
Roborock S7 
Prieš naudodamiesi „Roborock“, atidžiai perskaitykite ši vadoveli ir
išsaugokite ateityje

Dulkių siurblys-robotas VARTOTOJO VADOVELIS
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Apribojimai

 

 

 

 

 

 

Saugumo informacija

Šis prietaisas yra skirtas tik grindims valyti patalpose. Nenaudokite jo lauke (pvz., atvi-
roje terasoje), ant tokiu dangu, kas nera grindis (pvz., ant sofos), arba komercinėje ar 
pramoninėje aplinkoje.
Nenaudokite roboto ant paaukštintu paviršiumi, kuris nėra uždarytas užtvaromis (pvz., 
pastogės, atvira terasa ar baldų paviršiai).
Nenaudokite prietaiso temperatūroje aukštesnėje nei 40°C arba žemesnėje kaip 4°C, 
arba jei ant grindų išsiliejo skysčių ar lipnių medžiagų.
Prieš naudodamiesi robotu, nuimkite visus laidus nuo grindų taip, kad juos netrauktu 
aplink, kol robotas veikia.
Kad prietaisas nebūtų trukdytas eksploatavimo metu ir nesugadintu vertybės dėl 
susidūrimo, prieš paleidžiant robotą, surinkite nuo grindų trapius daiktus ir įvairias 
smulkmenas (pvz., vazas ir plastikinius maišelius).
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotus 
�zinius ar psichinius gabumus arba neturintiems žinių ir patirties, išskyrus atvejus, kai 
už jų saugumą atsakingas asmuo yra prižiūrėjęs ar nurodęs, kaip jį naudoti. Vaikai 
turėtų būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.
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Saugumo informacija
 

 
 

 

 

 

Šis prietaisa gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenims, turintis sumažėjusius �zinius, 
psichinius gabumus arba neturintiems žinių ar patirties, su sąlyga, kad jie yra 
prižiūrimi ar instruktuojami kaip saugiai naudoti prietaisą, ir žino apie galimą pavojų. 
Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu. Vaikams negalima leisti 
valyti ar prižiūrėti prietaiso be priežiūros.
Laikykite pagrindinio šepetėlio valymo įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nedėkite daiktų (įskaitant vaikus ir naminius gyvūnus) ant dulkių siurblio-roboto, 
nesvarbu, ar jis veikia, ar ne.
Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas kitas kūno dalis atokiau nuo angų 
ir judančių dalių.
Neleiskite dulkių siurbliui-robotui judėti ant degių daiktų (pvz., neužgesintos ciga-
retės).
Nenaudokite roboto dulkių siurblio ant pūkuotu kilimų (kai kurie tamsūs kilimai taip 
pat gali būti nepakankamai veiksmingi išvalyti).
Nenaudokite robotu-dulkių siurbliu ant kietų ar aštrių daiktų (pvz., apdailos šiukšlių, 
sudaužyto stiklo ir vyniu).
Perkeliant robota-dulkių siurblį, nesuimkite jo už atstumo jutiklio lazeri, įrenginio 
dangtelio ar susidūrimo buferio.
Prieš valydami ar prižiūrėdami prietaisą, prietaisas turi būti išjungtas ir atjungtas nuo 
tinklo.
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Saugumo informacija

Akumuliatorius ir pakrovimas

ĮSPĖJIMAS

 
 
 

 

Nevalykite prietaiso dalių drėgnu skudurėliu ar skysčiu.
Kilimams nenaudokite grindų plovimo modulio.
Naudokite prietaisą pagal instrukcijas. Bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl 
netinkamo naudojimo, padengia vartotojas.
Šiame gaminyje yra baterijų, kurias gali pakeisti tik specialistas.

Nekraukite vienkartinių akumuliatorių!
Baterijas pakrovimui naudokite tik pridedamą „Roborock CDZ11RR“ arba „CDZ12RR“ maitini-
mo šaltinį.
Savarankiškai neišardykite, neremontuokite ir nemodi�kuokite akumuliatoriaus ar įkrovimo 
stoties.
Nelaikykite įkrovimo stoties šalia šilumos šaltinio (pvz., viryklės).
Nešluostykite ir nevalykite įkroviklio kontaktų drėgna šluoste ar šlapiomis rankomis.
Jeigu kroviklio laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas 
arba panašios kvali�kacijos asmenys, kad būtų išvengtas pavojaus.
Siųsdami robotą-dulkių siurblį įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. 
Siuntimui rekomenduojame naudoti originalią pakuotę.



 

 

 

Saugumo informacija
Jei robotas dulkių-siurblys nebus naudojamas ilgą laiką, pilnai įkraukite jį, išjunkite ir laikyki-
te vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite jį bent kas tris mėnesius, kad visiškai neištuštintumėte 
akumuliatoriaus.

