Roborock S6 MaxV
-pölynimurirobotin käyttöopas
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten
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Käyttöturvallisuus
Rajoitukset
• Tuote on tarkoitettu vain lattioiden puhdistukseen sisätiloissa.Älä käytä
tuotetta ulkotiloissa (kuten terasseilla tai parvekkeilla), muilla kuin
lattiapinnoilla (kuten sohvalla), tai kaupallisissa taiteollisissa ympäristöissä.
• Älä käytä tuotetta korotetuilla pinnoilla, joilta laite voi tippua (kuten parvilla tai
huonekalujen päällä)
• Älä käytä tuotetta ympäröivän lämpötilan ollessa yli 40°C tai alle 4°C, tai mikäli
lattialla on nestemäistä tai tahmeaa ainesta.
• Ennen tuotteen käyttöä siirrä johdot pois laitteen tieltä ehkäistäksesi niiden
tarttumista laitteeseen.
• Siirrä pienet ja helposti särkyvät esineet pois siivottavalta alueelta ehkäistäksesi
niiden särkymisen laitteen osuessa niihin
• Laite ei ole lelu. Pidä lapset ja lemmikit etäällä laitteesta sen ollessa
toiminnassa.
• Vähintään 8-vuotiaat lapset, ja sellaiset henkilöt joiden henkinen, fyysinen, tai
aistien toiminta on rajoittunutta, tai joilla ei ole laitteen turvalliseen käyttöön
vaadittava kokemusta ja tietoa, voivat käyttää laitetta vain mikäli heitä
valvotaan tai opastetaan turvallisesta käytöstä sekä käyttöön liittyvistä
vaaroista. Lasten ei tule leikkiä laitteella, eikä laitteen huoltoa tai puhdistusta
tule suorittaa lastentoimesta ilman valvontaa.
6

Käyttöturvallisuus
• Pidä laitteen harjojen puhdistustyökalut lasten ulottumattomissa.
• Älä laita laitteen päälle mitään esineitä (mukaan lukien lapsia tai lemmikkejä),
edes laitteen ollessa poissa käytöstä.
• Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja muut kehonosat poissa laitteen
aukoista ja liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta palavien kohteiden, kuten tupakantumppien siivoamiseen.
• Älä käytä tuotetta pitkäkarvaisilla matoilla. (Siivousteho saattaa olla pienempi
myös tummilla matoilla)
• Älä käytä laitetta terävien tai kovien esineiden, kuten lasinsirujen tai naulojen
siivoamiseen.
• Älä kanna laitetta tarttumalla laseryksikköön, laitteen kanteen, tai puskuriin.
• Varmista, että tuote on sammutettu ja lataustelakka irrotettu verkkovirrasta
ennen tuotteen huoltoa tai puhdistamista.
• Älä käytä märkiä liinoja tai nesteitä tuotteen puhdistamiseen.
• Älä käytä moppaustoimintoa matoilla.
• Käytä tuotetta käyttöoppaan mukaisesti. Väärinkäytöstä aiheutuneet vahingot
ovat käyttäjän vastuulla.
• Laite sisältää akkuja, jotka ovat vain ammattitaitoisen henkilön vaihdettavissa.
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Käyttöturvallisuus
Akku ja lataaminen
VAROITUS
• Älä lataa paristoja, jotka eivät ole uudelleenladattavia.
• Älä käytä kolmannen osapuolen akkuja, latureita, tai lataustelakoita. Käytä
laitetta vain mukana tulleen CDZ11RR tau CDZ12RR latauslaitteen kanssa.
• Älä pura, korjaa, tai muokkaa akkuja tai lataustelakkaa.
• Pidä lataustelakka poissa lämmönlähteiden (kuten lämpöpatterit)
läheisyydestä.
• Älä pyyhi tai puhdista latauskontakteja märillä liinoilla tai märillä käsillä.
• Mikäli virtajohto vaurioituu, on sen käyttö lopetettava välittömästi. Ota
yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
• Sammuta laite kuljetuksen ajaksi. Alkuperäispakkauksen käyttämistä
kuljettamiseen suositellaan.
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Käyttöturvallisuus
• Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa laite täyteen, sammuta se, ja
varastoi se viileässä, kuivassa tilassa.
• Lataa laite vähintään kolmen kuukauden välein välttääksesi akun
ylipurkautumista ja siitä aiheutuvaa akun vaurioitumista.
• Radiotaajuusaltistumisvaatimusten täyttymiseksi henkilöiden tulisi pitää
käytössä olevaan laitteeseen vähintään 20 cm etäisyys.
• Vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi laitteen käyttöä tätä lähempänä ei
suositella.
• Lähettimen antennia ei tule sijoittaa minkään muun lähettimen tai antennin
yhteyteen.
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Vikataulukko
Vikataulukko
Vika

Kohde

Ominaisuus ei toimi
Ei mene päälle

Pääyksikkö

Harjojen tai renkaiden ongelma
Lataustelakka

Pääyksikkö ei lataa

Virtajohto

Lataustelakka ei saa virtaa

WiFi-tiedot
Yhteys

Standardi

Taajuusalue

WIFI

802.11b/g/n

2400-2483.5 MHz
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Enimmäislähetysteho
≤

Yleistä
Laite
Täsmäsiivous
Paina aloittaaksesi
täsmäsiivouksen
Siivoa/Virta
Paina aloittaaksesi siivouksen
Paina pitkään kytkeäksesi virran päälle/pois
Virranilmaisin
Valkoinen: akun varaus 20%.
Punainen: akun varaus < 20%
Hidas vilkkuminen: Latautuu tai käynnistyy
Vilkkuu punaisena: Virhe

Telakka
Paina lähettääksesi laitteen lataustelakalle
Huom:
Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin sen ollessa
aktiivisena.

