
Roborock S7
Robotic Porszívó Használati utasítás
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és

őrizze meg későbbi használatra.



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a
következőket: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST (EHHEZ A KÉSZÜLÉKHEZ). A
figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

A tűz, áramütésés sérülések elkerülésének érdekében:
 Ne használja a szabadban vagy nedves felületeken.
 Ne használja játékként. Fordítson különleges figyelmet a használatra, amikor gyerekek, állatok vagy

növények közelében használja.
 Kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja a készüléket. Csak a gyártó által ajánlott

tartozékokat használja.
 Ne hasznnálja sérült kábellel vagy dugaljjal. Ha a készülék nem működik megfelelően, leesett,

megsérült, a szabadban hagyták, vízbe esett, juttassa vissza a szervíz központba.
 Ne húzza a kábelénél fogva, ne tartsa a kábelnél fogva, ne csukjon ajtót a kábelre vagy húzza éles

felületeken, sarkokon át.
 Ne működtesse a kábelen a készüléket. Tartsa távol a kábelt a fűtött felületektől.
 Ne távolítsa el a konnektorból a kábelt húzva. A konnektorból való kihúzáshoz a konnektort tartsa a

kezével, ne a kábelt húzza.
 Ne érjen a töltőhöz és tartozékaihoz vizes kézzel.



 Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Ne használja, ha bármelyik nyílás eldugult (szőr,
por, bármi, ami csökkenti a légáramlást).

 Tartsa távol a haját, az ujjait és más testrészeit a robotporszívó szívónyílásaitól. Ne használjon
robotporszívót égő anyagok tisztítására.

 Ne porszívózzon vele gyúlékony anyagokat, mint a gázolaj, ne használja olyan területeken, ahol
ilyen folyadékok fordulnak elő.

 Ne porszívózzon velel égő vagy parázsló anyagokat, mint a cigaretta, forró hamu.
 Ne használja porzsák nélkül.
 Előzze meg, hogy a készülék véletlenül elinduljon. Az akkumulátor behelyezése, a készülék

áthelyezése vagy felvétele előtt kapcsolja ki. A kapcsológomb benyomásával egyidőben ne
mozgassa a készüléket a balesetmegelőzés érdekében.

 Kizárólag a CDZ11RR és CDZ12RR sorszámú töltőkkel használja. Csak a gyártó által biztosított tötővel
töltse fel a készüléket. Más fajta termékhez használható töltő használata tüzet okozhat.

 Csak a termékhez tartozó töltőt használja, más töltő használata sérülést vagy tüzet okozhat.
 Kapcsolja ki a készüléket mielőtt tartozékokat cserél vagy elteszi a kézüléket. Ezzel is megelőzve,

hogy a készülék véletlenül elinduljon.
 Amikor az akkumulátor nincs használatban tartsa távol a fém tárgyaktól, mint a gémkapocs, érme,

kulcs, csavarhúzó, egyéb kis méretű fém tárgyak, amik a két akkumulátor felületével reakcióba
léphetnek, ezzel tüzet okozva.

 Sérült állapotban az akkumulátorból folyadék szivároghat, kerülje el az érintkezést. Ha véletlenül
hozzáért, vízzel öblítse le azonnal. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvosi segítségért. A
szivárgó folyadék irritációt vagy égést okozhat.



 Sérült vagy károsodott készülékkel ne használja az akkumulátort, hogy elkerülje a sérülés, tűz,
robbanást kockázatát.

 Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy közvetlen napfénynek. 130°C feletti hőméréklet robbanást
okozhat.

 Kövesse a használati utasíást és ne használja az akkumulátorokat a jelzett hőmérséklettartományon
kívül. A nem megfelelő használat és a nem megfelelő hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort és
tüzet okozhat.

 Csak képzett szakemberrel javíttassa a készüléket, aki megfelelő alkatrészeket használ. Ez garantálja,
hogy a termék karbantartása biztonságos.

 Ne próbálja módosítani vagy megjavítani a készüléket a használati útmutatóban leírt módoktól
eltérően.

 Távolítsa el a kábeleket a tisztítandó területről.
 Ne használja a porszívót olyan helyiségben, ahol csecsemők vagy gyermekek alszanak.
 Ne használja a porszívót olyan helyiségben, ahol égő gyertyák vagy gyúlékony anyagok vannak a

padlón.
 Ne használja a porszívót olyan helyiségben, ahol égő gyertyák vannak a bútorokon, amiknek a

porszívó nekiütközhet vagy felborulhat vele.
 Ne hagyja, hogy gyerekek üljenek a porszívóra.
 Sérülésveszély. A kefe véletlenül is elindulhat. Távolítsa el a fő kefét, mielőtt elindítaná a készülékkel.
 Ne használja a terméket, ha a hőmérséklet 40°C-nál magasabb vag 4°C-tól alacsonyabb, vagy

bármilyen folyadék vagy ragadós anyag van a felületen.