Kad atitiktu radijo dažnių poveikio reikalavimu, darbo metu laikykite mažiausiai 20 cm 
atstumą nuo šio prietaiso ir žmonių. Norint užtikrinti atitiktį, nerekomenduojama imtis 
veiksmų arčiau šio atstumo.

Šiame gaminyje naudojama siųstuvo antena negali būti arti arba veikti kartu su jokia kita 
antena ar siųstuva.



Dulkiu siurblio-robota žalos lentele

Pavadinimas Žala

Irenginys

Pakrovimo stotis

Maitinimo laidas

Instrukcijoje paminetu funkciju gedimai

Ijungimo gedimas

Pagrindinio šepetelio, šoninio šepetelio, ventiliatoriaus arba pagrindinio rato gedimas.

Neimanoma pakrauti irenginio

Maitinimo sutrikimas pakrovimo stotyje



010

Roboto

Valymas / Maitinimas
 
 

Šviesos indikatorius

Įkrovimo stotis
 

Pastaba: Paspauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte roboto valymą ar grįžimą į stotelę.

Dėmės valymas / Užraktas nuo vaikų
 
 

 
 
 
 

Būsenos indikatoriaus lemputė

Irenginio aprašymas

 
 
 

 

Balta: Siurbiama
Mėlyna: siurbiama ir plaunama
Oranžinė: įspėjimas
Žalia: įkrovimo stotelėje/ įkraunama

Pqaspauskite, kad irenginis grižtu i pakrovimo stoti

Balta: galia ≥20%. 
Raudona: galia <20%.
Letai mirksi: kraunasi

Mirksi raudonai: ispeja apie 
gedima

Trumpai paspauskite, 
kad pradėtumėte valyti.

Norėdami įjungti arba 
išjungti, palaikykite 
paspaudę.

Paspauskite, kad valytumėte dėmę
Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad 
įjungtumėte/išjugntumėte užraktą nuo vaikų.
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Priedu sarašas

Pakrovimo stotis VibraRise Skalbimo modulis

VibraRise Skalbimo skudurelisMaitinimo laidas

Irenginio aprašymas



Roboto

Sistemos atstatymas

Ventilatorius

VibraRise Skalbimo skudduras
Plovimo modulis

Vandens rezervuaras

WiFi indikatorius

Dulkių konteineris

Filtro dangtis

Dulkių konteinerio
�ksatorius

Plaunamas �ltras

Filtro dangtelio 
�ksatorius

Įrenginio aprašymas

Pastaba: nuimkite šią dalį, jei naudojate 
„Roborock Auto-Empty Dock“. 
Galima įsigyti atskirai. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, apsilankykite 
www.roborock.com.

Oro įleidimo anga



Robots and Sensori

Pakrovimo 
stoties imtuvas

Buferis

LiDar sensorius

Vertikalus 
buferis

Vandens 
rezervuaras �ksatorius

Daugiakryptis ratas

Sienos sensorius

Pakrovimo elementai

Kilimų jutiklis

Šoninis šepetys

Pagrindinis ratas

Pagrindinis šepetys

Pagrindinio
šepetėlio
apsauginis dangtis

Lorem 
ipsum 

dolor 

Įrenginio aprašymas

Kliūčių jutikliai
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VibraRise modulis

Vandens rezervuaro kamštis

Vandens rezervuaro �ltras

Elektrinis vandens rezervuaras

Vandens rezervuaro
�ksatorius

Skalbimo skuduras tvirtinimo taškas

VibraRise Plovimo modulis

VibraRise Skalbimo skudduras

Montavimo vieta

VibraRise Skalbimo modulis 
�ksatorius

Vibracijos modulis

Įrenginio aprašymas
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Pakrovimo stotis

Imtuvo zona

Maitinimo laido prijungimo vieta

Pakrovimo stoties šviesos indikatorius

Pakrovimo kontaktai

Elektrodų šepečiai

Įrenginio aprašymas
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Svarbi informacija

Pastaba: Pirmą kartą naudodamiesi prietaisu, atidžiai stebėkite visą valymo laiką ir patikrinkite, ar nėra kliūčių, galinčių trukdyti prietaisui.

Montavimas

Nuimkite laidus ir kitus daiktus nuo grindų. 
Perkelkite visus nestabilius, trapius, brangius ir 
kitus daiktus, kurie gali apvirsti susidūrus su 
įrenginiui.

Jei naudojate šį robotą ten, kur jis gali nukristi, 
visada naudokite saugią �zinę užtvarą, kad 
išvengtumėte kritimo, nes jie gali sužeisti asmenį 
ar sugadinti turtą.
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Virš 0.5m (1.6ft)

Virš  0.5m (1.6ft)

Virš 1.5m (4.9ft)

Pritvirkinkite pakrovimo stotį lipnia juostaĮstatykite įkrovimo stotelę prie sienos

Pastabas:
 

 

 

 

 

Pastabos:

Montaviams
1 2

Padėkite pakrovimo stotelę ant lygaus paviršiaus, prie
sienos. Prijunkite maitinimo laidą prie pakrovimo 
stoties ir įkiškite visą likusi laidą į pakrovimo stotį. 
Norėdami naudoti programą mobiliesiems, pastatyki-
te pakrovimo stotį vietoje, kur geras „WiFi“ ryšis.

