
Roborock S7+
Palun loe antud kasutusjuhendit hoolikalt 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 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 mada-
lamal 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 väärisese-
mete 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 vähenda-
tud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulik kogemus ja teadmis-
ed, välja arvatud juhul, kui see toimub nende ohutuse eest vastuava isiku järele-
valve all või tema antud seadme kasutamist puudutavaid juhiseid järgides.
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Ohutusalane teave
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 nadmõistavad seadme kasuta-
misega kaasnevaid ohte. Lapsed ei või seadmega mängida. Lastel ei ole luba-
tud ilma järelevalveta viia läbi seadme puhastus- või hooldustöid.
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 robot-
tolmuimeja 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 vooluvõr-
gust lahti ühendada.
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Ohutusalane teave

Aku ja laadimine
HOIATUS

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 kasutajakanda.
See seade sisaldab akusid, mida tohib vahetada ainult kvalifitseeritud isik.

Ärge laadige mitte-laetavaid akusid.
Aku laadimise eesmärgil kasutage üksnes seadmega kaasasolevat eemaldatavat 
toiteüksust Roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED01HRR või AED02HRR.
Ärge eemaldage, parandage ega muutke meelevaldselt akut ega laadimisjaama.
Hoidke laadmisjaam eemal soojusallikatest (nt põrandasoojendusega plaadid).
Ärge pühkige ega puhastage laadimiskontakte märja lapi või märgade kätega.
Kui toitejuhe on kahjustunud, lõpetage toote kasutamine otsekohe. Tootjal, tema 
esindajal või muul kvalifitseeritud isikul tuleb see igasuguse ohu vältimiseks 
asendada.
Toote tarnimisel veenduge, et see on välja lülitatud.
Soovitatav on kasutada originaalpakendit.



Ohutusalane teave
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 iga kolme kuu tagant.
Raadiosageduse ohutusalaste nõuete täitmiseks, tuleb hoida inimesel töötava 
seadmega vahemaad vähemalt 20cm. Nõuete tagamiseks pole soovituslik 
toimetada seadmele lähemal kui mainitud vahemaa.
Selle saatja jaoks kasutatav antenn ei tohi asuda koos ühegi teise antenni või 
saatjaga.
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Tõrgete loend

Ese Tõrge

Robot

Laadimisjaam

Toitejuhe

Funktsioonide mittetoimimine

Seade ei lülitu sisse

Põhiharja, kõrvalharja, ventilaatori või põhiratta viga

Põhiüksuse laadimine ebaõnnestus

Laadimisjaam ei ole ühendatud vooluvõrku
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Põhiüksus

Toote tutvustus

Oleku märgutuli
Valge: tolmuimemine
Sinine: tolmuimemine ja märgpesu
Oranž: häire
Roheline: laadimisalusel / laadimine

Laadimisjaam
Vajuta, et alustada laadimist

Puhasta/ 
sees ja väljas

Vajuta, et alustada 
puhastust

Vajuta ja hoia all, et 
robot sisse või välja
lülitada

Gaismas indikators
Valge: aku tase ≥20%. 
Punane: aku tase <20%.
Aeglane vilkumine: laadimine 
või käivitumine
Punane tuli: veaseisund

Kohtpuhastus / lapselukk
Kohtpuhastuse sooritamiseks vajutage
Vajutage ja hoidke 3 sekundit all lapseluku 
sisse / välja lülitamiseks

Märkus: Vajutage suvalist nuppu roboti peatamiseks puhastamise või laadimisalusele 
naasmise ajal.
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Osade nimistu

Toote tutvustus

Tolmukoguja ja laadimisjaam

VibraRise Mopiriide tugiraam

VibraRise Mopiriie

Toitejuhe
!"#



Põhiüksus

Süsteemi taaskäivituse

Õhu väljapääs

VibraRise Mopiriide tugiraam

Reguleeritav veepaak

WiFi näitur

Õhu sisselaskeava

Toote tutvustus
Putekļu tvertne

Filtri kate

Tolmukonteineri
klamber
Õhu sisselaskeava

Pestav filter
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Robot ja andurid