TARTSA KÉZNÉL AZ ÚTMUTATÓKAT
Csak háztartási használatra használja a készüléket.

LÉZER BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
Class 1 szintű lézer termék az FDA 21 CFR 1040.10 és 1040.11, kivéve az IEC 60825-1 ed. 3 megfelelést,
ami a lézerekről szóló 56. jegyzékben található (2019.máus 8.).

Megfelelőségi információk
Terméknév Robotporszívó dokkoló töltővel

Modell Robotporszívó modell: roborock S7
Dokkolótöltő modell: CDZ11RR vagy CDZ12RR

Megfelelőségi információk Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15.
részének. (1) Ez az eszköz nem okozhat káros
interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell
fogadnia bármilyen interferenciát, beleértve az
olyat, ami nem várt működéshez vezethet.



Figyelem

Bármilyen módosítás a terméken, amit a felelős fél a megfelelősségi nyilatkozatba foglaltak szerint nem
megengedett a felahsználó felelőssége az eszköz működtetésével kapcsolatban.
Az eszközt tesztelték és a megfelel a Class B digitális eszköz szintjének az FCC szabályok 15. része
alapján. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen lakossági környezetben.
Az eszköz rádiófrekvenciát sugározhat, és ha a telepítést és a használatot nem az útmutatónak
megfelelően hajtják végre interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia
arra, hogy az interferencia nem lép fel az általános beállítások során. Amennyiben a készülék káros
interferenciát okoz rádió- vagy televízió készülékében, ami változik az eszköz ki- bekapcsolásának
hatására, akkor a következő egy vagy több intézkedés közül választhat:
 Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
 Növelje meg a távolságot az eszköz és a vevő között.
 Csatlakoztassa az eszközt az áramkör más kimenetére, mint amin a vevő eszköz található.
 Konzultáljon tapasztalt rádió/TV technikussal.

MPE feltételek

Az FCC/IC RF követelményeknek megfelelve a készülék és az emberi test között 20 cm-es távolságot kell tartani az
eszköz használata közben. Az eszköz megfelelőségének érdekében ennél közelebbi távolság nem ajánlott.



Akkumulátor és töltés

Tartsa a töltő dokkot fűtéstől távol (pl. Radiátor).
Ne törölgesse a töltő érintkezőket nedves ronggyal vagy nedves kézzel.
Szállításnál kapcsolja ki a robotot és használja az eredeti csomagolást.
Ha tárolóba teszi a robotot töltse fel teljesen és kapcsolja ki, mielőtt száraz, hűvös helyre vinné. Három havonta töltse fel
az eszközt, hogy megakadályozza za akkumulátor túlzott lemerülését.
Ne használja a terméket 40°C felett vagy 4°C alatt, vagy ha bármilyen folyadék vagy ragadós anyag van a padlón.

Akkumulátor töltési hőmérséklete 4°C-40°C @Max Charging Current 0.5C
Akkumulátor használati hőmérséklete
4°C-40°C

4°C-40°C @Max Discharge Current 0.5C

Akkumulátor tárolás hőmérséklete Tárolás (1 hónap) -20°C-60°C
Kevesebb, mint 70% páratartalom

Ha a robot 25°C-on van tárolva,
akkor 3 havonta fel kell tölteni

Hosszú tárolás (3 hónap) -20°C-45°C
Kevesebb, mint 70% páratartalom

Hosszú tárolás (1 év) -20°C-20°C
Kevesebb, mint 70% páratartalom

Energiatakarékos mód

Amikor a robot dokkolón van, nyomja a “Dokk” gombot 10 másodpecig, amíg hangjelzést nem hall. Ez aktiválni fogja az
energiatakarékos módot. Ebben a módban a robot alacsony fokozatra kapcsol, hogy inimalizálja az
energiafelhasználást. Ezzel együtt a LED jelzőfény elhalványodik, és minden a feltöltéshez nem kapcsolódó funkció
kikapcsol, mint a takarítás és a Wi-fi-n keresztüli vezérlés.
Az energiatakarékos mód felfüggesztéséhez nyomja meg a “Dokk” gombot 10 másodpercig, amíg a LED jelzőfény
felvillan.



Termékáttekintés

Robot
Jelzőfény
Fehér: Porszívózás
Kék: Porszívózás és felmosás
Narancs: Figyelmeztetés
Zöld: Dokkoló/Töltés

Dokkoló
Nyomja meg, hogy visszatérjen
a dokkolóra.