Isitikinkite, kad aplink pakrovimo stoti yra pakankamai vietos (0,5 metro iš abieju pusiu ir daugiau nei 
1,5 metro priekyje.

Jei maitinimo laida paliksite kabant, prietaisas gali ji pagauti ir atjunkti pakrovimo stoti nuo rozetes.

Pakrovimo stoties indikatorius isižiebia, kai tik pakrovimo stotele prijungta prie elektros. Indikatorius 
neužsidega, kai prietaisas kraunasi.

Kad įrenginis be pertraukų grįžtu į pakrovimo stotį, nestatykite pakrovimo stoti tiesioginiuose saulės
spinduliuose arba vietose, kur užblokuota prieiga prie pakrovimo stoties imtuvo.

Norėdami pritvirtinti pakrovimo stotį prie grindų, naudokite dvipusę juostą.

Kruopščiai nuvalykite vietą, kurioje bus pakrovimo 
stotelė, drėgnu skuduru, tada priklijuokite su 
pridetga dvipuse juosta.

Pakrovimo stoties tvirtinimui nebūtina naudoti dvipusę juostą.

Jei reikia, lėtai nuimkite dvipusę lipnią juostą, kad sumažintumėte klijų perteklių.



Pastaba: Norėdami sumažinti per didelį nešvarumų kaupimąsi antskalbiant šluostes, prieš valymą 
rekomenduojama bent tris kartus išsiurbti grindis.

1. Nuimkite vandens baką

2. Pripildykite vandens rezervuarą

Pastabas:
Atidarykite vandens rezervuarą, užpildykite jį vandeniu ir sandariai uždarykite.

Nenaudokite karšto vandens, nes tai gali deformuoti baką.

4Roboto įjungimas ir įkrovimas

Pastaba: Dulkiu siurbly-robota negalima ijungti, jei akumuliatorius lygis yra žemas. Tokiu atveju prijunkite ji 
prie pakrovimo stoties.

3

Mygtuko indikatoriaus spalva
rodo pakrovymo lygi.

Balta: galia ≥20%
Raudona: galia <20%

Montaviams

Norėdami įjungti įrenginį, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.
Palaukite, kol indikatorius degs nuolat, ir padėkite prietaisą ant 
pakrovimo stoties, kad jis būtų pakrautas. Prietaisas aprūpintas 
didelio našumo ličio jonų akumuliatoriumi. Norėdami išlaikyti 
akumuliatoriaus veikimą, naudokite pakrauta prietaisą.

Grindų plovimas

Paspauskite vandens bako �ksatoriu ir išimkite jį iš prietaiso.

Atidarykite vandens rezervuarą, užpildykite jį vandeniu ir
sandariai uždarykite.



3. Įdiekite vandens baką

4. Skalbimo VibraRise modulio įrengimas

Montaviams

Pastaba: su šiuo produktu naudokite tik o�cialų „VibraRise“ šluostės audinį.

5. Įdėkite skalbimo VibraRise modulį į prietaisą

Pastaba: Išvalykite „VibraRise“ šluostės audinį po 60 minučių valymo, kad išlaikytumėte vandens 
srautą ir valymo kokybę.

Spustelėkite

Klik

Spustelėkite

Stumkite vandens baką atgal į prietaisą, kol išgirsite
spragtelėjimą.

Sudrėkinkite skalbinių skudura ir spauskite ją tol, kol nustos
lašėti. Stumkite jį į lizdą VibraRise modulio apačioje ir pritvirtinkite.

Stumkite skalbimo modulį po vandens rezervuaro dugno,
kol išgirsite spragtelėjimą. Spragtelėjimas rodo, kad modulis
už�ksuotas.



6. Skalbimo VibraRise modulio nuėmimas

Pastaba:

Montaviams

ĮSPĖJIMAS
Kai po valymo prietaisas grįš į pakrovimo stotį, paspauskite
�ksatoriu iš abiejų pusių ir tada traukite ir išimkite skalbimo
VibraRise modulį.

Po skalbimo išimkite skalbimo modulį, ištuštinkite vandens rezervuara ir nuvalykite 
skalbimo skudura, kad išvengtumėte pelėsių ir nemalonaus kvapo.

Išimkite skalbimo modulį, kol prietaisas kraunasi arba nėra naudojamas.

Susižalojimo pavojus. Nekiškite piršto tarp „VibraRise“ šluostės 
audinio laikiklio ir vandens rezervuaro.



