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Xiaomi Roborock S5 Max
Használati Útmutató

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel
csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és

ütődésektől.
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill.

rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült
felvételek megsérülését okozhatják.

 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony
hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.

 Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után
azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy
kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról
a tűzesetek megelőzése érdekében!

 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői
felügyelet mellett és engedéllyel használhatják! A készüléket és tartozékait,
valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis
alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!

 A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
 Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne

sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a
kábelre a készülék csatlakozójánál.

 Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más
kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali
aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a
robotporszívót.

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a
szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító,
mikrohullámú sütő, stb.

 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (4°C

alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
 Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést
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okozhat a készülék alaplapján.
 Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a

készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
 Ez a terméket beltéri padló tisztásra tervezték, ne használja kültéren.
 Ne használja a készüléket más felületen a padlón kívül.
 Ne használja a terméket nyitott végű, magaslati helyeken (pl. emelet,

nyitott terasz).
 Ne használja a készüléket vizes padlón vagy fürdőszobában.
 Használat előtt az esetlegesen a földön lévő vezetékeket szedje fel,

megelőzve ezzel, hogy a robot kereke köré csavarodjanak.
 A robot elakadását megelőzheti, ha felszedi a padlóról pl. a műanyag

zacskókat. Megóvhatja értékeit a károktól, ha minden törékeny tárgyat
elpakol a robot útjából.

 Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy
nem használhatja, csak azután, hogy megfelelő oktatásban részesült a
termék használatát illetően, vagy megkapta a megfelelő felügyeletet és
csak a felügyelő felelősségére használhatják a terméket.

 A kefetisztító szerszámot ne hagyja kisgyermek által elérhető helyen!
 Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát

is tőlük.
 Ne használja a robotot plüss szőnyegen.
 A robot bizonyos, nagyon sötét szőnyegeken nem működik megfelelően.
 Ne emelje meg a robotot a kiemelkedő szenzorszigetnél, az ütközőjénél,

vagy a fedelénél fogva.
 A tisztítás vagy karban tartás előtt mindig kapcsolja ki a robotot és távolítsa

el a tápkábelt a konnektorból.
 Kizárólag a készülékhez kapott töltőállványt használja. Más töltő

használata érvényteleníti a jótállást.
 Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa az akkumulátort vagy a

dokkolót.
 A dokkolót mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
 A termék élettartamának végén az újrahasznosítás előtt el kell távolítani az

akkumulátort.
 Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
 Ne tisztítsa a dokkolót nedves ronggyal.
 Amennyiben a tápkábel megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne

üzemeltesse így a készüléket.
 Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk

az eredeti csomagolás megtartását.
 Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk,

hogy legalább 90 naponként töltse fel teljesen az akkumulátort.
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Szedjen fel minden szétszórt kábelt és vezetéket és különböző tárgyakat a
földről, mielőtt üzembe helyezi a robotot. Távolítson el minden törékeny,
értékes vagy veszélyes tárgyat a robot lehetséges útjából.

A készülék tisztítása
A készülék külső felületét száraz, mikroszálas kendővel tisztíthatja meg.
A készülék belső részeit és a portartályt száraz ronggyal tisztítsa meg.

Lézer
A lézeres távolságmérő Class 1 lézer termék, megfelel az IEC

60825-1:2014 direktívának és nem hoz létre veszélyes lézersugárzást.

Amennyiben a készüléket emeletes házban szeretné a földszint felett
használni, gondoskodjon róla, hogy fizikai akadály óvja meg a robotot a
leeséstől. Attól függetlenül, hogy a robot rendelkezik ilyen érzékelővel
(leesésgátló), előre nem látható körülmény (pl. szennyeződés) miatt az
érzékelő esetleg nem működhet. A leeső súlyos tárgy pedig balesetveszélyes
és anyagi kárt okozhat.

A DOBOZ TARTALMA
 Roborock S5 Max robotporszívó
 Töltő dokkoló
 Hálózati kábel
 Tisztító kefe
 Nedvesedés-álló tálca
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 Felmosó víztartály
 Használati útmutató
 Jótállási jegy

KEZELŐSZERVEK
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BEÜZEMELÉS

1. Helyezze a töltő dokkolót a falhoz egy sima felületen és dugja be az
elektromos hálózatba.
Megjegyzés:
 A töltő dokkolónak hagyjon legalább 0,5 m szabad helyet az oldalán és 1,5

métert előtte.
 A robot kihúzhatja a konnektorból a kábelt, ha az feleslegesen fekszik a

földön a dokkoló mellett.
 A töltő dokkoló jelzője világít, ha a töltő dokkoló áramforráshoz

csatlakoztatva van, és a jelzőfény kikapcsol, amikor a robot tölt.