Takarítás/Be- kikapcsolás
Nyomja meg a takarításhoz
Nyomja és tartsa nyomva a Be- és
kikapcsoláshoz

Folttisztítás/gyerekzár
Nyomja meg a folttisztításhoz
Nyomja és tartsa nyomva 3
másodpercig a gyerekzár a Be-
és kikapcsoláshoz

Takarítás/Be- kikapcsolás
Fehér: akkumulátor töltöttségi
szint >=20%

Piros: Az akkumulátor töltöttségi
szintje < 20%

Villog: Töltés ill
Indítás

Pirosan villog gyorsan: hiba

Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a ro vagy hogy
visszatérjen a dokkolóra.



Tartozékok listája

Töltő dokkoló VibraRise felmosó ruha tartó

Tápkábel VibraRise felmosó ruha



Robot Porzsák

Wi-fi jelzőfény

Rendszer
újraindítása

Légbemenet
Megjegyzés: Távolítsa el ezt
a részt, amikor a Roborock
önürítő dokkolót használja.
Az a termék külön
megvásárolható.

Víztartály

VibraRise felmosó
ruha tartó

Légfúvás

Szűrő fedele

Porzsák retesz

Szűrő fedél retesz

Mosható szűrő



Robot és érzékelők

Dokkoló felderítés

Ütköző

LiDAR érzékelő

Függőleges érzékelő

Víztartály retesz

Fal érzékelő

Akadály érzékelő

Szőnyeg érzékelő

Minden irányú kerék

Töltő érzékelők

Oldalkefe

Főkerék

Főkefe

Főkefe fedél retesze



Víztartály időzítő

Vízszűrő

Víztartály retesz

Csatlakozási terület

VibraRise Modul

Elektromos víztartály

VibraRise felmosó ruha tartó

VibraRise felmosó ruha

Felmosóruha csatlakoztató pont

Vibrálás mód

Felmosóruha tartó retesz



Töltő dokkoló

Töltő érintkezők

Töltő dokkoló jelzőfény

Dokkoló helyzet jeladó

Konnektor

Elektróda kefe



Beállítás
Fontos
2. Tisztítsa meg a területet a kábelektől és helyezze átaz
instabil, apró vagy veszélyes tárgyaka, hogy megelőzze
a személyi sérülést vagy az ingatlan károsodását a
dolgok összekuszálásával, beleragadásával vagy a
robot hozzáütközésével.

Megjegzés: Amikor először használja a robotot, kövesse figyelemmel a takarítás útját és figyelje meg a főbb tárgyakat. A jövőben a robot magától fogja
takarítani.

1. Ha szabad területen használja a robotot,mindi
használjon fizikai elkerítést, hogy megakadályozza a
véletlen leeséstől, ami személyi sérülést vagy az ingatlan
károsodását okozhatja.



Töltő dokk elhelyezése Töltő dokk biztosítása az öntapadó
szalaggal
Törölje fel száraz ruhával a területet, ahol a töltő dokkoló
el lesz helyezve, utána biztosítsa a dokkoló helyzetét
tépőzárral a dokkoló alján.

Tartsa a töltő dokkolót sima felületen, a falhoz igazodva.
Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltő dokkolóhoz és
gyűjtse össze a kábeleket a földről. Hogy jobb
felhasználói élményt biztosítson az alkalmazáa, helyezze
a töltő dokkolót Wi-fi jellel jól ellátott területre.

Megjegyzés:
A tépőzár használata opcionális.
Amikor szükséges, óvatosan távolítsa el a kétoldalú öntapadós tapaszt,
hogy csökkentse a maradék ragasztó mennyiségét.Megjegyzés:

Hagyjon legalább 0,5 m távolságot minden oldalon és atöltő dokkoló előtt
több, mint 1,5 m-t.
Ha a tápkábel függőlegesen helyezkedik el a fööldön, a robot bakaphatja
és a töltő dokkoló szétkapcsolásával járhat.
A töltő dokkoló jelzőfénye bekapcsolva marad, amikor a töltő dokkoló
áramhoz csatlakozik és kikapcsol, ha a dokkoló tölt.
Ne helyezze a töltő dokkolót napfénynek közvetlenül kitatt helyre, és ne
takarja le a jeladót. Különben a robot nem lesz képes visszatérni a töltő
dokkolóra.
Használja a tépőzáras tapaszt a töltő dokkoló leragasztásához.

Több, mint 0,5 m

Több, mint 0,5 m
Több, mint 1,5 m



Bekapcsolás és a robot töltése Padlófelmosás
Nyomja és tartsa nyomva a bekapcsolás gombot a
roboton. Amikor a bekapcsolás jelzőfény bekapcsol,
helyezze a dokkolóra tölteni. A magas-teljesítményű
lítium-ionos újratölthető akkumulátor teljesítményének
fenntartásához tartsa a robotot feltöltött állapotban.

Megjegyzés: A szenyeződések felhalmozódásának megakadályozására
a padlót legalább háromszor fel kell porszívózni az első felmosás előtt.

