
Lugege käesolev kasutusjuhend enne selle toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see 
edaspidiseks kasutamiseks korralikult alles.

Roborock 
Automaattühjendusega laadimisjaam
Kasutusjuhend
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Ohutusalane teave

Piirangud

!"#$%&'

See seade on ette nähtud ainult siseruumide põrandate puhastamiseks. 
Palun ärge kasutage seda õues (nt avatud terrassil), muudel pindadel 
peale põranda (nt diivanil) ega äri- või tööstuskeskkonnas.
Enne toote puhastamist või hooldamist tuleb toode välja lülitada ja 
vooluvõrgust lahti ühendada.
Ärge asetage esemeid jaama imemisava lähedusse.
Võimalike vigastuste vältimiseks ärge sisestage sõrmi jaama avadesse.
Ärge kasutage toodet ruumis, kus imik või laps magab.
Ärge kandke toodet jäätmemahuti käepidemest või filtrikaanest kinni 
hoides.
Veenduge, et robot on jaamaga ühilduv, vastasel juhul võib tühjen-
damine või laadimine ebaõnnestuda.
Ärge kasutage seadet kõvade või teravate esemete (nagu praht, klaasikil-
lud ja naelad) puhastamiseks.
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), 
kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja 
teadmiste puudumine, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastu-
tav isik on neid jälginud või seadme kasutamist juhendanud. Lapsi tuleb 
jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
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Ohutusalane teave
See seade on mõeldud kasutamiseks lastele alates 8. eluaastast ja isikutele, 
kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel 
puuduvad teadmised ja kogemused, eeldusel, et neid jälgitakse ja nad on 
seadme ohutuks kasutamiseks koolitatud. Lapsi tuleb jälgida, et nad sead-
mega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega 
hooldada.
Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
Ärge kasutage toodet kivide, paberijäätmete või muude esemete kogu-
miseks, mis võivad õhukanali blokeerida. Kui õhukanal on ummistunud, 
puhastage see kohe.
Ärge kasutage seadet temperatuuril üle 40 °C või alla 4 °C või kui põrandale 
on sattunud vedelaid või kleepuvaid aineid.
Asetage jaam tasasele põrandale, eemal tulest, kuumusest ja veest. Vältige 
kitsaid ruume või kohti, kus robot võib olla põrandapinnast kõrgemal.
Ärge asetage seadmele esemeid (sh lapsi ja lemmikloomi), olenemata sell-
est, kas see töötab või mitte.
Ärge laske seadmel tõsta tuleohtlikke esemeid (nt süütamata sigarette).
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Aku ja laadimine
HOIATUS

Ohutusalane teave
Ärge kasutage jaama tule- või plahvatusohtlike esemete (nt tulemasinate, 
bensiini ja printerites või koopiamasinates kasutatavate toonerite) kogu-
miseks.
Kasutage seadet vastavalt juhistele. Ebaõigest kasutamisest põhjustatud 
kahjude või kahjustuste eest vastutab kasutaja.

Ärge laadige mittelaetavaid akusid!
Termilise väljalülituse tahtmatu lähtestamise ohtude vältimiseks ei tohi seda 
seadet kasutada välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega ühendada vooluringi-
ga, mis lülitatakse regulaarselt sisse ja välja.
Veenduge, et toitepinge vastaks jaamas toodud nõuetele.
Võimalike lühiste, ülekuumenemise või tulekahju vältimiseks kasutage ainult 
tootega kaasas olevat toitejuhet.
Ärge kasutage toodet ühegi tüüpi toiteadapteriga, kuna see võib põhjustada 
ohtu ja tühistada garantii.
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Informācija par drošību
Ärge laadige mittelaetavaid akusid!
Termilise väljalülituse tahtmatu lähtestamise ohtude vältimiseks ei tohi seda 
seadet kasutada välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega ühendada 
vooluringiga, mis lülitatakse regulaarselt sisse ja välja.
Veenduge, et toitepinge vastaks jaamas toodud nõuetele.
Võimalike lühiste, ülekuumenemise või tulekahju vältimiseks kasutage ainult 
tootega kaasas olevat toitejuhet.
Ärge kasutage toodet ühegi tüüpi toiteadapteriga, kuna see võib põhjustada 
ohtu ja tühistada garantii.
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Alus