2. Rögzítse a töltő dokkot ragasztószalaggal.
Törölje át a felületet, ahova a töltő dokkolót kívánja helyezni egy száraz
ruhával, majd ragassza le a mellékelt kétoldalas ragasztószalagot a padlóhoz.
Helyezze a dokkolót a kétoldalas ragasztószalagra a helyén való rögzítéshez.

3. Rögzítse a nedvességálló szőnyeget.
Miután rögzítette a töltő dokkolóját, törölje le azt a helyet, ahová a
nedvességálló szőnyeget szeretné helyezni egy száraz ruhával. Ragassza a
kétoldalas ragasztószalagot először a nedvességálló szőnyeghez, majd a
padlóhoz.
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4. Bekapcsolás és töltés.
Tartsa nyomva a gombot a robot bekapcsolásához. Amikor világít az áramjelző,
helyezze a robotot a töltő dokkolóra a töltés megkezdéséhez. A robot nagy
teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor
csúcsteljesítményének fenntartása érdekében mindig tartsa a robotot feltöltve.

5. A mobil alkalmazás telepítése
A robotporszívó WiFi hálózathoz csatlakoztatva akár távolról is okostelefonról
vezérelhető a Mi Home vagy a Roborock applikáció segítségével. Töltse le és
telepítse a Mi Home alkalmazást.
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 Nyissa meg az alkalmazást. Régiónak állítsa be Európát vagy az Other-t,
a nyelvet pedig NE automatára állítsa, hanem ANGOL nyelvre.

 Csatlakoztassa a robotporszívót az elektromos hálózathoz a fent leírtak
alapján, kapcsolja be.

 Amennyiben szükséges, indítsa újra a WiFi modult a roboton. Ehhez
nyissa fel a fedőlapot, majd nyomja le a bekapcsoló és az otthon gombot
egyszerre, és tartsa nyomva, amíg a “reset wifi” hangjelzést meg nem
hallja. A Wifi jelzőfénye elkezd lassan villogni, amikor csatlakozásra
készen áll.

 Koppintson az alkalmazásban a „My Devices” (Eszközeim) menüpontra és
a + gomb segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a Roborock S5
Max terméket. Az applikáció automatikusan letölti a beépülő modult ehhez
az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).

 Kövesse a további utasításokat: jelölje ki a WiFi hálózatot, amelyhez
csatlakoztatni kívánja a porszívót (adja meg a hálózat nevét és a jelszót
is).

 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Felmosás
(Javasoljuk, hogy minden padlót legalább háromszor porszívózzon fel a
első felmosás előtt, hogy csökkentse a felmosó szennyeződéseit.)

 Távolítsa el a víztartályt
Nyomja le a víztartály reteszét és csúsztassa el a tartályt hátrafelé, hogy
eltávolítsa.

 Töltse fel a víztartályt
Nyissa ki a víztartályt, töltse meg vízzel, és szorosan zárja le.
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 Szerelje be a víztartályt
Csúsztassa a víztartályt a robotba, amíg meg nem hallja a kattanást.

 Helyezze be a felmosórongyot
Ha azonnali felmosást végez, nedvesítse meg a felmosó ruhát és csavarja ki,
majd rögzítse a felmosórongy tartóhoz.

2. A robot használata
 Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a robot bekapcsolásához. Ekkor

bekapcsol az áramjelző és a robot készenléti állapotba lép. Ha a robot alvó
üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot

 gombot a kikapcsoláshoz és a jelenlegi tisztítás befejezéséhez.
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 Nyomja meg a bekapcsoló gombot a tisztítás megkezdéséhez. A robot a
terület előzetes feltérképezése után választja meg az útvonalát. Először a
tisztítani kívánt terület széleit takarítja fel, majd aztán Z-alakban a belseje
felé mozog, hogy minél hatékonyabban elérjen minden területet.