2. Távolítsa el a víztartályt
Oldja ki a víztartály reteszét és döntse a tartályt hátrafelé.

1. Töltse fel a víztartályt
Nyissa ki a víztartályt, töltse fel vízzel és zárja be szorosan.

A bekapcsolás jelzőfény
színe az akkumulátor
töltöttségét jelzi:
Fehér: a tölöttség >= 20%
Piros: a töltöttség < 20%

Megjegyzés:
Csak a vízzel töltse fel. Tisztítószerek és/vagy más vegyszerek korródálhatják a
víztartályt.
Használjon kizárólag hideg/szobahőmérsékletű vizet. A meleg víz a tartály
deformálódását okozhatja.

Megjegyzés:
a robot lehet, hogy nem indul el amikor az akkumulátor töltöttsége
alacsony, helyezze a robotot közvetlenül a dokkolóra.



5.A VibraRise felmosóruh tartó beállítása
Csúsztassa a VibraRise felmosóruha tartót a víztartály alján
amíg a helyére nem kattan.

3.Víztartály újratelepítése
Csúsztassa a víztartályt a barázdák mentén amíg
kattanást nem hall.

4.A VibraRise felmosóruha beállítása
Nedvesítse meg a VibraRise felmosóruhát és csavarja ki,
hogy eltávolítsa a felesleges vizet. Csúsztassa a
kapcsolódási pont mentén és ragassza be a helyére.

Megjegyzés:
Tisztítsa meg a VibraRise felmosóruhát minden 60 perc takarítás után, hogy fenntartsa
a víz mgfelelő áramlását és a tisztítás minőségét.

Megjegyzés:
Kizárólag a hivatalos VibraRise felmosóruhát használja ezzel a termékkel.



6.Távolítsa el a VibraRise felmosóruha tartót
Miután visszatért a készülék a dokkolóra, távolítsa el a
VibraRise felmosóruha tartót úgy, hogy mindkét oldalán
benyomja a reteszeket és hátrafelé csúsztatja.

! FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. Ne helyezze az ujját a VibraRise
felmosóruha tartó és a víztartály közé.

Megjegyzés:
Mossa ki a VibraRise felmosóruhát minden használat után, és rendszeresen ürítse ki a fel
nem használt vizet a víztartályból.
Távolítsa el a VibraRise felmosóruha tartót amikor nem mos fel. A víztartályt a helyén
lehet tartani.



Alkalmazáshoz való csatlakozás
Ez a robot támogatja a Roborock és a Mi Home alkalmazásokat. Válassza az Önnek leginkább megfelelőt.

Töltse le az alkalmazást
Keresse meg a Roborock vagy a Mi Home alkalmazásokat az App Store-ban vagy Google Play-en vagy szkennelje be a QR
kódokat és telepítse az alkalmazást.



Wi-Fi újraindítás
1. Nyissa fel a felső fedelet, ott találja a wi-fi jelzőfényt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a és gombokat, amíg
nem hallja a “Wi-fi Újraindítás” hangjelzését. Az újraindítás
befejeződött, mikor a wiFi jelzőfény lassan villogni kezd. Ezután a
készülék kapcsolódásra vár.

WiFi jelzőfény
Kikapcsolt: WiFi letiltva
Lassan villog: Kapcsolódásra vár
Gyorsan villog: Kapcsolódik
Világít: WiFi csatlakoztatva

Eszköz hozzáadása
Nyissa meg az alkalmazás kezdőoldalát és nyomja meg a “+”
gombot a jobb felső sarokban és kövesse az utasításokat.

Megjegyzés:
Az aktuális folyamat az alkalmazásfrissítések szerint változhat. Kövesse az
alkalmazás utasításait.
Csak 2.4GHz WiFi támogatott.
Ha a robot több, mint 1 órát vár a kapcsolódásra, a WiFi automatikusan tiltásra
kerül. Ha kapcsolódnia kell, indítsa újra a WiFi-t a folyamat megkezdése előtt.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációi miatt ,elfelejtett jelszó vagy más ok miatt
nem tudja csatlakoztatni a robotot, indítsa újra a WiFi-t és új eszközként adja adja
hozzá a robotot.



Be/Kikapcsolás
Nyomja és tartsa nyomva a bekapcsolás gombot a robot
bekapcsolásához. A kijelző bekapcsol és a robot készenléti
módba áll. Nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsolás
gombot, hogy kikapcsolja a robotot és befejezze az aktuális
takarítási folyamatot.

Megjegyzés: A robotot nem lehet kikapcsolni amikor tölt.

Takarítás elkezdése
Nyomja meg a bekapcsolás gombot a takarítás elkezdéséhez. A
robot megtervezi az útvonalat a szoba szekennelése alapján.
Ezután minden szobát négyzetekre oszt, először a széleket
tisztítja, majd a szoba többi részét S alakzatban. Ezután a
következő zónára áll, amíg a szoba minden területét meg nem
megtisztította.