Prisijunkite prie programos mobiliesiems

Atsisiuskite programa1

Atsisiuskite Roborock arba Xiaomi Home programa.

Jei norite atsisiusti ir idiegti programa, ieškokite 
„App Store“ ar „Google Play“ „Roborock“ arba 
nuskaitykite QR koda.

App Store“ ar „Google Play“ ieškokite „Xiaomi home“ 
arba nuskaitykite QR koda, kad atsisiustumete ir 
idiegtumete programa.



Atidarykite viršutini dangti ir suraskite „WiFi“ indikatoriu.
Paspauskite ir laikykite nuspaude       ir         klavišus, 
pasigirsta balso pranešimas „Atkurimas WiFi“. Atnaujini-
mas baigtas. „WiFi“ lempute letai mirksi. Tada prietaisas 
lauks ryšio.

 
 

Pastabos:
 

 
 

Pastaba: jei negalite prisijungti prie roboto dėl savo maršrutizatoriaus kon�gūracijos, pamiršto slaptažodžio 
ar bet kokios kitos priežasties, iš naujo nustatykite „WiFi“ ir pridėkite robotą kaip naują įrenginį.

Wi-Fi šviesos indikatorius

Atstatyti „WiFi“ Prijunkite prietaisą2 3

Prisijunkite prie programos mobiliesiems

Išjungta: „Wi�“ išjungta
Lėtai mirksi: laukia sujungimo

Greitai mirksi: jungiasi
Įjungta: prijungtas „WiFi“

Bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe ir prijunkite įrenginį 
vykdydami programos instrukcijas. Prijungę įrenginį, jį galite rasti 
įrenginių sąraše.

Vystant „Xiaomi Home“ programele, procesai gali šiek tiek skirtis nuo aprašymo aukščiau. 
Visada vykdykite programos instrukcijas.

Palaikomas tik 2,4 GHz „WiFi“ ryšys.
Jei robotas laukia daugiau nei 1 valandą ryšio, „WiFi“ bus automatiškai išjungtas.
Jei jums reikia iš naujo prisijungti, iš naujo nustatykite „WiFi“ prieš tęsdami.



Norėdami pradėti valyti, paspauskite     mygtuką. Prietaisas planuoja 
maršrutą, remdamasis kambario žemėlapiu. Jis padalija erdvę į zonas, 
pirmiausia paženklindamas zonos kraštus, tada užpildydamas ją zigzago 
piešiniu, taigi prietaisas valys kiekvieną zoną po vieną.

Norėdami įjungti įrenginį, palaikykite paspaudę           mygtuką. Maitinimo 
indikatorius įsijungia, o prietaisas pereina į laukimo režimą. Jei prietaisas 
nenaudojamas, paspauskite ir palaikykite           mygtuką, kad jį išjungtumėte 
ir baigtumėte dabartinį valymo ciklą.

Pastaba: Roboto negalima išjungti, kai jis kraunasi.

Pastabos:
 

 

 
 

 

1 zona - išvalyta

4 zona - laukia valymo

2 zona - išvalyta

3 zona - valoma

Valymas
Režimo nustatymas

Naudojimo instrukcija
Įjungti/ Įšjungti

Valymo negalima pradėti, jei baterijos lygis per žemas.Prieš pradėdami valymą, leiskite robotui 
pakrauti akumuliatorių.

Valymo negalima pradėti, jei baterijos lygis per žemas.Prieš pradėdami valymą, leiskite robotui
pakrauti akumuliatorių.

Jei valymas užbaigiamas per 10 minučių, valymas tęsiamas automatiškai.

Jei akumuliatorius išsikrauna prieš baigiant valymą, prietaisasgrįš į pakrovimo stotį papildomam
pakrovimui ir toliau valys ten, kur buvo sustabdytas.

Jei bus pritvirtintas „VibraRise“ šluostės audinio laikiklis, robotas pakils, kad išvalytų kilimines 
dangas. Galite pasirinkti, kad programoje būtų išvengta kiliminės dangos.

Naudokite programėlę, kad sureguliuotumėte įsiurbimo galią ir 
vibracijos stiprumą.



Kai įrenginys valo, paspauskite bet kurį mygtuką, kad valima 
sustabdytu. Paspauskite        mygtuką, norėdami tęsti valymą, arba       
mygtuką, kad sustabdytumėte valymą, ir nusiųskite atgal į pakrovimo 
stotį.

Riboto ploto valymas

Paspauskite ir       mygtuką, kad pradėtumėte valyti ribotą zoną. 
Įrenginys išvalys 1,5mx1,5m kvadrata nuo jo pradžios taško. 

Pastabos: Po valymo prietaisas grįš į pradinį tašką.

1.5m

1.
5m

Netrukdykite (DND) režimu

Apsauga nuo vaikų
Pauzė

Pastabas: Rankinis prietaiso pastatymas į pakrovimo stotelėje sustabdys valymo cikla.

