põhiharja puhastusvahendit, et lõigata läbi põhiharja või 
laagri külge kinni jäänud karvad.
5. Paigalda tagasi põhiharja kaas ja põhiharja laager näidatud sulgemise 
suunas.
6. Paigalda tagasi põhihari, vajuta põhiharja kattele, kuni see on 
klambriga lukustunud.

Märkus: 
Põhiharja väljavahetamist uue vastu soovitatakse iga 6 kuni 12 kuu järel, 
et tagada maksimaalne puhastus.

Lukusta
Ava

Joondumine

      Põhiharja
laager

Põhiharja kaas

Põhiharja klamber

Põhihari

Põhiharja kate



Hooldus
Põhiharja puhastusvahendi kasutamine
Kasuta puhastusvahendi teravikku, et lõigata läbi harja külge kinni 
jäänud juuksed ja et puhastada harjased.

Märkus:
Juhul, kui kinni on jäänud palju juukseid ja need on tugevalt haakunud, 
eemalda need ettevaatlikult, et vältida vigastusi.

Tolmukonteiner ja Filter * Puhasta iga nädal

1. Ava roboti pealmine kaas, vajuta tolmukonteineri klambreid ja 
eemalda tolmukonteiner.

Tolmukonteiner ja Filter * Puhasta iga nädal

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

Puhasta �lter * Puhasta kord iga kahe nädala jooksul

1. Ava tolmukonteineri kaas, nagu on noolega viidatud.



Hooldus
Puhasta �lter * Puhasta kord iga kahe nädala jooksul

2. Täida tolmukonteiner puhta veega ning sulge kaas. Raputa
õrnalt tolmukonteinerit, seejärel kalla must vesi välja.

Märkus:
Vältimaks �ltri blokeerumist, kasuta ainult puhast vett, ära kasuta 
puhastusaineid.

3. Eemalda �lter ja pese seda puhta veega.

Märkus:
Võimalike kahjude vältimiseks ärge kasutage �ltri puhastamiseks 
sõrmi, harju või teravaid esemeid.

4. Loputa �ltrit vajadusel mitu korda ja koputa raami korduvalt, et 
eemaldada nii palju mustust kui võimalik.

5. Jäta �lter kuivama, enne taaspaigaldamist masinasse.

Märkused:
• Lase �ltril täielikult ära kuivada enne kasutust. (Lase kuivada vähemalt 24 
tundi)
• Vajadusel kasuta teist �ltrit.

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

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.

Aku

Laadimisjaam * Puhasta iga kuu

Puhasta laadimisjaama laadimiskontakte pehme ja kuiva lapiga.



Hooldus
Külghari * Puhasta iga kuu

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

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

Mopiriie * Puhasta iga kasutuskorra järgselt

1. Eemalda mopiriide tugiraama küljest mopiriie.

2. Puhasta ja lase mopiriidel õhu käes kuivada.

Märkused:
• Määrdunud mopiriie mõjutab märgpuhastuse efektiivsust. Puhasta 
mopiriie enne kasutamist.
• Soovituslik on mopiriie uue vastu välja vahetada iga 3-6 kuu järel, et 
tagada puhastamise kvaliteet.

1. Kasutage kahe�ltrilise elemendi eemaldamiseks oma sõrme.
2. Sisestage uus �lterelement ja veenduge, et see on õiges kohas.

Filtrite vahetus *Vaheta välja uute vastu iga 1-3 kuu järel

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

Mitmesuunaline ratas * Puhasta vastavalt vajadusele

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.



Hooldus
Ratas

Telg

Tugiraam

Märkus
• Mitmesuunalise ratta tugiraam ei ole eemaldatav.

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

Märkus:
Süsteemi taaskäivituse järgselt on eelajastatud puhastustsükkel, WiFi ja 
muu tagasi tehase seadetega.

Süsteemi taaskäivitus

Tehase seadete taastamine
Juhul, kui masin ei tööta pärast süsteemi taaskäivitust korralikult, lülita 
seade sisse ja vajuta ning hoia all           nuppu, kuni kuuled häälteadet 
„alusta algversiooni taastamist“. Robot on seejärel tehase seaded taastatud.

Põhiüksuse andur *Puhasta vastavalt vajadusele

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. Laadimiskontaktid, mis asuvad põhiüksuse all.
4. Liikumissensorid, mis asuvad põhiüksuse all

Seinaandurid

Mitmesuunaline ratas

Laadimiskontaktid

Külghari

Seinaandur

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.