Laadimisjaama
asukoha määraja

Kaitseraud

LiDAR andurid

Vertikaalne
kaitseraud

Mitmesuunaline
ratas

Seinaandur

Laadimiskontaktid

Vaiba andur

Külghari

Põhiratas

Põhihari

Põhiharja
katteklamber

Toote kirjeldus

Veepaagi 
klamber

Takistusandur

9



10

VibraRise moodul

Veepaagi stopper

Veefilter

Elektriline veepaak

Veepaagi klamber

Mopiriie kinnitusala

VibraRise Mopiriide tugiraam

VibraRise Mopiriie

Kinnitusala

Mopiriide tugiraami klamber

Vibratsioonimoodul

Toote kirjeldus
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Oluline informatsioon

Paigaldus

Enne toote kasutamist korja ära põrandalt kõik juhtmed, 
kinnitamata esemed ning eemalda liikuvad, väärtuslikud, õrnad 
või ohtlikud esemed, mis võivad saada ümber lükatud, põruta-
da 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.

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

Lisateavet laadimisjaama kasutamise 
kohta leiate Roborocki tolmukoguja ja
laadimisjaama kasutusjuhendist.

2

1

Ülesseadmine

Vajuta ja hoia all robotil asuvat toite nuppu    . Oota kuni 
märgutuli põleb ühtlaselt, seejärel aseta robot laadimisjaa-
ma laadima. See robot on varustatud kõrgsuutliku taasalae-
tava 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.

Põranda märgpesu
Soovituslik on kõik põrandad tolmuimejaga puhastatada vähemalt kolm korda enne 
märgpesu režiimi kasutust, et vältida liigse mustuse kogunemist lappi.

1. Eemalda veepaak
Vajuta veepaagi klambrit ja liiguta paaki väljapoole suunas.

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

Märkused:
Vältimaks pindade kahjustusi, ära lisa vette puhastusaineid ega desinfektsioonilahuseid.
Ära kasuta kuuma vett, kuna see võib põhjustada paagi deformeerumist.
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Ülesseadmine

Klik

!"#$%

Klik

3. Aseta veepaak tagasi seadmesse
Libista veepaak tagasi robotisse, mil kuuled selle lukustumist
klõpsatuse saatel.

4. Paigalda VibraRise mopilapp
Tee VibraRise mopilapp märjaks ja vääna see välja, et see enam ei 
tilguks. Sisesta see põhja külge, järgides pesa ja kinnita tugevalt.

Märkus: Kasutage selle tootega ainult ametlikku VibraRise mopilappi.

5. Paigalda VibraRise mopilapi tugiraam
Libista VibraRisetugiraami mööda veepaagi põhja. 
Tugiraam on lukustunud, kui kuuldub klõpsatus.

Märkus: Veevoolu ja puhastuskvaliteedi säilitamiseks puhastage VibraRise 
mopilappi pärast  60-minutist märgpuhastust.



Ülesseadmine
6. Eemalda VibraRise mopiriide tugiraam

Kui robot on naasenud laadimisjaama puhastuse järgselt, 
vajuta klambreid mõlemal küljel ja eemaldamiseks libista 
VibraRise mopiriide tugiraam väljapoole.

Märkus:
Märgpuhastuse järgselt eemalda mopiriide tugiraam, tühjenda 
veepaak ja puhasta mopiriie, et ennetada hallitust ja ebameeldivaid 
lõhnu.
Eemalda mopiriide tugiraam märgpuhastuse järgselt.

HOIATUS
Oht vigastuste tekkele. Ärge asetage sõrme 
VibraRise mopilapi kinnituse ja veepaagi vahele.
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Ühenda mobiilirakendusega

Laadige rakendus alla1

Robot toetab Roborock või Xiaomi home mobiilirakendust.

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.
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Taaskäivita WiFi2 3

Ühenda mobiilirakendusega

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.