Miego režymas

Pastaba:
 
 

Naudojimo instrukcija
Pripildyti vandens rezervuarą arba išvalyti 
skalbimo VibraRise skudura 

Norėdami įpilti vandens arba nuvalyti skalbimo skudurėlį, paspauskite
bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte robotą ir išimtumėte valymo 
modulį. Įpylę vandens ar nuvalę skalbimo skudurėlį, vėl įdiekite 
valymo modulį ir paspauskite          mygtuką, kad tęstumėte.

Jei prietaisas yra neaktyvus daugiau nei 10 minučių, jis automatiškai 
pereina į miego režimą. Maitinimo indikatorius mirksi kas kelias 
sekundes. Norėdami pažadinti įrenginį, paspauskite bet kurį mygtuką.

Prietaisas netaiko miego režimo, kol yra įkrovimo stotyje.
Jei miego režimas yra ilgesnis nei 12 valandų, įrenginys išsijungs automatiškai.

Kada aktyvuojamas DND režimas, aktyvusis valymo ciklas pasibaigia, 
neskamba jokie balso nurodymai, o maitinimo indikatoriaus 
lemputė silpnai mirksi. DND režimas automatiškai nustatomas nuo 
22:00 iki 08:00. Galite naudoti programą mobiliesiems, norėdami 
išjungti DND režimą arba pakeisti jo laiką.

Įjungus užraktą, visi mygtukai užrakinami, kai robotas stovi.



Įkraunama

Pastaba: jei robotas negali rasti įkrovimo stotelės, jis grįš į paskutinę pradžios
vietą. Rankiniu būdu padėkite robotą ant įkrovimo stotelės, kad įkrautumėte.

Klaida

Pastabas:

 
 

Sistemos atstatymas

Pastaba: Sistemos nustatymas iš naujo nustatys visus įrenginio nustatymus
(suplanuotas valymas, „WiFi“ ir kt.)

Atjaunaujinkite gamyklinius nustatymus

Zonos valymas

Pastaba: Valymo metu robotas taip pat gali patekti į nepažymėtas zonas. Surinkite visas kliūtis 
nuo grindų, net ir nepasirinktuose zonuose.

Atskirų kambarių valymas

Pastabas:

 

 

Naudojimo instrukcija

Baigęs robotas automatiškai grįš į įkrovimo stotelę. Jei jis pristabdytas, 
paspauskite mygtuką                   , kad nusiųstumėte jį į įkrovimo stotelę. 
Maitinimo indikatorius pulsuos, kai robotas bus įkraunamas.

Jei įvyksta klaida, maitinimo lemputė greitai mirksi raudonai ir skamba 
balso pranešimas. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite 
klaidu šalinimo lentelę.

Po 10 minučių neveikimo klaidos būsenoje, prietaisas yra automatiškai pereis į miego režimą.
Prietaiso grąžinimas į pakrovimo stotį, sustabdys dabartini valymo cikla.

Jei prietaisas nereaguoja, kai paspaudžiate mygtuką, arba jei jo negalima 
išjungti, turite iš naujo nustatyti sistemą paspausdami ir laikydami 
įjungimo / išjungimo mygtuką. Po atstatymo įrenginys automatiškai 
paleis iš naujo.

Jei įrenginys neveikia, palaikykite paspaudę       mygtuką ir grįžkite į 
pakrovimo stoti mygtuką, kol išgirsite balso pranešimą „Gamyklinis 
nustatymas“. Tada robotas bus atstatytas į gamyklinius nustatymus.

Programoje pasirinkite vieną ar daugiau kambarių, kuriuos norite
išvalyti.

Norėdami naudotis šia funkcija, turite turėti visą kambario žemėlapį ir įjungti žemėlapio 
išsaugojimo režimą.

Valymo metu robotas taip pat gali patekti į nepažymėtas patalpas. Surinkite visas kliūtis nuo 
grindų, net ir nepasirinktuose kambariuose.

Jei reikia, programoje nubrėžkite specialias zonas, papildomui valymui.



Naudojimo instrukcija
Planuoti valymą

Piezīmes

 

Draudžiamos zonos / Virtualios barjeros / 
Neplaunamas zonas

Virtuali barjera

Draudžiama zona Neplaunama zona

Kitos programos funkcijos

Pastaba: Tobulėjant programai, jos funkcijos ir kita informacija gali skirtis.

Programinės įrangos atnaujinimasNorėdami planuoti valymą, naudokite programą mobiliesiems. 
Įrenginys nustatytu laiku automatiškai išvalys ir po kiekvieno valymo grįš 
į įkrovimo stotį.

Naudokite programą norėdami nustatyti draudžiamos zonos / virtualios 
barjeros / neplaunamas zonas Valymo metu prietaisas nepateks į 
atitinkamas zonas ir zonas, kurios yra uždarytos virtualiomis barjeromis. 
Neplaunamos zonos suaktyvinamos tik uždėjus skalbimo modulį.