Kruvikeeraja Ühekordne 
tolmukott

!"#

Oleku märgutuli

Laadimiskontaktid

Laadimisjaama asukoha 
märgutuli

Elektroodharjad

Sissetõmbeava

Laadimisjaam

Alus

Toote tutvustus
Tarvikud Automaattühjendusega laadimisjaam

Tolmukoti 
hoidik
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Laadimisjaam

Püsiv valge: ooterežiim. 
Vilkuv valge: tühjendamine
Püsiv punane: rike

Tuli ei põle:
Laadimine, ei ole sisselülitatud 
või tõrge kauem kui 10 minutit.
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Automaattühjendusega laadimisjaam Alus

Toote tutvustus

Filtri kate

Eesmine filter

Tagumine 
HEPA filter

Õhukanali kate

Kruvikeeraja

Õhukanali 
kaane kruvid (7)

Aluse kinnituskruvid (5)

!"#
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Tolmukast Toitekaabli hoiuruum

Toote tutvustus

!"#

Tolmukasti käepide

Õhu väljalaskeava

Tolmukasti avaja

Tolmukasti ava

Tsükloni eraldaja

Märkus: Toitekaablit saab mõlemalt poolt välja tõmmata.

Kaabli väljund

Toitekaabli hoiupesa

Toiteport
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Alustamine
Kokkupanek

Võtke aluse põhjas olevast hoiukastist kruvikeeraja.

Asetage laadimisjaam tagurpidi pehmele tasasele pinnale 
(vaip/rätik/lapp) ja kinnitage alus, keerates sisse viis 
kruvi               tähistatud kohtadesse, nagu näidatud joonisel.
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Alustamine

Märkused:

0.5 m

0.5 m

1.5 m

1 m

Ühendage toitekaabel laadimisjaama ja hoidke üleliigne 
kaabel hoiupesas.

Asetage laadimisjaam kõvale ja tasasele põrandale 
(puit/plaat/betoon jne). Hoidke vaba ruum mõlemal küljel 
vähemalt 0,5 m (1,6 jalga), ees 1,5 m (5 jalga) ja ülal 1 m (3 
jalga). Kontrollige, et asukohas on hea WiFi ja seejärel 
lülitage seade sisse.

Oleku märgutuli kustub automaatselt, kui robot laeb.
Oleku märgutuli muutub vea ilmnemisel punaseks ja lülitub automaatselt välja 10 minuti 
pärast. Ärge kasutage ilma filtri, tolmukasti, tsükloni eraldaja või tolmukotita. Need on juba 
tootmise käigus paigaldatud. Täpsemat teavet kokkupaneku ja puhastamise kohta leiate 
selle juhendi jaotisest "Igapäevane hooldus".
Asetage laadimisjaam tasasele põrandale, eemale tulest, kuumusest ja veest. Vältige 
kitsaid ruume või kohti, kus robot võib kõlkuda üle ääre õhus.
Laadimisjaama asetamine pehmele pinnale (vaip/matt) võib jaama ümber kallutada ning 
tekitada probleeme naasmisel ja lahkumisel.
Hoidke üleliigne toitekaabel hoiupesas, et robot ei takerduks juhtmetesse ja et 
laadimisjaam ei lohiseks ega eralduks toiteallikast.
Hoidke laadimisjaam otsese päikesevalguse või muu eest, mis võib laadimisjaama asukoha 
märgutuld blokeerida; vastasel juhul ei pruugi robot laadimisjaama naasta.
Automaattühjendusega laadimisjaam taaslaeb ja tühjeneb. Enne kasutamist varustage 
tavalist roboti laadimisjaama. Selle eiramine võib põhjustada probleeme laadimisjaama 
naasmisel.
Hooldage laadimisjaama vastavalt hooldusjuhistele. Ärge puhastage laadimisjaama märja 
lapiga.
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Alustamine

Käsitsi tühjendamine

Tühjendamise peatamine
Tühjendamise peatamiseks vajutage robotil mis tahes nuppu

Märkus: Vältige sagedast käsitsi tühjendamist.

Automaatne tühjendamine

!"#

Ühekordse tolmukoti kasutamine

1. Eemaldage tolmukast vertikaalselt, nagu on noolega näidatud.

!"#

Automaatne tühjendamine algab siis, kui robot naaseb 
pärast puhastamist automaattühjendusega laadimisjaama.