Nollaa WiFi
Paina täsmäsiivous- ja telakkapainikkeita
pohjassa kolmen sekunnin ajan.

Kansi
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Yleistä
Laite

Pölysäiliö

WiFi-ilmaisin
Pois WiFi pois päältä
Hidas vilkkuminen:
Odottaa yhteyttä
Nopea vilkkuminen:
Yhdistää
Päällä: WiFi yhdistetty

Pölysäiliön kansi
Pölysäiliön salpa

Järjestelmän nollaus
Suodatin
Ilma-aukko

Vesisäiliön salpa

Kaiutin
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Yleistä
Lisävarusteet

Lataustelakka

Kosteussuoja-alusta

Moppikankaan pidike

Virtajohto

Moppikangas
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Yleistä
Laite ja anturit
Telakan paikannin

ReactiveAI Kamerat

Seinä-anturi

Infrapuna-valaisin

Reuna-anturi

Puskuri

Monisuuntainen
pyörä
Latauskontaktit
Sivuharja

LiDAR-anturi

Renkaat

Puskuri

Pääharja

Pääharjan
kannen salvat
Vesisäiliö
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Yleistä
Moppausyksikkö
Vesisäiliön sulkija
Vedensuodatin
Vesisäiliö
Vesisäiliön salpa
Moppikankaan ura

Moppikankaan pidin

Moppikankaan pitimen salpa

Moppikangas
Kiinnityskohta
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Yleistä
Lataustelakka

Lataustelakan virranilmaisin
Sijaintimajakka

Latauskontaktit
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Asennus
Tärkeää tietoa
2. Mikäli laitetta käytetään korotetulla alueella, käytä aina fyysistä
estettä välttääksesi laitteen putoamisesta aiheutuvia vahinkoja.

1. Siivoa löysät johdot ja irtotavarat lattialta ja siirrä epävakaat,
helposti särkyvät, arvokkaat, tai vaaralliset esineet välttääksesi
vahinkojen syntymistä mikäli esineet tarttuvat tai osuvat
laitteeseen.

Huom:
Käyttäessäsi laitetta ensimmäisen kerran, seuraa sitä sen kulkiessa siivousreittinsä läpi ja pidä silmällä mahdollisia esteitä. Tulevilla kerroilla laite voi siivota itsenäisesti.
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Asennus
Laitteen käyttö

2. Kiinnitä lataustelakka kaksipuoleisella teipillä (valinnainen)
Pyyhi lattia lataustelakan alta kuivalla liinalla, ja paina mukana tullut
pala kaksipuoleista teippiä lattiaan. Paina telakka teipin päälle
kiinnittääksesi telakan paikoilleen.

1. Sijoita lataustelakka
Pidä lataustelakka tasaisella pinnalla seinää vasten. Liitä virtajohto
lataustelakkaan ja kerää yli jäävä johto kaapelikoloon.
Varmistaaksesi paremman käyttökokemuksen, sijoita telakka
paikkaan, jossa on hyvä WiFi-kuuluvuus.

Huom:
Kaksipuoleisen teipin käyttö telakan kiinnittämiseen on valinnaista
Jos teippi tarvitsee irrottaa, vedä hitaasti vähentääksesi mahdollisia liimajäämiä.

Huom:

Jätä telakan sivuille vähintään 0.5m, ja eteen vähintään 1.5m vapaata tilaa varmistaaksesi laitteen
voivan ladata itseään.
Mikäli virtajohto kulkee maata pitkin, saattaa se tarttua laitteeseen aiheuttaen lataustelakan
irtoamisen virroista.
Lataustelakan valo palaa lataustelakan saadessa virtaa, ja ei pala laitteen latautuessa.
Älä sijoita lataustelakkaa paikkaan, jossa se on suorassa auringonvalossa, äläkä peitä
sijaintimajakkaa. Muuten laite ei välttämättä pysty palaamaan lataustelakalle automaattisesti.
Voit käyttää telakan pohjassa olevaa kaksipuoleista teippiä kiinnittääksesi telakan lattiaan.

Kaksipuoleinen
teippi

> 0.5m
> 1.5m

> 0.5m
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Asennus
4. Käynnistys ja lataaminen
Paina pitkään
-painiketta käynnistääksesi laitteen. Odota kunnes
virtavalo palaa tasaisesti, ja aseta laite lataustelakalle latautumaan.
Laite käyttää korkeatehoista litiumioni-akkua. Säilyttääksesi parhaan
akun suorituskyvyn, älä anna akun kulua täysin tyhjäksi.

3. Kiinnitä kosteussuoja-alusta
Telakan kiinnityksen jälkeen pyyhi alue kosteussuoja-alustan alta
kuivalla liinalla. Kiinnitä kaksipuolinen teippi ensin kosteussuojaalustaan, ja paina alusta paikalleen lattiaa vasten.
Huom:

Käytä kosteussuoja-alustaa aina puulattioilla!
Jos teippi tarvitsee irrottaa, vedä hitaasti vähentääksesi mahdollisia liimajäämiä
Kosteussuoja-alusta tarttuu paremmin tasaisille pinnoille.

Huom:

Laite ei mene päälle akun ollessa liian vähissä. Aseta laite suoraan lataustelakalle aloittaaksesi
latauksen.