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

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

Märkused:

Lisa seade
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 juhtnöörid-
est, järgi rakendusesiseseid juhiseid.
Ainult 2.4GHz WiFi on toetatud.
Kui robot ootab ühenduse loomiseks rohkem kui 1 tund, 
keelatakse WiFi automaatselt. Kui soovite uuesti ühendust 
luua, lähtestage WiFi enne jätkamist.
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Puhasta

Kasutusjuhised

Kohtpuhastus

@69,

@
69

,

Sisse/Välja
Roboti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all      nuppu. Toite märgu-
tuli lülitub sisse ja robot suundub ooterežiimile. Kui robot on tegevu-
setu, vajutage ja hoidke all      nuppu, et seade välja lülitada ja lõpetada 
antud puhastustsükkel.

Märkus: robotit ei saa välja lülitada, kui seade laeb.

Vajuta         nuppu, et alustada puhastust. Robot koostab puhastus-
plaani vastavalt ruumile. Seade jagab ruumi tsoonideks, esmalt 
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 (kaasa arvatud 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
Kui VibraRise mopilapi kinnitus on fikseeritud, tõstab robot kinnituse üles vaipkattega 
alade puhastamisel. Võite teha rakenduses valiku vaipkattega alasid vältida.

Vajuta         nuppu, et alustada kohtpuhastust. Robot puhastab 
16.4ft (1.5m) ringikujulist ala seadme keskpunkti ümber.

Märkus: Kohtpuhastuse järgselt pöördub robot automaatselt tagasi lähtepositsiooni.

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.

Paus
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1. tsoon - kustutatud

4. tsoon - ootab 
puhastamist

2. tsoon - kustutatud

3. tsoon - puhastatakse



Lietošanas instrukcija
Laadimine

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.

Magamisrežiim

Märkused:

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

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

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.

Lapselukk
Kui lapselukk on aktiivne, on kõik nupud lukustatud, kui robot seisab.

Märkus: Kui robot ei leia laadimisalust üles, naaseb ta asukohta, kus ta viimati käivitati. 
Asetage robot käsitsi laadimisalusele laadima.

Robot naaseb pärast puhastuse lõpetamist automaatselt 
laadimisalusele. Kui robot on peatatud, vajutage laadimisalusele 
saatmiseks nuppu        . Toite märgutuli hingab, kui robot laeb.

Tõrked

Märkused:

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

Rohkem kui 10 minutit inaktiivselt tõrkerežiimil olev robot suundub automaatselt 
magamisrežiimile.
Asetades tõrkerežiimil olev robot laadimisjaama, peatub käesolev puhastustsük-
kel.

Süsteemi taaskäivitus

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

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.

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.
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Tavahooldus

Detail Hoolduse 
sagedus

/

/

/

/

/

Külghari

/

/

Asenduse 
sagedus

 Hoolduse kirjeldus

Märkus: Asenduse sagedus varieerub sõltuvalt tegelikust olukorrast. Kui detail on nähtavalt kulunud, asendage see uue vastu.

Optimaalse jõudluse säilitamiseks hooldage robotit järgmiste juhiste kohaselt:

Mitmesuunaline ratas

Põhihari

Pestav �lter

VibraRise mopilapp

Laadimiskontaktid (robot)

Laadimiskontaktid 
(laadimisalus)

Laadimisaluse lokaator

Kõrgusandurid

Vaibaandurid

Põhirattad

Vastavalt 
vajadusele

Iga 2 nädala tagant

Iga kuu

Iga 2 nädala tagant

Pärast iga kasutust

Iga kuu

Iga kuu

Iga kuu

Iga kuu

Iga kuu

Iga kuu

kuu järel

kuu järel

kuu järel

kuu järel

Telgede väljatõmbamiseks kasutage kruvikeerajat või muud 
sarnast tööriista.
Loputage, laske kuivada ja suruge ratas tagasi oma kohale.