Käsitsi tühjendamist saab teostada, vajutades DOCK nuppu, 
kui robotit laetakse laadimisjaamal.

Märkus: Ühekordselt kasutatav tolmukott kasutab ühekordset tihendit, et vältida tõhusalt tolmu 
levikut väljavahetamise ajal. Kui Te ei soovi tolmukotti ära visata, ärge tõmmake tihendit välja. Kui 
tihend välja tõmmata, ei saa selle algset seisundit taastada, mis mõjutab tolmukoti kasutamist.
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2. Vajutage tolmukasti avajat, et avada tolmukasti alumine kaas. 
Pöörake tsükloni eraldajat selle eemaldamiseks, nagu näidatud.

Alustamine

3. Pöörake tolmukoti hoidikut selle paigaldamiseks, nagu 
näidatud joonisel, kuni kuulete selle klõpsatust.

!"#

4. Paigaldage ühekordselt kasutatav tolmukott pikuti piluga.

5. Sulgege tolmukast ja asetage see tagasi laadimisjaama.
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Märkused:

Igapäevane hooldus

1. Eemaldage tolmukast vertikaalselt, nagu näidatud.

2. Hoidke tolmukasti u. 15 cm (6 tolli) prügikasti kohal, seejärel
 vajutage tolmukasti avajat.

Tolmukasti tühjendamine 1
* Puhastage kord kuus

!"#

!"#

Optimaalse jõudluse tagamiseks puhastage tolmukasti regulaarselt või siis, kui 
tolm jõuab märgini MAX.
Pärast tsükloni eraldaja kasutamist võib tolmukasti olla jäänud väike kogus prahti, 
näiteks juukseid või tolmu. See on normaalne ega mõjuta jõudlust.

3. Pärast tühjendamist sulgege alumine kaas ja paigaldage 
tolmukast laadimisjaama.
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Igapäevane hooldus

1. Tühjendage tolmukast ja eemaldage tsükloni eraldaja.

Tolmukasti ja tsükloni eraldaja 
puhastamine 

2

Märkused:

2. Loputage tolmukast ja tsükloni eraldaja külma veega puhtaks.

3. Jätke tolmukast ja tsükloni eraldaja 24 tunniks või kuni täieliku 
kuivamiseni kuivama.

* Puhastage vastavalt vajadusele

Võimaliku korrosiooni vältimiseks ärge kasutage tolmukasti või tsükloni eraldaja 
puhastamiseks pesu-, poleer- ega õhuvärskendajaid.

Ärge peske tolmukasti ega tsükloni eraldajat nõudepesumasinas ega pesumasinas.
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Igapäevane hooldus
4. Pöörake tsükloni eraldajat nagu näidatud, et paigaldada see 
tagasi tolmukasti ja sulgege alumine kaas.

!"#

5. Paigaldage tolmukast laadimisjaama tagasi.
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Igapäevane hooldus
Filtri puhastamine 3 * Puhastage vastavalt vajadusele

Märkused:

!"#
!"#

Ärge peske filtrit nõudepesumasinas või pesumasinas ega kuivatage silinderkuivatis, 
ahjus, mikrolaineahjus, kuumas õhus või tulega.
Võimalike kahjustuste vältimiseks ärge puudutage filtri pinda käte, harja ega kõvade 
esemetega.
Loputage filtrielement puhta veega. Ärge eemaldage seda eesmisest filtrist.

1. Pöörake filtri katet selle eemaldamiseks vastupäeva.

2. Vajadusel eemaldage eesmine filter ja/või tagumine HEPA filter.
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Igapäevane hooldus
3. Loputage külma veega puhtaks.

4. Raputage järelejäänud vesi maha ja laske filtril 24 tundi 
või kuni täieliku kuivamiseni kuivada.

!"#

5. Paigaldage kuivfilter tagasi ja sulgege kaas.
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Igapäevane hooldus
Õhukanal4

2. Keerake kruvid (7) lahti ja eemaldage kate.

* Puhastage vastavalt vajadusele

1. Puhastage tolmu sisselaskeava vatitikuga, kui see 
ummistub.

3. Pühkige õhukanal ja katke see kuiva lapiga.

4. Paigaldage kate uuesti ja keerake see oma kohale tagasi.
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1. Eemaldage tolmukast vertikaalselt, nagu näidatud.