„No-Go“ zonos ir „Nematomos sienos“ palaikomos tik programėlėje.
Jei norite naudoti ribotas zonas ir virtualias barjeras, programa turi būti „žemėlapio išsaugojimo 
režime“.

Ši funkcija gali būti naudojama tik valymo zonoms nustatyti. Nenaudokite jo, kad robotas 
nepatektų į pavojingas zonas.

Perkeliant robotą ar keičiant namų aplinką, žemėlapis gali tapti neteisingas ir ištrinti virtualų

barjerą bei ribotos zonos nustatymus.

Atnaujinkite savo įrenginį naudodami „Mi Home“ programą. Padėkite 
įrenginį ant pakrovimo stoties ir prieš atnaujindami įsitikinkite, kad 
akumuliatorius pakrautas daugiau nei 20%. Programinės įrangos 
atnaujinimo metu maitinimo indikatorius greitai mirksės balta spalva.

Įrenginio būsena

Žemėlapių atnaujinimai
realu laiku

Žemėlapiai

Valymo reguliavimas

Kilimų valymas

Valymo istorija

Techninės priežiūros gra�kas

Garso valdymas



Įprasta priežiūra

Dalis
Priežiūros dažnumas

/

/

/

/

/

Šoninis šepetys

/

/

Keitimo dažnumas 
Priežiūros būdas

Pastaba: Pakeitimo dažnis priklausys nuo faktinės situacijos. Jei susidaro neįprastas nusidėvėjimas, pakeiskite atitinkamą dalį.

Norėdami išlaikyti optimalų našumą, prižiūrėkite robotą pagal šias gaires:

Kryptinis ratas

Pagrindinis šepetys

Plaunamas �ltras

VibraRise šluostės audinys

Įkrovimo kontaktai (roboto)

Įkraunami kontaktai
(Įkrovimo doko)

Įkrovimo stotelės lokatorius

Krašto jutikliai

Kilimo jutiklis

Pagrindiniai ratai

Pagal reikiamybę

2 sav.

Kas mėnesį

2 sav.

Po kiekvieno naudojimo

Kas mėnesį

Kas mėnesį

Kas mėnesį

Kas mėnesį

Kas mėnesį

Kas mėnesį

mėn.

mėn.

mėn.

mėn.

Norėdami atsukti ašis, naudokite atsuktuvą ar panašų įrankį.
Nuplaukite, leiskite išdžiūti ir įstatykite ratą atgal.

Pasukite pagrindinio šepečio dangtelių tvirtinimo detales 
atrakinimo kryptimi ir nuimkite juos. Pašalinę nuo šepečio 
nešvarumus, vėl uždėkite pagrindinius šepečio dangtelius 
�ksavimo kryptimi.

Atsuktuvu atsukite šoninį šepetį. Pašalinkite visus įsipynusius 
nešvarumus ir prisukite šepetį atgal.

Nuimkite ir nuplaukite, švelniai bakstelėdami, kad pašalintumėte 
nešvarumus. Prieš vėl naudojant, palikite  išdžiūti ore mažiausiai 
24 valandas.

Po kiekvieno naudojimo nuimkite ir nuvalykite šluostės audinį.

Nuvalykite minkštu sausu skudurėliu.

Nuvalykite minkštu sausu skudurėliu.

Nuvalykite minkštu sausu skudurėliu.

Nuvalykite minkštu sausu skudurėliu.

Nuvalykite minkštu sausu skudurėliu.

Nuvalykite minkštu sausu skudurėliu.



Pagrindinis šepetys

Pagrindinio šepetėlio 
dangtis

Guolis

Fiksatoriai

Pagrindinis šepetys

Pagrindinio šepetėlio 
dangtis

Priežiūra
Apverskite robotą ir paspauskite pagrindinio šepetėlio dangtelio 
�ksatorių, norint nuimti pagrindinio šepetėlio dangtelį.

Nuimkite pagrindinį šepetį ir išvalykite jo guolius.



Pastaba:
 

 

Šoninis šepetys

Priežiūra
Nuimkite pagrindinio šepetėlio dangtelį, sukdami atrakinimo kryptimi. 
Išvalę, pritvirtinkite jį sukdami užrakto kryptimi.

Pašalinę įsivėlusius plaukus ar nešvarumus abiejuose pagrindinio 
šepečio galuose, vėl įdėkite atgal, paspauskite pagrindinio šepetėlio 
dangtį, kad jis užsi�ksuotų.

Šlapia šluoste nuvalykite pagrindinį šepetį. Prieš naudojimą kruopščiai išdžiovinkite, venkite 
tiesioginio kontakto su saule.
Nenaudokite pagrindinį šepetį ėsdinančių ploviklių ar dezinfekavimo priemonių.