Pöörake põhiharja kaane kinnitused lukustuse avamise suunas 
ja võtke need alla. Pärast harja ümber mähitud prahi 
eemaldamist paigaldage põhiharja kaane kinnitused uuesti 
lukustuse suunas.

Kasutage külgharja lahtikruvimiseks kruvikeerajat. 
Eemaldage takerdunud mustus ja kruvige tagasi oma kohale.

Eemaldage ja loputage, koputage õrnalt, et eemaldada mustus. 
Enne uuesti kasutamist laske kindlasti 24 tundi õhu käes kuivada

Eemaldage ja puhastakse mopilapp pärast iga kasutust.

Pühkige puhtaks pehme kuiva lapiga.

Pühkige puhtaks pehme kuiva lapiga.

Pühkige puhtaks pehme kuiva lapiga.

Pühkige puhtaks pehme kuiva lapiga.

Pühkige puhtaks pehme kuiva lapiga.

Pühkige puhtaks pehme kuiva lapiga.



Põhihari

Põhiharja kaas

Põhiharja
laager

Põhiharja klamber

Põhihari

Põhiharja kate

Hooldus

Eemalda põhihari, eemalda ja puhasta põhiharja laager.
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Pööra masin ümber, vajuta klambrit ja eemalda põhiharja 
kaas.



Külghari

Hooldus
Eemaldage põhiharja kaas pöörates avamise suunas. Pärast 
puhastamist kinnitage see uuesti lukustamise suunas 
pöörates.

Pärast põhiharja mõlemast otsast takerdunud karvade või 
mustuse eemaldamist paigaldage põhihari uuesti, vajutage 
selle kinnitamiseks põhiharja kaant.

Märkus:
Pühkige põhiharja märja lapiga. Enne kasutamist kuivatage detaili hoolikalt, vältides 
sellele otsese
päikesevalguse pealepaistmist.
Ärge kasutage põhiharja puhastamiseks söövitavaid pesu- ega desinfitseerimisva-

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

Hooldus

Telgede välja saamiseks ja ratta eemaldamiseks kasutage 
väikest kruvikeerajat või muud sarnast tööriista.

Märkus: Mitmesuunalise ratta tuge ei saa eemaldada.

Karvade ja mustuse eemaldamiseks loputage ratast ja telge.

Kuivatage ja kinnitage ratas uuesti, vajutades see 
kindlalt oma kohale.
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Põhirattad

Hooldus
Tolmukonteiner

Põhirataste pühkimiseks ja puhastamiseks kasutage 
pehmet kuiva lappi.

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

23

Avage filtri kaas ja eemaldage filter.

Kurna jäätmed.

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

Jäta filter enne taaspaigaldmist masinasse kuivama.



Pestav filter

Hooldus

Märkus: 

Avage filtri kate ja eemaldage filter.

Loputage korduvalt ja koputage filtri raami, et eemaldada 
võimalikult palju mustust.

Märkus: Kahjustuste vältimiseks ärge puudutage filtrit käte, harjade ega
 teravate esemetega.

Laske filtril enne selle uuesti paigaldamist põhjalikult kuivada.

Paigaldage ja sulgege kaas.

Vajadusel kasutage varufiltrit.
Vajadusel kasutage teist filtrit.
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Veepaak

Hooldus

Avage veepaak ja täitke see puhta veega.

Sulgege veepaak ja raputage seda ettevaatlikult.

Tühjendage määrdunud vesi.
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VibraRise mopiriie Põhiüksuse andur

Hooldus

Aku

Eemalda VibraRase mopiriide tugiraama küljest 
VibraRase mopiriie.

Märkused: Määrdunud VibraRase mopiriie mõjutab märgpuhastuse efektiivsust. 
Puhasta mopiriie enne kasutamist.

Puhasta ja lase Vibra Rase mopiriidel õhu käes kuivada.

Märkus: Kui robotit ei kasutata pikka aega, lülitage see välja ja laadige vähemalt iga 
kolme kuu tagant, et vältida aku liigsest tühjenemisest põhjustatud akukahjustusi.