Tarkvara uuendus



Keskkonna kaitse kirjeldus
Aku eemaldamine
*Järgi alljärgnevat juhendit vaid juhul, kui robot kuulub ära viskamisele, mitte järgida juhendit seadme igapäevasel kasutamisel. 

Selle toote liitiumioonakus sisalduvad keemilised ained võivad põhjustada keskkonnasaastet. Eemalda aku enne roboti ära viskamist ning toimeta 

aku selleks ettenähtud taaskasutuskeskusesse.

1. Kasuta robotit, kuni aku on täielikult tühi ja enam ei puhasta ning hoia robot seni laadimisjaamast eemal.

2. Lülita robot välja.

3. Kruvi lahti akukaas.

4. Eemalda akukaas.

5. Vajuta klambrit, et aku ühenduse küljest eemaldada ja eemalda aku seadmest.

*Enne aku eemaldamist tee kindlaks, et see on täielikult tühi. Ära ürita akut eemaldada, kui robot asub laadimisjaamas.

*Eemalda kogu akupakk. Hoidu kahjustamast akupaki ümbrist, et vältida lühise teket ja ohtlike ainete eraldumist.

*Juhul, kui puutute kokku akusisese vedelikuga, loputa põhjalikult ja pöördu koheselt meditsiiniabi poole.



Põhiparameetrid
Robot Laadimisjaam

WIFI tehniline kirjeldus

Nimi

Mudel

Välimus ja mõõtmed

Aku

Kaal

Juhtmeta ühendus

Arvutuslik pinge

Arvutuslik võimsus

Laadimisaeg

Parameetrid

liitiumaku

Nimi

Mudel

Välimus ja mõõtmed

Arvutuslik võimsus

Arvutuslik sisend

Arvustuslik väljund

Arvutuslik sagedus

Parameetrid

või

Teenus Protokoll Sagedusvahemik Max väljundvõimsus



Tõrgete loend
Tõrke esinemisel puhastustsükli ajal, muutub toite märgutuli punaseks ja hakkab vilkuma, kuuldub häälteade. Alljärgnevas tabelis on ära toodud võimalikud 
tõrkeseisundid.

Tõrge

Tõrge 1: Keeruta laserpead, et teha kindlaks, et see liigub sujuvalt.

Tõrge 2: Puhasta ja patsuta kergelt kaitserauda.

Tõrge 3: Vii robot uude asukohta ja taaskäivita.

Tõrge 4: Puhasta takistusandurid, vii robot eemale kõrgetest äärtest ja
taaskäivita.

Tõrge 5: Eemalda põhihari ja puhasta hari ja laagrid.

Tõrge 6: Eemalda ja puhasta külghari.

Tõrge 7: Vaata, kas on midagi on kinni jäänud põhirataste külge, seejärel vii
robot uude asukohta ja taaskäivita.

Tõrge 8: Eemalda kõik takistused roboti ümber.

Tõrge 9: Sisesta tolmukonteiner ja �lter.

Tõrge 10: Kontrolli �ltrit. Juhul, kui �lter on märg, vaheta välja 
kuiva �ltri vastu. Kui �lter on kuiv, puhasta ja proovi uuesti.

Lahendus

Laser on kinni kiilunud või blokeeritud. Eemalda kõik võimalikult 
takistavad esemed. Kui probleem jätkub, vii põhiüksus uude 
asukohta ja taaskäivita.

Kaitseraud on kinni kiilunud. Patsuta kergelt ja mitu korda, et eemaldada kinni 
jäänud esemed. Juhul, kui mitte midagi ei kuku välja, vii põhiüksus uude 
asukohta ja taaskäivita.

Ratas on ei ole põrandaga puutekontaktis. 
Vii robot uude asukohta ja taaskäivita.

Põhiüksus on seiskunud. Vii see uude asukohta ja taaskäivita. 
Probleem võib tuleneda määrdunud takistusandurist. 
Puhasta andur ja proovi uuesti.

Põhihari võib olla kinni kiilunud. Eemalda ja puhasta põhihari ja 
selle laager.

Külghari võib olla kinni kiilunud. Eemalda ja puhasta.

Põhiratas võib olla kinni kiilunud. Eemalda ja taaskäivita põhiüksus.

Põhiüksus võib olla kinni jäänud või miski takistab selle liikumist. 
Eemalda kõik takistused selle ümber.

Paigalda uuesti tolmukonteiner ja �lter ning tee kindalaks, et need on 
paigaldatud õigesti.
Juhul, kui probleem jätkub, proovi sisestada uus �lter.
Filter ei ole täielikult kuiv. Kuivata �ltrit vähemalt 24 tundi enne kasutust. 
Filter võib olla blokeerunud. Puhasta ja proovi uuesti. 
Juhul, kui probleem jätkub, sisesta uus �lter.