Instrukciók

Megjegyzés:
A takarítást nem lehet elindítani ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.
Hagyja a robototo tölteni mielőtt elkezdi a takarítást.
Takarítás előtt szedje össze a kábeleket (a dookkoló töltőkábelét is beleérrtve) és
a kisebb akadályokat a padlóról. A laza kábelek tárgyak beleakadhatnak a
robotba, ami szétkapcsoláshoz vagy a kábelek és az ingatlan sérüléséhez
vezethet.
Ha a takarítás 10 percen belül befejeződik, akkor a terület kétszer lesz takarítva.
Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken a takarítás során, a robot
automatikusan visszatér a töltő dokkolóhoz, hogy feltöltsön és ott folytassa a
takarítást ahol abbahagyta.
Ha a VibraRise felmosóruha tartója csatlakoztatva van, a robot fel fogja emelni a
szőnyegezett területek tisztításakor.

Módok beállítása

Használja az alkalmazást a szívóerő és a vibráció erősségének
beállításához.

Zóna 4 - következő Zóna 2 - folyamatban

Zóna 1 - tisztítva Zóna 2 - tisztítva



Folttisztítás
Nyomja meg a gombot a takarítás elkezdéséhez.
Terület: 1.5 m négyzet középpontú terület a roboton.

Megjegyzés: Folttisztítás után a robot visszatér a kiindulási helyzetbe és
készenléti módba kapcsol.

Szüneteltetés
Takarítás közben nyomja meg bármelyik gombot a
szüneteltetéshez, nyomja meg a bekapcsolás gombot a
folytatáshoz vagy nyomja meg a gombot a robot
visszaküldéséhez a dokkolóra.

Megjegyzés: a szünetelő robot dokkolóra helyezése az aktuális takarítás
befejezését jelenti.

A víztartály újratöltése vagy a VibraRise
felmosóruha tisztítása
Hogy vizet adjon vagy kitistítsa a VibraRise felmosóruhát
nyomja meg bármelyik gombot a robot megállításához és a
felmosó modul eltávolításához. Miután hozzáadta a vizet
vagy kitisztította a felmosót, cstlakoztassa újból a felmosó
eszközt és nyomja meg a bekapcsoló gombot a
folytatáshoz.

Alvó mód
Ha a robot inaktív marad 10 percen keresztül, Alvó módba
kapcsol, a kijelzője egyszer felvillan minden pár
másodpercben. Nyomja meg bármelyik gombot, hgy
felébressze.

Megjegyzés:
A robot töltéskor nem áll Alvó módba.
A robot automatikusan kikapcsol, ha több, mint 12 órát volt Alvó módban.

Ne zavarjanak mód (DND)
Alapbeállítás, hogy a DND mód 20:00 és 08:00 között
bekapcsol. Letiltható vagy személyre szabható az
alkalmazásban. DND módban a takarítás leáll, a hangjelzés
elhallgat, a jelzőfény elhalványul.

Gyerekzár
A gyerekzár bekapcsolásával minden gomb le van zárva
amikor a robot álló helyzetben van.



Kiválasztott szoba takarítása
A robot az alkalmazásban kiválasztott területeket fogja
takarítani.

Töltés
A robot visszatér a dokkolóra, amint végzett a takarítással.
Ha szüneteltetve van nyomja meg a gombot, hogya
dokkolóra küldje. A jelzőfény villogni fog amint a robot
elkezd tölteni.

Megjegyzés: Ha a robot nem találja a töltő dokkolót visszatér a
legközelebbi kiinduló pontba. Helyezze a robotot a töltő dokkolóra
manuálisan, hogy újra feltöltsön.

Hiba
Ha hiba jelentkezik, a jelzőfény gyorsan villogni kezd és
hangjelzést ad. Lásd a “Hibák” részt a megoldásokért.

Megjegyzés:
A robot automatikusan alvó módba kerül ha 10 percig Hiba jelzést
kap.
Hibajelzéskor a robotot a töltő dokkolóra heyezve abbahegyja a
takarítást.

Rendzser visszaállítás
Ha a robot nem reagál a gombok megnyomására vagy
nem lehet kikapcsolni, indítsa újra a rendszert. A robot újra
fog indulni.

Megjegyzés: A rendszer újraindítása után a taakrítási beállítások, a
WiFi és más beállítások visszaállnak a gyári beállításokra.

Gyári beállítások visszaállítása
Ha a robot nem működik a rendszervisszaállítás után,
kapcsolja be. Nyomja meg ás tartsa nyomva a gombot,
ezzel egyidőben nyomja meg a Reset gombot maíg
hangjelzést nem hall. Ezután a robot visszaáll a gyári
beállításokra.