Virranilmaisimen väri
kertoo akun
lataustason:
Valkoinen: 20%;
Punainen: < 20%
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Asennus
Yhdistä sovellukseen
Nollaa WiFi

5. Lataa puhelinsovellus hyödyntääksesi lisäominaisuuksia.
(Valinnainen)

a. Avaa laitteen kansi ja etsi WiFi-valo
b. Paina pitkään
ja
-painikkeita kunnes kuulet
"Resetting WiFi" -ääni-ilmoituksen WiFi-valon vilkkuessa
hitaasti, on laite verkonmääritystilassa.

Laite tukee sekä Roborock- että Xiaomi Home -sovelluksia. Valitse
sovellus tarpeidesi mukaan.
Lataa sovellus

Huom:

a. Etsi "Roborock" Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta,
vaihtoehtoisesti skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi.

Jos et voi yhdistää puhelintasi laitteeseen, nollaa WiFi-asetukset ja lisää laite sovellukseen
uutena laitteena.

WiFi-valo
Pois: WiFi pois päältä
Hidas vilkkuminen:
Odottaa yhteyttä
Nopea vilkkuminen:
Yhdistää verkkoon
Kiinteä: WiFi yhdistetty
b. Etsi "Xiaomi Home" Apple App Storesta tai Google Playkaupasta, vaihtoehtoisesti skannaa alla oleva QR-koodi
puhelimellasi.

Lisää laite
Avaa sovellus ja paina ”+” painiketta oikeassa yläkulmassa.
Seuraa sovelluksen antamia ohjeita. Kun laite on lisätty,
löytyy se sovelluksen kotinäkymän listasta.
Huom:
Sovelluksen näkymä saattaa poiketa ohjeista. Seuraa aina sovelluksen ohjeita.
Vain 2.4GHz WiFi on tuettu! Laite ei voi liittyä 5GHz WiFi verkkoihin.
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Asennus
Laitteen käyttö

Aseta vesisäiliö takaisin
Liu'uta vesisäiliö takaisin niin, että se naksahtaa paikoilleen.

6. Lattian moppaus
Huom:

On suositeltavaa imuroida kaikki lattiapinnat vähintään kolmesti ennen
ensimmäistä moppauskertaa moppikankaan likaantumisen vähentämiseksi.

Irrota vesisäiliö
Paina vesisäiliön salpaa ja vedä säiliötä kuvan mukaisesti.

Asenna moppikangas
Kostuta moppikangasta ja purista sitä, kunnes se ei enää valu vettä.
Liu'uta moppikangas vesisäiliön uraan ja paina se paikoilleen.
Huom:
Käytä virtuaalisia seiniä ja kiellettyjä alueita estääksesi laitetta moppaamasta esim. matoilla.

Täytä vesisäiliö
Avaa vesisäiliö, täytä se vedellä, ja sulje tiiviisti.
Huom:

Älä käytä veden seassa puhdistus- tai desinfiointiaineita
Älä käytä kuumaa vettä
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Asennus
Laitteen käyttö

9. Irrota moppikankaan pidike
Siivouksen ollessa valmis ja laitteen palattua lataustelakalle, paina
pidikkeen reunoilla olevia salpoja ja vedä ulospäin irrottaaksesi
pidikkeen

Asenna moppikankaan pidike
Liu'uta pidike vesisäiliötä myöten kuvan mukaisesti. Pidike
naksahtaa paikoilleen.

Huom:
Yli jääneen veden tyhjentämistä ja moppikankaan säännöllistä pesemistä suositellaan
homeen ja epämiellyttävien hajujen muodostumisen estämiseksi.
• Irrota moppausyksikkö jos laitetta ei käytetä moppaukseen.

Huom:

Moppikangas tulisi puhdistaa 60 minuutin välein parhaimman siivousjäljen varmistamiseksi.

10. Irrota moppikankaan pidike vesisäiliöstä

7. Säädä veden määrää.

Paina sivuilla olevia salpoja sisäänpäin ja liu'uta pidikettä
irrottaaksesi sen kuvan mukaisesti.

Käytä sovellusta säätääksesi siivoukseen
käytettävän veden määrän sopivaksi

Low
WaterLevel

Medium
Water Level

High
Water Level

8. Aloita siivous.
Akku on latautunut valon vaihtuessa vilkkuvasta jatkuvasti
palavaan. Paina

-painiketta tai käytä sovellusta aloittaaksesi

siivouksen.
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Käyttö
Päälle/Pois

Huom:

Siivousta ei voi aloittaa mikäli akun varaus on liian alhainen. Anna laitteen latautua ennen siivouksen
aloittamista.
Siisti lattialla olevat johdot ja kaapelit ennen siivousta välttääksesi virran katkeamista tai kytketyn
laitteen vahingoittumista. Muista myös itse lataustelakan johto.
Mikäli siivous on valmis alle kymmenessä minuutissa, toistaa laite siivouksen.
Mikäli laitteen akku tyhjenee liikaa siivouksen aikana, käy laite lataamassa
akkuaan ja jatkaa siivousta automaattisesti sieltä, mistä se jäi kesken.

Paina pitkään
-painiketta kytkeäksesi laitteen päälle. Virtailmaisin
syttyy ja robotti menee valmiustilaan. Jos laite on lepotilassa, paina
pitkään
-painiketta sammuttaaksesi sen ja lopettaaksesi siivouksen.
Huom:

Laitetta ei voi sammuttaa sen ollessa latauksessa.

Tauotus

Aloita siivous

Laitteen siivotessa, paina mitä tahansa painiketta tauottaaksesi sen.
Painamalla
-painiketta laite jatkaa, ja
-painikkeella se palaa
lataustelakalle lopettaen siivouksen.