Robot on varustatud suure jõudlusega laetava liitiumioonioon-
akuga. Aku jõudluse säilitamiseks hoidke robot laetud.

Pühkige põhiüksuse andureid pehme ja kuiva lapiga, puhasta-
des sealjuures järgmised elemendid:
1. Laadimisandur
2. Seinaandur
3.Vaiba andur
4. Kuus takistusandur.

Seinaandur

Laadimisandur

Vaiba andur

Takistusandur
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Põhiparameetrid
Robot Laadimisjaam

1000W

Kaal

Märkus: Seerianumber on kleebise alumisel küljel.

Mudel

Välimus ja mõõtmed

Aku

Juhtmeta ühendus

Arvutuslik pinge

Laadimisaeg

Välimus ja mõõtmed

Nimi

Mudel

Nominaalne sisend

Nimisagedus

Nimivõimsus (laadimine)

Hinnatud jõud
(tolmu kogumine)

Hinnatud jõud

Aku
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KKK

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.

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

Tolmukonteiner on täis ja vajab tühjendamist. Filter on blokeerunud ja vajab puhastust.
Põhihari on kinni kiilunud ja vajab puhastust.
VibraRise'i süsteem töötab ebakorrapäraselt. Kontrollige ega esemed pole kinni jäänud.

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.
Praegust Roborocki robotit ei toetata. Toetatud mudeleid leiate rakendusest.
WiFi võrku ühendumine ei õnnestu. Võib esineda viga ruuteri seadetes.
Konktakteeru Roborock klienditeenindusega.

Probleem Lahendus

Seade ei lülitu sisse

Seade ei lae

Aeglane laadimine

Robot ei suuda naasta laadimisjaama

Ebatavaline funktsioneermine

Müra puhastustsükli ajal

WiFi ühenduse loomine ebaõnnestub.



KKK
Probleem Lahendus

Halb puhastuskvaliteet
Jäätmekonteiner on täis ja tuleb tühjendada.
Filter on lukus ja vajab puhastamist.
Põhihari on kinni jäänud ja vajab puhastamist.

Plaaniline puhastus ei toimi
Hoidke robot laetuna. Plaanilist puhastust saab alustada alles siis, kui aku laetuse tase ületab 20%.

Kas jõudu kasutatakse alati, kui
kas robot on laadimisjaamas?

Aku jõudluse säilitamiseks tarbib robot voolu, kui see on ühendatud, kuid energiatarve on 
minimaalne.

Kas esimese kolme kasutuskorra jooksul peab 
robotit laadima vähemalt 16 tundi? Ei. Roboti saab kasutada igal ajal pärast selle täielikku laadimist.

Pesemise ajal vett ei ole või on vähe Kontrollige, kas veepaagis on vett ja kasutage puhastusintensiivsuse määramiseks mobiilirakendust 
või vaadake juhendist täielikke juhiseid pesulapi ja selle kinnituse õige paigaldamise kohta.

Pärast laadimist puhastamine ei jätku

Veenduge, et robot ei oleks DND-režiimis. DND-režiim takistab puhastamist. Kui robot pandi käsitsi 
laadimisjaama enne, kui see automaatselt laadimisjaama tagasi pöördus, ei saa täiendavat 
laadimist vajava ala puhastamist jätkata.

Robot ei saa pärast ala puhastamist või käsitsi 
teisaldamist laadimisjaama tagasi pöörduda

Pärast asukoha puhastamist või olulise asukoha muutmist loob robot kaardi uuesti. Kui laadimisjaam 
on liiga kaugel, ei pruugi olla võimalik seda taastada ja peate selle käsitsi laadimisjaamale asetama.

Robot on hakanud teatud kohtadest puudust tundma Seinaandur või takistusandurid võivad olla määrdunud. Pühkige neid pehme ja kuiva lapiga.

Veepaagi täitmine võtab kaua aega Filter võib olla ummistunud ja seda tuleb puhastada.