Megjegyzés:
A Térkép Mentése mód be kell, hogy legyen kapcsolva és egy teljes
takarítási folyamatot be kell fejezni mielőtt ezt a funkciót használná.
A robot lehet, hogy ki nem választott területekre is letér a takarítás alatt.
Tisztítsa meg a területet a földön lévő tárgyaktól és a kiválasztott szobákat,
mivel a robot valószínűleg bemegy ezekre a területekre.

Zóna takarítás
A robot az alkalmazásban lerajzolt területeket fogja
takarítani.

Megjegyzés: Amikor a meghatározott területet takarítja
lehetséges, hogy a robot a zóna határain kívül megy.
Bizonyosodjon meg róla, hogy nincsenek kábelek vagy tárgyak a
tisztítamdó területen.



Takarítás történet

Megjegyzés: Az aktuális alkalmazásfunkciók a fejlesztésektől függően
változhatnak.

Valós idejű térkép Nézet

Karbantartás időzítőTérkép Vezérlés

HangbeállításSzemélyre szabott
takarítás

No-Go Zónák No-Mop Zónák

Megjegyzés:
Csak az alkalmazáson belüli No-Go Zónák és Láthatatlan Falak támogatottak.
A Térkép Mentés funkciónak bekapcsolva kell lennie és egy teljes takarítási
folyamatnak be kell fejeződnie mielőtt ezt a funkciót használná.
A No-Go Zónák, No-Mop Zónák és Láthatatlan Falak csak a takarítási terület
személyre szabására használható. Veszélyek elkülönítésére nem használhatók.
A robot kézzel való mozgatása vagy a terület átrendezése a No-Go Zónák, no-
Mop Zónák, Láthatatlan Falak elvesztését eredményezhetik.

Szőnyeg frissítő

Láthatatlan Falak

Robot állapota

Szoftverfrissítés
Használja az alkalmazást a szotverfrissítéshez. Akkor frissítse,
amikor a robot a töltő dokkolón van és legalább 20% az
akkumulátor töltése. A jelzőfény gyorsan fog villogni fehéren
a frissítés alatt.

Több funkció az alkalmazásban

Tervezett takarítás
Állítson be takarítási időpontokat és a kiválasztott
időpontban a robot takarítani fog, majd visszatér a
dokkolóra.

No-Go Zónák, no-Mop Zónák és Láthatatlan Falak
Használjon No-Go Zónákat és láthatatlan Falakat az
alkalmazásban, hogy megelőzze a robot kiválasztott
helyiségekbe való belépését. Alapbeállításként a No-Mop
Zónák akkor aktiválódnak amikor a VibraRise felmosóruha
tartó a helyén van.



Általános Karbantartás

Az optimális teljesítmény fenntartására tartsa karban a robotot a következők szerint:



Főkefe részei

Főkefe teteje

Retesz

Főkefe

Főkefe fedele

Távolítsa el a főkefét, aztán távolítsa el és tisztítsa meg a részeit.

Főkefe Fordítsa meg a robotot, aztán nyissa fel és távolítsa el a főkefét.



Megjegyzés:
Használjon nedves ruhát a főkefe letörléséhez. Szárítsa mg mielőtt
használná, hogy elkerüljea közvetlen napfényt.
Ne használjon korrózív vegyszert vagy fertőtlenítőt a főkefe tisztításához.

Oldalkefe
Csavarozza ki az oldalkefét és távolítsa el a
szennyeződéseket.
Helyezze vissza és szorítsa a helyére.

Miután eltávolította a felgyülemlett szennyeződéseket a
főkefe mindkét végén, nyomja a főkefe fedelét, hogy a
helyére záródjon.

Távolítsa el a főkefe tetejét a nyitózár irányába csavarva.
Tisztítás után helyezze vissza és fordítsa a zár irányába.



Megjegyzés: A mindenirányú kerék tartószerkezete nem
eltávolítható.

Szárítsa meg és helyezze vissza a kereket, nyomja szorosan
a helyére.

Öblítse le a kereket és a tengelyt, hogy eltávolítsa a
szennyeződéseket.

Mindenirányú kerék
Használjon kis csavarhúzót vagy hasonló eszközt a tengely
felfeszítéséhez, hogy eltávolítsa a kereket.



Portartály
Nyissa fel a robot tetejét és távolítsa el a portartályt.

Főkerék
Használjon nedves ruhát a főkerék letörléséhez.



Megjegyzés: A dugulás megelőzésére használjon friss vizet
tisztítószer nélkül.

Szárítsa meg szabad levegőn a portartályt és a mosható
szűrőt.

Töltse fel tiszta vízzel és zárja le a fedelet. Óvatosan rázza meg
a portartályt és öntse ki a szennyezett vizet.

Nyissa fel a fedőt és ürítse ki a portartályt.



Megjegyzés: A sérülés elkerülése érekében ne érjen a
szűrőhöz kézzel, kefével vagy hegyes tárggay.