Paina
-painiketta aloittaaksesi siivouksen. Laite
suunnittelee reittinsä alueen skannauksen perusteella.
Laite aloittaa siivouksen alueen reunoilta, ja kulkee Z-kirjaimen
muotoista reittiä kattaakseen alueen tehokkaasti
ja perinpohjaisesti.
Alue 1 siivottu

Huom:

Tauotetun laitteen asettaminen lataustelakalle käsin lopettaa siivouksen

Lepotila

Alue 2 siivottu

Mikäli laite on tauotettuna yli kymmenen minuuttia, menee se
lepotilaan ja virtavalo vilkkuu hitaasti. Paina mitä tahansa painiketta
herättääksesi sen.
Huom:
Laite ei mene lepotilaan ollessaan lataustelakassa.
Laite sammuu itsestään mikäli se jätetään lepotilaan yli 12 tunnin ajaksi.

Alue 4 odottaa

Aluetta 3 siivotaan
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Käyttö
Lataus

Täsmäsiivous

Automaattinen: laite palaa itsestään lataustelakalle siivouksen jälkeen.
Manuaalinen: Tauotetussa tilassa paina
-lähettääksesi laitteen
takaisin lataustelakalle.
Virtailmaisin vilkkuu hitaasti robotin latautuessa

Valmius- tai lepotilassa paina pitkään
-painiketta aloittaaksesi
täsmäsiivouksen. Täsmäsiivous-tila siivoaa 1.5m x 1.5m neliön
muotoisen alueen robotin ympäriltä. Siivouksen jälkeen robotti palaa
neliön keskelle.

Huom:

Huom:

Mikäli siivous aloitettiin muualta kuin telakalta, eikä laite löydä reittiä telakallesiivouksen jälkeen, palaa
se siivouksen aloituspisteeseen. Aseta laite suoraan telakalle ladataksesi sen.

Täsmäsiivouksen aloitus taukotilassa lopettaa mahdollisesti käynnissä olevan siivouksen.

1.5m

Virhe
Mikäli virhe tapahtuu siivotessa, virtailmaisin vilkkuu punaisena, ja
kuulet ääni-ilmoituksen. Viittaa ”Ongelmanratkaisu”-osioon vian
ratkaisemiseksi.
Huom:

1.5m

Laite menee automaattisesti lepotilaan mikäli se on virhetilassa yli kymmenen minuuttia.
Laitteen asettaminen telakalle virhetilassa lopettaa siivouksen

Nollaa WiFi
Mikäli puhelimesi ei pysty yhdistämään robottiin koska olet muuttanut
reitittimesi asetuksia, unohtanut salasanasi, tai jostakin muusta syystä,
avaa robotin kansi nähdäksesi WiFi-valon. Paina pitkään
ja
-painikkeita kunnes kuulet "Resetting WiFi"-ääni-ilmoituksen. Nollaus
on valmis WiFi-valon vilkkuessa hitaasti.
Huom:

Mikäli laite jätetään yhdistämään WiFi:in yli tunnin ajaksi, menee sen WiFi pois
päältä. Nollaa WiFi ennen yhdistämisen kokeilua uudelleen.
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Käyttö
Valikoiva huoneiden siivous

Ajastettu siivous

Valitse tietyt huoneet siivottavaksi sovelluksella.

Käytä sovellusta asettaaksesi ajat ajastetuille siivouksille. Laite palaa
lataustelakalle jokaisen siivouskerran jälkeen

Huom:

Tila edellyttää kokonaisen kartan luomista ja kartan tallennuksen (Map Saving) päälle kytkemistä
sovelluksessa.
Siivouksen alettua robotti saattaa liikkua asetettujen alueiden ulkopuolelle. Varmista, ettei robotin
tiellä ole esteitä, jotka estävät sitä pääsemästä alueille.

Aluesiivous
Käytä sovellusta määritelläksesi laitteelle tietyn alueen siivottavaksi.
Huom:

Siivotessa määriteltyä aluetta, laite saattaa liikkua alueen ulkopuolella. Varmista ettei siivousalueen
lähellä ole esteitä tai johtoja.

C
D

"Pin n Go"
Käytä sovellusta käskeäksesi laitetta siirtymään tiettyyn paikkaan.

Siivoustila

A
B

Käytä sovellusta valitaksesi hiljaisen, tasapainotetun, vahvan, tai MAX
tilan. Tasapainotettu tila on valittuna oletuksena.

Älä häiritse (Do Not Disturb, DND) tila
DND-tilassa robotti ei aloita siivousta, ääni-ilmoitukset eivät ole
käytössä, ja virtailmaisin himmenee. DND -tila on oletuksena päällä
22:00 – 08:00, ja on muokattavissa sovelluksesta.
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Käyttö
Vesisäiliön täyttö tai moppikankaan
puhdistus kesken siivouksen

Virtuaaliset kielletyt alueet ja seinät
Käytä sovellusta asettaaksesi kiellettyjä alueita, seiniä, tai
moppausalueita. Laite ei kulje näille alueille siivouksen aikana.
Kielletyt moppausalueet vaikuttavat vain moppiyksikön ollessa
kiinnitettynä

Täyttääksesi vesisäiliö tai puhdistaaksesi moppauskankaan keskeytä
siivous painamalla mitä tahansa painiketta, ja irrota moppausmoduuli.
Täytä vesisäiliö ja/tai puhdista moppauskangas tarpeen mukaan. Aseta
moduuli takaisin paikoilleen ja paina -painiketta jatkaaksesi siivousta.