Apverskite robotą ir atsukyte varžtą. Nuimkite ir nuvalykite šoninį šepetį.
Uždėkite šoninį šepetį ir užsukyte varžtą.



Kryptinis ratas

Pastaba: universalaus rato laikiklio negalima nuimti.

Priežiūra

Išsukite ašis mažu atsuktuvu ar panašiu įrankiu ir nuimkite ratą. Nuvalykite ratą ir ašį, kad pašalintumėte plaukus ar nešvarumus.

Išdžiovinkite ir vėl pritvirtinkite ratą, tvirtai paspausdami jį.



Pagrindiniai ratai Šiukšlių dėžė

Priežiūra

Pagrindinius ratus nuvalykite minkštu sausu skudurėliu. Atidarykite viršutinį prietaiso dangtį, paspauskite
�ksatorius paspauskite



Priežiūra

Pastaba: Kad nebūtu �ltrų užsikimimai, naudokite tik švaru vandeni be valymo skysčių.

Atidarykite talpyklą, kaip nurodyta, ištuštinkite dulkių
talpyklą.

Atidarykite talpyklą, kaip nurodyta, ištuštinkite dulkių
talpyklą.

Prieš vėl pastatont i vieta, išdžiovinkite �ltrą.



Plaunamas �ltras

Pastaba: kad nesugadintumėte, nelieskite �ltro rankomis, šepečiais ar aštriais daiktais.

Pastaba: jei reikia, naudokite alternatyvų �ltrą.

Priežiūra

Atidarykite �ltro dangtį ir išimkite �ltrą.

Skalaukite kelis kartus ir bakstelėkite �ltro rėmą, kad pašalintumėte 
kuo įmanoma daugiau purvo.

Prieš įdėdami �ltrą, palikite �ltrą gerai išdžiūti.



Vandens rezervuaras

Priežiūra

Atidarykite vandens rezervuara. Vandens baką užpildykite vandeniu.

Uždaryk tai. Suplakite.

 Tada išpilkite nešvarų vandenį.



VibraRise Skalbimo skuduras

Pastabas:  Jei skalbimo VibraRise skuduras taps labai nešvarus, kentės
valymo kokybė. Visada naudokite švaru skudura. 

Jutikliai

Priežiūra

Pakrovimo 
stoties imtuvas

Sienos jutiklis

Kilimų jutiklis

Nuimkite skalbimo VibraRise skudura nuo VibraRise modulio. 

Nuplaukite ir nusausinkite VibraRise  skalbimo skudura.

Naudokite minkštą, sausą skudura kad nuvalytu visus daviklius:
1. Pakrovimo  stoties imtuvas
2. Sienos jutiklis.
3. Kilimų jutiklis.
4. 6 kliūčių jutiklius.

Kliūčių jutiklis



Įkrovimo kontaktinės zonos Baterija

Pastaba: jei robotas nebus naudojamas ilgesnį laiką, išjunkite jį ir įkraukite jį bent kas tris mėnesius, 
kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų, kuriuos gali sukelti per didelis išsikrovimas.

Priežiūra

Minkšta sausa šluoste nuvalykite įkrovimo kontaktus ant įkrovimo 
stotelės ir roboto.

Robotas yra aprūpintas didelio našumo ličio jonų įkraunama baterija. 
Norėdami išlaikyti akumuliatoriaus veikimą, laikykite robotą įkrautą.



Robotai Pakrovimo stotis

Svoris

Pastaba: serijos numeris yra ant lipduko, esančio roboto apačioje.

Parametrai

Modelis

Dydis

Baterija

Belaidis ryšys

Nominali įtampa

Pakrovimo laikas

Apie 4.7 kg

Modelis

Dydis

Nominali galia

Įėjimo įtampa

Išėjimo įtampa

Dažnis

Baterijos tipas



Klaida

1. klaida

2. klaida

3. klaida

4. klaida

5. klaida

6. kļūda

7. klaida

8. klaida

9. klaida

12. klaida

13. klaida

14. klaida

15. klaida

Jei valydami prietaisą įvyko klaida, indikatorius mirksi raudonai ir pasigirsta balso pranešimas.
Norėdami pašalinti trikdžius, žr. Šią lentelę.
1. Ištaisę bet kurią iš šių klaidų, perkelkite robotą į kitą vietą ir iš naujo pradėkite valymą.
2. Po jutiklio klaidų sprendimo, išvalykite jutiklį ir bandykite dar kartą.
3. Jei akumuliatoriaus temperatūra nenormali, prieš naudodami palaukite, kol jis normalizuosis.

užblokuotas „LiDAR“ bokštelis arba lazeris. Patikrinkite, ar nėra kliūčių, ir bandykite dar kartą.

buferis užstrigo. Išvalykite ir lengvai palieskite, kad atleistumėte.

pakibę ratai. Perkelkite robotą ir paleiskite iš naujo.

krašto jutiklio klaida. Išvalykite krašto jutiklius, atitraukite robotą nuo lašų ir paleiskite iš naujo.

užstrigo pagrindinis šepetys. Nuvalykite pagrindinį šepetį ir guolius.

užstrigo šoninis šepetys. Nuimkite ir nuvalykite šoninį šepetį.

užstrigę ratai. Pajudinkite robotą ir paleiskite iš naujo.

robotas įstrigęs. Išvalykite kliūtis aplink robotą.

nėra šiukšliadėžės. Įdėkite šiukšliadėžę ir �ltrą.

išsenka baterija. Įkraukite ir bandykite dar kartą.