Tõrgete loend

Tõrge Lahendus

Tõrge 11: Tuvastati kõrge intensiivsusega magneetiline väli.

Tõrge 12: Aku energiatase on liiga madal. Lae enne kasutust.

Tõrge 13: Laadimisel esineb tõrge. Puhasta laadimiskontaktide ala.

Tõrge 14: Aku viga.

Tõrge 16: Aseta põhiüksus tasasele põrandale ja taaskäivita.

Tõrge 17: Külgharja viga. Taaskäivita põhiüksus.

Tõrge 18: Ventilaatori viga. Taaskäivita põhiüksus.

Tõrge 22: Puhasta põhiüksuse laadimisandur.

Tõrge 23: Laadimisjaama ümbrus on tõkestatud.

Põhiüksus on liiga lähedal virtuaalsetele barjääridele ja ei saa käivituda.
Vii uude asukohta ja taaskäivita.

Aku energiatase on madal. Lae enne kasutust.

Kasuta kuiva lappi, et puhastada põhiüksuse ja laadimisjaama 
laadimiskontaktid.

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

Põhiüksus on viltu. Vii see tasasele põrandale ja taaskäivita.

Külgharja viga. Teosta süsteemi taaskäivitus.

Robottolmuimeja ventilaatori viga. Teosta süsteemi taaskäivitus.

Laadimisandur on kaetud tolmuga. Puhasta andur.

Laadimisjaam on tõkestatud. Eemalda segajad laadimisjaama ümber.

Tõrge 24: Keelatud ala või virtuaalne sein on tuvastatud. 
Vii robot eemale ja proovi uuesti.

Vii robot eemale virtuaalsest keelatud alast või virtuaalsest 
seinast ja proovi uuesti.

Tõrge 26 Puhastage seinaandur Seinaandur on määrdunud. Pühkige see puhtaks.

Sisemine viga Seade ei tööta korralikult sisemise vea tõttu. 
Teosta süsteemi taaskäivitus.

Tõrke esinemisel puhastustsükli ajal, muutub toite märgutuli punaseks ja hakkab vilkuma, kuuldub häälteade. Alljärgnevas tabelis on ära toodud võimalikud 
tõrkeseisundid.



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

WiFi ühenduse loomine ebaõnnestub.

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.

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.



KKK
Probleem Lahendus

Eelajastatud puhastus ei toimi

Kas seade kasutab elektrit pidevalt, viibides
laadimisjaamas?

Kas robotit peab laadima vähemalt 16 tundi esimesel
kolmel kasutuskorral?

Märgpuhastuse ajal ei imbu piisavalt vett
Tee kindlaks, et veepaagis on piisavalt vett, muuda veevoolu tugevus kõrgeimale astmele, 
puhasta mopiriie, vaheta �lter või tutvu kasutusjuhendiga, kuidas on korrektne 
paigaldada mopiriie.

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

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

Aku tase on liiga madal. Eelajastatud puhastatus saab ainult alustada tsüklit, 
kui aku tase on üle 20%.

Märgpuhastuse ajal imbub liiga palju vett

Puhastustsükkel ei alga pärast
aku täislaadimist.

Põhiüksus ei leia teed tagasi laadimisjaama pärast
kohtpuhastust või pärast ümberpositsioneerimist

Kohtpuhastuse järgselt või pärast käsitsi sooritatud põhiüksuse asukoha muudatust, 
regenereerib põhiüksus kaardi. Kui laadimisjaam on liiga kaugel, ei pruugi 
põhiüksus naasta laadima. Palun vii põhiüksus käsitsi laadimisjaama.

Tee kindlaks, et põhiüksus ei ole „Ära Sega“ režiimis, ÄS režiimis seade ei alusta puhastustsüklit.
 Juhul, kui põhiüksus asetati käsitsi laadimisjaama enne automaatset täislaadimist,
 ei ole seadmel võimalik puhastustsüklit jätkata.

Palun tee kindlaks, et veepaagi kaas ja �lter on korralikult oma kohale paigaldatud 
ja muuta veevoolu tugevus madalaimale astmele.

Robot ei puhasta teatud piirkondi Seinaandurid või takistuseandurid võivad olla määrdunud. Puhasta need puhme kuiva lapiga.

Veepaak on liiga täis Filter võib olla ummistunud ja vajada puhastust.