Huom:
Kartan tallennus ("Map Saving”) on oltava päällä, jotta kiellettyjä alueita voidaan käyttää.
Kiellettyjä alueita tulee käyttää vain siivousalueen muokkaamiseen. Niitä ei tule
käyttää vaarojen eristämiseen.
Laitteen siirtäminen käsin, tai merkittävien muutoksien tekeminen kodin ympäristöön saattaa
aiheuttaa kiellettyjen alueiden menettämisen laitteen muodostaessa sisäisen karttansa
uudelleen.

Muita sovelluksen toimintoja
Reaaliaikainen
kartta

"Carpet Boost"

Laitteen sijainti

Siivoustilan
vaihto

Osien vaihtoaikataulu

Kartan hallinta

Siivoushistoria

Laitteen tilan
näyttö

DND-tila

Äänenvoimakkuuden
säätö

Järjestelmäpäivitykset

Laitteen äänen
vaihto

Virtuaalinen seinä

Huom:
Sovelluksen ominaisuudet saattavat muuttua jatkuvan kehitystyön ja päivitysten seurauksena.

Kielletty alue

Kielletty moppausalue
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Säännöllinen ylläpito
Pääharja

Harjanpuhdistustyökalun käyttö

Puhdista viikoittain

Käytä puhdistustyökalua harjaan tarttuneiden hiusten ja karvojen
helppoon poistoon.

1. Käännä laite ympäri, ja irrota pääharjan kehys painamalla salpaa.
2. Ota pääharja ulos, irrota ja puhdista sen laakerit.
3. Irrota pääharjan kiinnikkeet kääntämällä avaussuuntaan.
4. Käytä pakkauksessa tullutta harjanpuhdistustyökalua poistaaksesi
harjaan tarttuneet karvat ja hiukset

Huom:

Mikäli suuri määrä hiuksia tai karvoja on tarttunut harjaan tiukasti, käytä varovaisuutta niiden
irrottamiseen harjan vahingoittumisen välttämiseksi

5. Kiinnitä kiinnikkeet ja laakerit lukitussuunnan mukaisesti.
6. Laita pääharja takaisin paikoilleen ja kiinnitä harjan kehys.
Huom:

Pääharjan vaihtoa 6–12 kk välein suositellaan.

Lukittu
Irti

Kohdistus

Pääharjan
kehys
Salpa
Pääharja

Pääharjan
laakeri

Pääharjan
kiinnike
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Säännöllinen ylläpito
Pölysäiliö ja suodatin

Puhdista viikoittain

1. Avaa laitteen kansi, paina pölysäiliön salpaa ja irrota
pölysäiliö.

2. Avaa pölysäiliön kansi kuvan mukaisesti, ja kaada säiliön sisältö pois.
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Säännöllinen ylläpito
Pestävä suodatin

Puhdista kahden viikon välein

1. Avaa pölysäiliön kansi kuvan mukaisesti, ja kaada
säiliön sisältö pois.

3. Irrota suodatin ja puhdista se vedellä
Huom:

Välttääksesi suodattimen vaurioitumista, älä kosketa suodattimen pintaa
käsillä, harjalla, tai terävillä esineillä.

2. Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja sulje kansi.
Ravista säiliötä hellästi, ja kaada likainen vesi pois.
Huom:

Käytä vain puhdasta vettä ilman lisä-aineita ehkäistäksesi suodattimen tukkeutumisen

4. Huuhtele useita kertoja ja koputtele kehystä irrottaaksesi
mahdollisimman paljon likaa.

5. Anna suodattimen kuivua ennen takaisin asennusta.
Huom:

Anna suodattimen kuivua ennen käyttöä. 24 tunnin kuivumisaikaa suositellaan.
Kahden erillisen suodattimen välillä vuorottelua suositellaan.
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Säännöllinen ylläpito
Akku

Vesisäiliö

Laitteessa on uudelleenladattava suuritehoinen litiumioniakku. Akun
suorituskyvyn säilyttämiseksi pidä akku ladattuna.

1. Avaa vesisäiliö
Huuhtele suodatin
3. Täytä säiliö vedellä, ravistele säiliötä, ja kaada vesi pois.

Huom:

Puhdista tarpeen mukaan

Mikäli robottia ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ennen varastointia ja lataa se vähintään kerran
kolmessa kuukaudessa välttääksesi akun ylipurkautumista ja siitä aiheutuvaa vahinkoa akulle

Lataustelakka

Moppikangas

Puhdista käytön jälkeen

1. Irrota moppikangas sen pidikkeestä.

Puhdista kuukausittain

Käytä pehmeää, kuivaa liinaa pyyhkiäksesi lataustelakan
ja latauskontaktit.

Sivuharja

Puhdista kuukausittain

1. Käännä laite ympäri ja irrota sivuharjan kiinnitysruuvi.
2. Irrota ja puhdista sivuharja
3. Laita sivuharja takaisin paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvi.
Huom:

Sivuharjan vaihtoa 3-6 kk välein
suositellaan.

2. Puhdista moppikangas ja ilmakuivaa se.
Huom:

Mikäli moppikangas likaantuu huomattavasti, saattaa tämä vaikuttaa
puhdistustulokseen. Puhdista moppauskangas ennen käyttöä.
Moppikankaan vaihtoa 3-6 kk välein suositellaan puhdistustuloksen laadun
säilyttämiseksi.
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Säännöllinen ylläpito
Monisuuntainen pyörä

Järjestelmän nollaus

Puhdista tarpeen mukaan

1. Käännä laite ympäri
2. Käytä esim. pientä ruuvimeisseliä kammetaksesi renkaan ylös ja irti

Mikäli laite ei reagoi painikkeisiin tai laitetta ei saa sammutettua, paina
Reset-painiketta. Laite nollautuu ja käynnistyy uudelleen.