Megjegyzés: Cserélje a szűrőt ha szükséges.

Hagyja szabad levegőn száradni a szűrőt mielőtt visszahelyezi.

Öblítse le többször és nyomkodja meg a szűrő keretét, hogy
eltávolítsa a szennyeződéseket.

Mosható szűrő
Nyissa fel a szűrő tetejét és távolítsa el a szűrőt.



Zárja be avíztartályt és óvatosan rázza meg.

Öntse ki a szennyezett vizet.
Víztartály
Nyissa fel a víztartályt és töltse fel tiszta vízzel.



Dokkoló érzékelő

Szőnyeg érzékelő

Akadály érzékelő

Fal érzékelő

Tisztítsa meg a VibraRise felmosóruhát és szárítsa meg
szabad levegőn.

Megjegyzés: A szennyezett felmosóruha hatással lehet a felmosási
teljesítményre. Mindig kezdje a felmosást tiszta felmosóruhával.

Robot érzékelők
Használjon puha száraz ruhát az érzékelők letörléséhez:
A dokkoló érzékelője
A fal érzékelő
A szőnyeg érzékelő
A hat akadályérzékelő

VibraRise Felmosóruha
Távolítsa el a VibraRise felmosóruhát a VirbaRise
felmosóruha tartóról.



Akkumulátor
A robot magas teljesítményű lítium-onaos, újratölthető
akkumulátorral van felszerelve. A teljesítményének
fenntartásához tartsa tfeltöltve a robotot.

Megjegyzés: Ha a robotot nem használja hosszabb ideig, kapcsolja
ki és töltse 3 havonta, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott
lemerüléséből adódó károsodást.

Töltő érzékelő területek
Használjon puha száraz ruhát a töltő sokkon és a roboton
lévő érzékelők letörléséhez.



Megjegyzés: A sorozatszám a robot alján van.

Modell: CDZ11RR vagy CDZ12RR

Méretek: 151x130x98 mm

Névleges teljesítmény: 28W

Névleges bemeneti feszültség: 100-240VAC

Névleges kimeneti feszültség: 20VDC 1.2A

Névleges frekvencia: 50-60Hz

Töltő akkumulátor: 14.4V/5200mAh lítium akkumulátor

Modell: roborock S7

Méretek: 353x350x96.5 mm

Akkumulátor:14.4V/5200Ah lítium akkumulátor

Súly: Kb. 4.7 kg

Vezeték nélküli kapcsolat: WiFi Smart Connect

Névleges bemenetifeszültség: 20VDC 1.2A

Töltési idő: <6 óra

Robot Töltő dokkoló



Hibák

Ha hiba jelentkezik a takarítás közben, a jelzőfény piros fénye gyorsan villog és hangjelzést fog hallani.
A következő hibajeleségek megoldása után helyezze át a robotot és indítsa újra a takarítást.

Hibajelzés után tisztítsa meg az érzékelőket és próbálja újra.
Ha az akkumulátor a normálistól eltérő hőmérsékletű várjon, amíg normál hőmérsékletű lesz mielőtt használná.

Error 1: LiDAR tornyocska vagy a lézer elakadt. Ellenőrizze az akadályokat és próbálja újra.

Error 2: az ütköző beragadt. Tisztítsa meg és nyomja meg, hogy kiengedje.

Error 3: A kerekek fel vannak függesztve. Mozgassa a robotot és indítsa újra.

Error 4: Akadály érzékelő hiba. Tisztítsa mg az akadályérzékelőket, mozgassa a robotot és indítsa újra.

Error 5: A főkefe beragadt. Tisztítsa meg a főkefét és a tartozékait.

Error 6: Az oldalkefe beragadt. Tisztítsa meg az oldalkefét és a tartozékait.

Error 7: A kerekek beragadtak. Mozgassa a robotot és indítsa újra.

Error 8: A robot elakadt. Távolítsa el a robot körül lévő tárgyakat.

Error 9: Nincs portartály. Helyezzen be portartályt és szűrőt.

Error 12: Akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel és próbálja újra.

Error 13: Töltési hiba. Tisztítsa meg a töltőcsatlakozásokat és próbálja újra.

Error 14: Akkumulátor hiba.

Error 15: A fal érzékelő szennyezett. Tisztítsa meg az érzékelőt.



Error 16: A robot eldőlt. Helyezze a földre és indítsa újra.

Error 17: Oldalkefe hiba. Indítsa újra a robotot.

Error 18: Ventilátor hiba. Indítsa újra a robotot.

Error 21: A függőleges ütközőt megnyomták. Mozgassa a robotot és próbálja újra.

Error 22: Dokkoló felderítő hiba. Tisztítsa meg és próbálja újra.

Error 23: Nem tér vissza a dokkolóra. Tisztítsa meg a dokkoló jeladót és próbálja újra.