Tolmukoti vahetamine 5 * Vahetage vastavalt vajadusele

Märkused:

!"#

Igapäevane hooldus
2. Vajutage tolmukasti avajat, et avada tolmukasti alumine kaas.

Kui ühekordne tolmukott on täis, vahetage see välja.
Ühekordselt kasutatav tolmukott kasutab ühekordset tihendit, et vältida tõhusalt 
tolmu levikut väljavahetamise ajal. Kui Te ei soovi tolmukotti ära visata, ärge 
tõmmake tihendit välja. Kui tihend välja tõmmata, ei saa selle algseisundit 
taastada, mis mõjutab tolmukoti kasutamist.
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3. Tõmmake kott välja nagu näidatud..

4. Visake tolmukott ära.

Igapäevane hooldus

Märkus: Tolmukoti käepide sulgeb koti lekke vältimiseks selle eemaldamisel.

5. Vahetage tolmukott uue vastu. Veenduge, et see oleks korralikult 
paigaldatud.



19

Igapäevane hooldus

!"#

Puhastage laadimisjaama asukoha 
märgutuld, laadimiskontakte ja 
elektroodharju kuiva lapiga. 

6

* Puhastada vastavalt vajadusele

!"#

6. Sulgege tolmukasti alumine kaas ja asetage see tagasi 
laadimisjaama.
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Automaattühjendusega laadimisjaam

Suurus

Nimi

Mudel

Sagedus

Nimivõimsus (laadimine)

Nimivõimsus (tolmu kogumine)

Hinnatud jõud

Aku

Parameetrid

457 × 314 × 383 mm

RF6SFOB

Nimisisendpinge
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KKK ja tõrkeotsing

Tingimused Võimalikud põhjused ja lahendused

Töötingimusi näitab laadimisjaamal olev oleku LED märgutuli.

Oleku LED märgutuli on 
punane, tühjendamise 
ajal kostab ebatavalist 
müra või tühjendamine 
ei ole rahuldav.

1. Põhihari või põhiharja kate ei ole korralikult paigaldatud. Kontrollige ja korrigeerige paigaldust. 
2. Tolmukast, filter, õhukanal, sissetõmbeava või õhu sisselaskeavad on blokeeritud. Puhastage ummistuste 
eemaldamiseks. 
3. Tolmukast või filter ei ole oma kohal. Kontrollige ja korrigeerige paigaldust. 
4. Ventilaator ei tööta korralikult. Võimalik, et aktiveerunud on sagedasest käivitamisest ja seiskamisest tulenev 
ülekuumenemiskaitse. Ühendage toitekaabel lahti ja proovige 30 minuti pärast uuesti. 
5. Pinge viga. Kontrollige, kas kohalik pinge vastab laadimisjaamal loetletud nõuetele.

Automaattühjendamine 
ei käivitu, kui robot on 
laadimisjaama 
tagasipöördunud.

1. Automaattühjendamine on keelatud. Kontrollige rakendusesiseseid seadeid. 
2. Laadimisjaama tolmukast pole paigaldatud. Kontrollige ja paigaldage. 
3. Automaatne tühjendamine ei käivitu, kui robot liigutatakse käsitsi laadimisjaama. Laske robotil automaatselt 
laadimisjaama naasta või alustage käsitsi tühjendamist. 
4. Robot ei tühjenda automaatselt pärast laadimisjaama naasmist režiimis Mitte segada (DND). Reguleerige 
puhastamise või DND kestust või alustage tühjendamist käsitsi. 
5. Aku tase on madalam kui 10%. Laadige robotit, kuni aku tase on 10%.

Robot ei suuda 
laadmisjaama naasta või 
seda ei saa laadida.

1. Laadimisjaam on ümbritsetud takistustega. Eemaldage kõik selle ümber olevad takistused või viige see 
avatud alale, nagu on soovitatud kasutusjuhendis. 
2. Laadimisjaam ei ole ühendatud toiteallikaga. Veenduge, et toitekaabel on korralikult ühendatud ja toide on 
sisse lülitatud. 
3. Kehv kontakt. Puhastage aluse ja laadmisjaama laadimiskontaktid.

Kui probleem püsib ka pärast ülaltoodud tabelis toodud soovituste järgimist, saatke meie müügijärgse teeninduse meeskonnale meil:
USA / mitte-Euroopa tugi: support@roborock.com
Euroopa tugi: support@roborock-eu.com