3. Huuhtele akseli ja rengas vedellä irrottaaksesi lian ja hiukset.
4. Kuivaa ja kokoa pyörä, ja paina se takaisin paikoilleen.

Huom:

Järjestelmän nollauksen jälkeen siivousaikataulut, WiFi, ja muut asetukset palautuvat
tehdasoletusasetuksiin.

Huom:

Monisuuntaisen pyörän pidikettä ei voi irrottaa!

Tehdasasetusten palautus
Mikäli laite ei toimi kunnolla nollauksen jälkeen, ja paina Resetpainiketta ja
-painiketta pohjassa kunnes kuulet “Start restoring
initial version" -ilmoituksen. Robotti palautuu tehdasasetuksiin.

Pyörä
Akseli

Järjestelmäpäivitys
Päivitä robotti käyttämällä sovellusta. Aseta robotti lataustelakalle ja
varmista akun varauksen olevan yli 20% ennen päivitystä. Virtailmaisin
vilkkuu valkoisena päivityksen ollessa käynnissä.

Pidike
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Säännöllinen ylläpito
Laitteen anturit

Puhdista kuukausittain

Pyyhi anturit puhtaalla liinalla:
1. ReactiveAi Kamerat
2 Kuusi reuna-anturia laitteen pohjassa
3. Seinä-anturi laitteen oikeassa reunassa
4. Latauskontaktit laitteen pohjassa
ReactiveAI Kamerat
Seinä-anturi
Reuna-anturit

Latauskontaktit
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Tekniset tiedot
Lataustelakka

Laite
Nimi

Tiedot

Nimi

Tiedot

Malli

roborock S6 MaxV

Malli

CDZ11RR tai CDZ12RR

Ulkomitat

353×350×96.5mm

Ulkomitat

151×130×98mm

Akku

14.4V/5200mAh litiumiakku

Nimellisteho

28W

Paino

Noin 3.7kg

Nimellisjännite

100-240VAC

Langaton yhteys

WiFi Smart Connect

Nimellisulostulo

20VDC 1.2A

Nimellisjännite

14.4VDC

Nimellistaajuus

50-60Hz

Nimellisteho

66W

Akun lataus

14.4V/5200mAh litiumiakku

Latausaika

<6h

Huom:

Laitteen sarjanumero löytyy tarrasta laitteen pohjassa.
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Vianselvitys
Mikäli siivotessa tapahtuu virhe, virtailmaisin vilkkuu punaisena, ja laite toistaa ääni-ilmoituksen. Viittaa alla olevaan taulukkoon ratkaistaksesi
ongelman. Laite toistaa ilmoitukset taulukon mukaisesti englanniksi.
Virhe

Ratkaisu

Error 1: Rotate the laser head to check that it turns
freely.

Laseryksikkö on jumiutunut. Tarkista että laseryksikkö pääsee pyörimään vapaasti
kääntämällä sitä käsin. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan.

Error 2: Clean and lightly tap the bumper.

Puskuri on jumiutunut. Taputtele puskuria irrottaaksesi väliin jääneet kappaleet.
Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan.

Error 3: Move the robot to a new location and restart.

Pyörä on jäänyt jumiin. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan

from raised edges, and restart.

Laite on jäänyt jumiin reunalle. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita
siivous uudestaan. Mikäli ilmoitus toistuu, saattavat reuna-anturit olla
likaantuneet, puhdista anturit pyyhkimällä ne kuivalla kankaalla.

Error 5: Remove the main brush and clean the brush
and bearing.

Pääharja on sotkeutunut ja jäänyt jumiin. Puhdista pääharja ohjeiden mukaisesti.

Error 6: Remove and clean the side brush.

Sivuharja on sotkeutunut ja jäänyt jumiin. Puhdista sivuharja ohjeiden mukaisesti.

Error 7: Look for anything stuck in the main wheels
then move the robot to a new location and restart.

Robotin renkaat ovat jumissa. Puhdista renkaat

Error 8: Clear away any obstacles around the robot.

Laite on jumissa, siirrä ympärillä olevat esineet pois
Aseta pölysäiliö ja suodatin uudestaan paikoilleen ja varmista että ne asettuvat
paikoilleen oikein. Mikäli ongelma toistuu, kokeile suodattimen vaihtoa.
Suodatin ei ole täysin kuiva. Kuivaa suodatinta vähintään 24 tunnin ajan. Suodatin
saattaa myös tarvita puhdistusta. Mikäli ongelma toistuu, vaihda suodatin.
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Vianselvitys
Mikäli siivotessa tapahtuu virhe, virtailmaisin vilkkuu punaisena, ja laite toistaa ääni-ilmoituksen. Viittaa alla olevaan taulukkoon ratkaistaksesi
ongelman. Laite toistaa ilmoitukset taulukon mukaisesti englanniksi.
Virhe

Ratkaisu

robot away from the magnetic tape and restart.

Laite on liian lähellä magneettinauhaa eikä voi aloittaa siivousta. Siirrä robotti
uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan.

Error 12: The battery is too low. Recharge before use.

Akun varaustaso alhainen. Lataa laite

Error 13: Charging error. Clean the charging contact area.

Käytä kuivaa liinaa puhdistaaksesi laitteen ja lataustelakan latausliittimet.