Error 27: VibraRise rendszer beragadr. Ellenőrizze, hogy vannak-e benne tárgyak.

Error 28: Robot a szőnyegen. Mozgassa a robotot a padlóra és próbálja újra.

A szűrő eldugult vagy nedves. Tisztítsa és szárítsa meg, majd próbálja újra.
No-go zóna vagy a Láthatat Fal felderítés. Helyezze át a robototo erről a területről.
Nem tud átkelni a szőnyegen. Helyezze át a szőnyegen és indítsa újra.
Belső hiba. Indítsa újra a robotot.

Megjegyzés: A rendszer újraindítása lehet, hogy megoldja a problémát.

Ha a probléma továbbra is fennáll a fenti ajánlások használata után, kérjük írjon e-mailt a vevőszolgálatnak.



Általános problémák

Probléma Megoldás

Nem lehet bekapcsolni A töltöttség alacsony. Tegye a töltő dokkolóra és töltse fel használat előtt.
Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony. A robotot csak 4-40°C között használja.

Nem tölt Ellenőrizze a jelzőfényeket, hogy be vannak-e kapcsolva és a kábel mindkét vége
megfelelően csatlakoztatva van.

Ha a csatlakozás gyenge, tisztítsa meg az érzékelőket a töltő dokkolón és a roboton.

Lassú töltés Amikor magas vagy alacsony hőmérsékleten használja, a robot automatikusan
csökkenti a töltési sebességet, hogy növelje az akkumulátor élettartamát.
A töltő érintkezők lehet, hogy szennyezettek. Törölje le őket száraz ruhával.

Nem tér vissza a dokkolóhoz Túl sok tárgy van a töltő dokkoló körül. Helyezze szabad területre.
A robot túl messze van a töltő dokkolótól. Helyezze közelebb és próbálja újra.

Furcsa viselkedés Indítsa újra a robotot.

Takarítás közben hangjelzést ad A főkefe, oldalkefe, főkerék vagy a minden irányú kerék beragadt.
Kapcsolja ki a robotot és tisztítsa meg őket.
A VibraRise rendszer nem megfelelő. Ellenőrizze a beragadt tárgyakat.

Nem csatlakozik a WiFi-hez A WiFi nem engedélyezett. Indítsa újra a WiFi-t és próbálja újra.
A WiFi jel gyenge. Helyezze a robotot jó WiFi jellel rendelkező területre.
Nem megfelelő WiFi kapcsolat. Indítsa újra a WiFi-t, töltse le a legújabb
mobilalkalmazást és próbálja újra.
A jelenlegi Roborock robot nem támogatott. Az alkalmazásban talál támogatott
robototkat.
Hirtelen nem tud Wifi-hez kapcsolódni. Valószínűleg hiba van a rrouter beállításaival.
Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal további segítségért.



Általános problémák

Probléma Megoldás

Gyenge teljesítmény, por távozik a készülékből A portartály tele van, ki kell üríteni.
A szűrő eldugult, ki kell tisztítani.
A főkefe beragadt, ki kell tisztítani.

A takarítás tervezés nem működik Tartsa a robotot feltöltve. A tervezett takarítás csak az akkumulátor min. 20%-os
töltöttsége esetén indul el.

A készenlét mindig látszik, A robot készenlétben van, hogy fenntartsa az akkumulátor szintjét, de az áramfelvétel
amikor a robot a dokkolón van? minimális.

A robotot kell tölteni 16 órán keresztül az első Nem. A robot a robot bármikor használható, amint teljesen feltöltött.
használat előtt?

Nem vagy kevés víz jön a felmosóból ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban és használja a mobil alkalmazást a felmosás
intenzitásának beállításához vagy ellenőrizze a használati utasításban a teljes leírást,
hogyan helyezze be a felmosóruhát és a felmosóruha tartót.

A takarítás nem folytatódik az újratöltés után Ellenőrizze, hogy a robot nincs DND módban. A DND mód megelőzi a takarítást. Amikor
a tisztítandó terület teljes feltöltést igényel, ha a robot kézileg lett a töltő dokkolóra
helyezve mielőtt automatikusan visszatért a töltő dokkolóra, akkor nem lesz képes
folytatni a takarítást.

A robot nem tér vissza a töltő dokkolóra a Folttisztítás után vagy jelentős helyzetváltoztatás után, a robot újratervezi a térképet.
folttisztítás után vagy amikor manuálisan Ha a töltő dokkoló túl messze van, lehet, hogy nem lesz képes visszatérni hogy újratöltse
áthelyezték

A robot elkezdett foltokat kihagyni A fal érzékelő és az akadályérzékelő lehet, hogy szennyezett. Törölje le egy puha száraz
ronggyal.

Sokáig tart a víztartály feltöltése A szűrő valószínűleg eltömődött, tisztítás szükséges.