įkrovimo klaida. Išvalykite įkrovimo kontaktus ir bandykite dar kartą.

akumuliatoriaus klaida.

sienos jutiklis nešvarus. Išvalykite sienos jutiklį.



Klaida

Pastaba: sistemos atkūrimas gali išspręsti kai kurias problemas.

16 klaida: robotas pakrypo. Perkelkite ant lygios žemės ir paleiskite iš naujo.

17 klaida: šoninio šepetėlio klaida. Iš naujo paleiskite robotą.

18 klaida: ventiliatoriaus klaida. Iš naujo paleiskite robotą.

21 klaida: paspaustas vertikalus buferis. Perkelkite robotą ir bandykite dar kartą.

22 klaida: doko lokatoriaus klaida. Išvalykite ir bandykite dar kartą.

23 klaida: nepavyko grįžti į doką. Išvalykite doko lokacijos jutiklį ir bandykite dar kartą.

27 klaida: užstrigo „VibraRise“ sistema. Patikrinkite, ar nėra kliūčių.

28 klaida: robotas ant kilimo. Perkelkite robotą ant grindų ir bandykite dar kartą.

Filtras užblokuotas arba šlapias. Išvalykite, išdžiovinkite ir bandykite dar kartą.

Aptikta draudžiamoji zona arba nematoma siena. Perkelkite robotą iš šios srities.

Negalima kirsti kilimo. Perkelkite robotą ant kilimo ir paleiskite iš naujo.

Vidinė klaida. Iš naujo nustatykite robotą.

Jei pasinaudojus anksčiau pateiktoje lentelėje pateiktomis rekomendacijomis problema išlieka, susisiekite el. Paštu su mūsų aptarnavimo 
komanda:
JAV / ne Europos parama: support@roborock.com
Europos parama: support@roborock-eu.com
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Dažniausiai užduodami klausimai

Baterijos pakrovimo lygis mažas. Prieš naudodami, pastatykite prietaisą ant 
pakrovimo stoties.

Akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per aukšta. 
Naudokite prietaisą tik 4–40 ° C (39–104 ° F) diapazone.

Jei pakrovimo stotis negauna energijos, patikrinkite, ar tinkamai prijungti abu maitinimo 
laido galai.
Jei prastas kontaktas, nuvalykite prietaiso ir pakrovimo stoteles pakrovimo taškus.

Kai prietaisas naudojamas aukštoje ar žemoje temperatūroje, jis automatiškai sumažina 
pakrovimo greitį, kad prailgintų akumuliatoriaus veikimo laiką.
Įkrovimo kontaktai gali būti nešvarūs. Nuvalykite juos sausu skuduru.

Aplink pakrovimo stotelę yra per daug kliūčių. Pašalinkite kliūtis arba perkelkite pakrovimo stotelę. 
Įrenginys yra per toli nuo pakrovimo stoties. Perkelkite jį arčiau ir bandykite dar kartą

Iš naujo paleiskite įrenginį.

Gali būti užstrigęs pagrindinis šepetys, šoninis šepetys arba pagrindiniai ratai. Išjunkite robotą ir 
išvalykite juos. Jei įstrigo daugiakrypčio ratas, išvalykite jį. 
Nenormaliai veikia „VibraRise“ sistema. Patikrinkite, ar nėra įstrigusių objektų.

WIFI išjungtas. Iš naujo nustatykite WIFI ir bandykite dar kartą.
Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Įsitikinkite, kad įrenginys yra vietoje, kur geras WIFI signalo priėmimas.
Blogas WIFI ryšys. Iš naujo nustatykite „WiFi“, tada atsisiųskite naujausią programą mobiliesiems ir 
bandykite  dar kartą. 
Dabartinis „Roborock“ robotas nepalaikomas. Palaikomus modelius galite rasti programėlėje.
Nepavyko prisijungti prie WIFI. Maršrutizatoriaus nustatymuose gali būti klaida. 
Norėdami pašalinti triktis, susisiekite su „Roborock“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Klausimas Sprendimas

Įrenginys neįsijungia

Prietaisas nekraunamas

Lėtas pakrovimas

Prietaisas negali pasiekti pakrovimo stoties

Neįprastas elgesys

Triukšmas valymo metu

Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“