Error 14: Battery error.

Akun lämpötila liian korkea tai liian matala. Anna lämpötilan palautua normaaliksi.

Error 15: Clean wall sensor.

Seinä-anturi on likainen. Puhdista anturi kuivalla liinalla.
Laite on vinossa. Aseta laite tasaiselle alustalle, ja aloita siivous uudestaan.

Error 17: Side brush module error. Reset the system.

Sivuharjan toimintahäiriö. Käynnistä laite uudelleen tai nollaa laite

Error 18: Vacuum fan error. Reset the system.

Imurin puhaltimen toimintahäiriö. Käynnistä laiteuudelleen tai nollaa laite

Error 21: Vertical bumper pressed. Release it and retry.

Pysty-puskuriin osuttu. Siirrä laitetta.

Error 22: Dock locator dirty. Clean and retry.

Telakan paikannin on likainen. Puhdista anturi kuivalla liinalla.

Error 23: Dock location beacon lost. Clean and retry.

Telakan paikannusmajakka on likainen. Puhdista telakka kuivalla liinalla.

Error 24: No-go zone or barrier tape detected. Move the
robot away and retry.

Siirrä laite pois kielletyn alueen tai seinän luota ja aloita siivous uudestaan.

Internal Error.

Sisäinen virhe. Käynnistä laite uudelleen tai nollaa laite.

Huom: laitteen nollaus ei aina korjaa ongelmaa.

Mikäli ongelma toistuu ylläolevien toimenpiteiden suorittamisen jälkeenkin, ota yhteyttä sähköpostitse tukeen tai tuotteen jälleenmyyjään
Euroopan tuki (englanniksi): support@roborock-eu.com
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Yleisiä ongelmia
Ongelma

Ratkaisu

Laite ei mene päälle

Akun varaustaso alhainen. Laita laite lataustelakalle ladataksesi sitä ennen käyttöä.
Akun lämpötila liian matala tai liian korkea. Käytä robottia vain 0°C ~ 40°C lämpötilassa

Laite ei lataudu

Jos lataustelakkaan ei tule virtaa, tarkista telakan virtajohdon molempien päiden
olevan kunnolla kiinni. Jos laitteen yhteys lataustelakkaan on heikko, puhdista
latausliittimet ohjeiden mukaisesti.
Virta kulkee virtavalon syttyessä.

Latautuminen hidasta

Korkeissa tai matalissa lämpötiloissa latausnopeus pienenee automaattisesti akun eliniän
pidentämiseksi.
Latauskontaktit saattavat olla likaiset. Puhdista latauskontaktit ohjeiden mukaisesti

Laite ei palaa telakalle

Lataustelakan lähistöllä on liikaa esteitä. Siirrä telakka avoimempaan ympäristöön. Laite on liian
kaukana telakasta, siirrä robotti lähemmäs ja kokeile uudelleen.

Epänormaali käytös

Käynnistä laite uudelleen tai nollaa laite.

Melua siivotessa

Harjat tai renkaat saattavat olla jumissa. Sammuta laite ja puhdista osat ohjeiden mukaisesti.
Jos monisuuntainen pyörä on jumissa, puhdista se ohjeiden mukaisesti

Huono siivouskyky tai pölyä
tippuu ulos

Pölysäiliö on täynnä ja tarvitsee tyhjennystä.
Suodatin on tukkeutunut ja tarvitsee puhdistusta.
Pääharja on jumissa ja tarvitsee puhdistusta

Laite ei yhdistä WiFi:in

WiFi on pois käytöstä. Nollaa WiFi ja kokeile uudelleen.
WiFi-yhteys on heikko. Varmista että laite on alueella, jossa on hyvä WiFi:n kuuluvuus.
Epänormaali WiFi-yhteys. Nollaa WiFi, lataa uusin mobiilisovelluksen versio ja kokeile uudelleen.
Nykyinen laite ei ole tuettu. Lista tuetuista laitteista löytyy sovelluksesta.
WiFi:in ei voida yhdistää. Reitittimen asetuksissa saattaa olla ongelma. Ota yhteyttä Roborock tukeen.
Huom: Laite tukee vain 2.4GHz WiFi-verkkoja.
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Yleisiä ongelmia
Problem

Solution

Ajastettu siivous ei toimi

Akun varaus on liian alhainen. Ajastettu siivoaminen toimii vain akun varauksen
ollessa yli 20%.

Kuluttaako laite aina sähköä ollessaan
lataustelakalla?

Laite käyttää virtaa ollessaan telakassa pitääkseen akun tasoa yllä, mutta
sähkönkäyttö on erittäin alhainen.

Täytyykö laitteen akkua ladata vähintään 16
tuntia kolmella ensimmäisellä käyttökerralla?

Ei. Robottia voidaan käyttää koska vain ensimmäisen täyden latauksen jälkeen.

Vettä ei tule kunnolla mopatessa

Varmista, että vesisäiliössä on vettä ja käytä sovellusta säätääksesi käytettävän veden
määrän. Varmista että moppikangas ja sen teline ovat kunnolla paikoillaan.

Siivous ei jatku lataamisen jälkeen

Tarkista onko laite DND-tilassa. DND-tila estää siivoamisen. Siivotessa tilaa joka vaatii
latausta kesken siivouksen, mikäli laiteasetetaan lataustelakalle käsin kesken siivouksen,
ei laite voi jatkaa siivousta automaattisesti.