Megjegyzés:
 A tisztítás nem indul el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.

Hagyja a robotot tölteni a tisztítás újraindítása előtt.
 Tegye el a földön lévő kábeleket (beleértve a töltő tápkábelét is) tisztítás

előtt, hogy elkerülje az áramütés vagy egyéb balesetek kockázatát.
 Ha a tisztítás 10 percen belül befejeződik, a tisztítás alapértelmezés

szerint megismétlődik.
 Ha az akkumulátor lemerül, mielőtt a tisztítás befejeződik, a robot feltölti

magát, majd folytatja a tisztítást onnan, ahol abbahagyta.

Szüneteltetés:
Amikor a robot tisztít, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéséhez.
Ezután nyomja meg a bekapcsoló gombot a tisztítás folytatásához, vagy az
otthon gombot a töltő dokkolóhoz való visszatéréshez és a
tisztítási ciklus befejezéséhez.

Alvó mód:
Ha a robot több mint 10 percig szünetel, akkor automatikusan alvó módba
kapcsol, és az akkumulátorszint jelző lassan villogni kezd. Nyomja meg
bármelyik gombot a felébresztéshez.
Megjegyzés:
A robot nem lép alvó üzemmódba, amikor a töltő dokkolón van.
A robot automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál hosszabb ideig alvó
üzemmódban van.

Töltés:
Automatikus: Tisztítás után a robot automatikusan visszatér a töltő dokkoló
feltöltéséhez.
Kézi: Szünet üzemmódban nyomja meg az otthon gombot a töltő dokkolóhoz
való visszatéréshez.
Az áramjelző lassan villog, amikor a robot töltődik.

Robot körüli terület tisztítása:
Készenléti vagy szünet üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az
otthon gombot a robot körüli terület tisztításának megkezdéséhez. Ebben az
üzemmódban a robot a körülötte lévő, 1,5 m x 1,5 m négyzet alakú területet
tisztítja meg. A takarítás befejeztével a robot visszatér a tér közepére.
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A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
1. A fő kefe takarítása (hetente ajánlott)
 Fordítsa meg a robotot, majd oldja ki és távolítsa el a fő kefe fedelét.
 Vegye ki a fő kefét, vegye le és tisztítsa meg a csapágyakat.
 Távolítsa el a fő kefe kupakját, a nyitás irányába forgatva.
 A beszorult hajszálak eltávolításához használja a mellékelt főkefe-tisztító

eszközt.
 Helyezze vissza a kupakot és a csapágyakat a rögzítés irányában.
 Helyezze vissza a fő kefét és tegye vissza a kefe fedelét.

2. A portartály és szűrő takarítása (hetente ajánlott)
 Nyissa ki a robot felső fedelét, nyomja össze a portartály reteszét, és

távolítsa el a portartályt.

 Nyissa ki a portartály fedelét a nyíllal jelzett módon, és öntse ki a tartalmát.
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 Töltse fel a portartályt tiszta vízzel, és zárja le a fedelet. Óvatosan rázza
meg a kukát, majd öntse ki a piszkos vizet.

 Vegye ki a szűrőt, majd tiszta vízzel mossa át.
 Öblítse át ismételten, és ütögesse meg a szűrőkeretet, hogy minél több

szennyeződést eltávolítson.
 Hagyja a szűrőt megszáradni, mielőtt visszahelyezi a készülékbe.

3. Az oldalsó kefe takarítása (havonta ajánlott)
 Fordítsa meg a robotot, és távolítsa el az oldalkefét tartó csavart.
 Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.
 Helyezze vissza az oldalkefét és húzza meg a csavart.

4. A felmosórongy tisztítása
 Távolítsa el a felmosórongyot a tartójából.
 Tisztítsa meg és szárítsa meg a felmosórongyot.
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5. Az érzékelők tisztítása
Puha, száraz ruhával törölje le és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:
1. Négy érzékelő a robot alján.
2. A fali érzékelő a robot jobb oldalán.
3. A robot alján található töltőérintkező.

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni
az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől
kérhet.
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Gyártó:
Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Address: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng
Plaza, No.8. Heiquan Road, Haidian district, Beijing, P.R.China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű
használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási
jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel
kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének
megfelelően.
A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és
európai normának.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz.
rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki
jellemzőknek.