Laite ei palaa lataustelakalle täsmäsiivouksen
jälkeen tai kun laiteta on siirretty käsin

Täsmäsiivouksen tai merkittävän sijainnin muutoksen jälkeen laite luo sisäisen
karttansa uudelleen. Laite ei välttämättä pysty palaamaan lataustelakalle
automaattisesti, jos lataustelakka on liian kaukana. Vie laite käsin telakalle.

Laite ei siivoa tiettyjä kohtia

Seinä- tai reuna-anturit saattavat olla likaiset, Puhdista anturit kuivalla liinalla.

Vesisäiliö on liian täynnä.

Vesisäiliön suodatin saattaa olla likainen. Puhdista suodatin ohjeiden mukaisesti,

Laite ei tunnista tai väistä esteitä

ReactiveAI-kameran linssi saattaa olla likainen tai peittynyt. Käytä pehmeää liinaa
puhdistaaksesi sen.
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten me:
Valmistaja
Osoite

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.CHINA

julistamme tämän vaaatimustenmukaisuusvakuutuksen olevan julkaistu yksin meidän toimestamme, ja että tuotteet:
Tuotteen kuvaus

Pölynimurirobotti ja lisätarvikkeet

Tyyppi/mallinimi

roborock S6 MaxV

ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia ja niiden mukaisesti testattuja:

RED Directive 2014/53/EU
Article 3.1 a): Safety&Health
1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014
+ A13:2017 + A1:2019 + A14:2019
+ A2:2019
2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
3. EN 62311:2008
4. EN 62233:2008

1.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General requirements
2.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-2: Particular requirements for
vacuum cleaners and water suction cleaning appliance
3.Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure
restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
4.Measurement methods for electromagnetic fields of household appliance and similar
apparatus with regard to human exposure
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia ja niiden mukaisesti testattuja:

RED Directive 2014/53/EU
Article 3.1 b): EMC
1. EN 301 489-1 V2.2.3
2. EN 301 489-17 V3.1.1
3. EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:2017
4. EN 55014-2: 2015
5. EN 61000-3-2: 2014
6. EN 61000-3-3: 2013

1.Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 1: Common technical requirements; Harmonized Standard covering the essential
requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of
article 6 of Directive 2014/30/EU
2.Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonized
Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
3.Electromagnetic Compatibility-Requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus Part 1: Emission
4.Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus Part 2: Immunity – Product family standard
5.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions
(equipment input current 16 A per phase).
6.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated
current 16 A per phase and not subject to conditional connection.

RED Directive 2014/53/EU
Article 3.2: Radio Spectrum
EN 300 328 V2.1.1

Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz
ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized Standard covering
the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU
EN50581:2012

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances

Tuotteen kuvaus:

Lataustelakka ja lisätarvikkeet

Tyyppi/mallinimi

Lataustelakka, malli: CDZ11RR tai CDZ12RR
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia ja niiden mukaisesti testattuja:
Low Voltage Directive 2014/35/EU
1. EN 60335-1:2012 + A11:2014+AC:2014+A13:2017
2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018
3. EN 62233:2008

EMC Directive 2014/30/EU
1. EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:2017
2. EN 55014-2: 2015
3. EN 61000-3-2: 2014
4. EN 61000-3-3: 2013
RoHS Directive 2011/65/EU
EN50581:2012

1.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General requirements
2.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-29: Particular requirements
for battery chargers
3.Measurement methods for electromagnetic fields of household appliance and similar
apparatus with regard to human exposure
1.Electromagnetic Compatibility-Requirements for household appliances, electric tools
and similar apparatus Part 1: Emission
2.Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools
and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family standard
3.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current
emissions (equipment input current
16 A per phase).
4.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment
with rated current
16 A per phase

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances

Vakuutuksen antamisen vastuuhenkilö:
Nimenselvennys: Rui.Shen
Asema/titteli: Quality Director
Allekirjoitus:
Julkaisupäivä: 23.02.2020
Julkaisupaikka: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng
Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA
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WEEE-tiedot
Tuotteen asianmukainen hävittäminen. Oheinen merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun
kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdollisen hallitsemattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot
ympäristölle tai ihmisterveydelle, kierrätä tuote asianmukaisesti edistääksesi luonnonvarojen vastuullista ja kestävää
uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn tuotteesi, käytä palautus ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä tuotteen
jälleenmyyjään. Kyseiset tahot voivat järjestää tuotteelle ympäristöystävällisen kierrätyksen.
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Takuutiedot
Takuu
Tuotteella on ostopäivästä lähtien paikallisten lakien mukainen, mutta kuitenkin vähintään yhden vuoden mittainen
takuu. Takuu kattaa vain tuotteen materiaaleihin ja työhön liittyvät valmistusviat. Takuukorjaukset tulee suorittaa niihin
valtuutetun korjausliikkeen toimesta. Takuukorjattavan laitteen mukana on toimitettava laitteen alkuperäinen
ostokuitti, josta näkyy laitteen ostopäivämäärä.

Takuu ei kata:
Normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista. Väärinkäytöstä aiheutunutta vahinkoa, esim. ylikuormittamalla laitetta,
käyttämällä epävirallisia varaosia, käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämistä, liiallista voimankäyttöä, tai muiden
ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa vahinkoa kuten epäsopivaan verkkovirtaan kytkemistä tai asennusohjeiden
noudattamatta jättämistä. Käyttäjän toimesta osittain tai kokonaan purettuja laitteita.
Laserturvallisuus
Tämän tuotteen laseretäisyysanturi täyttää Luokan 1 laserlaitteen määräykset IEC 60825-1:2014 standardin mukaisesti,
eikä aiheuta haitallista lasersäteilyä.
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