
 

 
Roborock Robot Vacuum Cleaner 
S5 Max Navodila za uporabo 
Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta uporabniški 

priročnik in ga pravilno shranite za nadaljnjo uporabo. 
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Omejitve 

• Ta izdelek je namenjen samo za čiščenje tal v zaprtih prostorih, ne uporabljajte ga na prostem 

(na primer na odprti terasi), na kateri koli drugi površini razen tal (na primer kavč) ali v 

komercialnem ali industrijskem okolju. 

• Izdelka ne uporabljajte na povišanih površinah brez ovir, kot so tla podstrešja, odprta terasa 

ali nad pohištvom. 

• Izdelka ne uporabljajte, če je temperatura okolice višja od 4 ° C, nižja od 39 ° F, ali če so na tleh 

tekočine ali lepljive snovi. 

 
• Pred uporabo izdelka žice premaknite s tal ali jih položite na stran, da čistilec ne bo povlekel 

čistila. 

• Da preprečite blokiranje izdelka in preprečite poškodovanje dragocenosti, pred čiščenjem odstranite lahke 

predmete (kot so plastične vrečke) in lomljive predmete (kot so vaze). 

 
• Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali z aparatom. 

• Ta izdelek ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi 

ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim je dodeljen 

nadzor ali navodila glede uporabe izdelka s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost 

( CB). 

• Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z omejenimi telesnimi, 
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senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jim je bil 

dodeljen nadzor ali navodila glede uporabe izdelka na varen način in razumejo nevarnosti. 

vpleten. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenja in vzdrževanja uporabnikov ne smejo 

izvajati otroci brez nadzora (EU). 

 
• Glavnega orodja za čiščenje krtač hranite izven dosega otrok. 

• Na izdelek ne postavljajte predmetov (vključno z otroki in hišnimi ljubljenčki), ne glede na 

to, ali deluje ali ne. 

• Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa hranite proč od odprtin in gibljivih delov. 

 
• Izdelka ne uporabljajte na gorečih predmetih (kot so cigaretne ogorke). 

• Izdelka ne uporabljajte na preprogah z visokimi kupi (učinkovitost tem lahko zmanjša tudi 

na temnih preprogah). 

• Izdelka ne uporabljajte za čiščenje trdih ali ostrih predmetov (na primer odpadkov za 

dekoracijo, stekla in nohtov). 

• Izdelka ne nosite s pokrovčkom laserskega skenerja, pokrovom glavne enote ali zaščitnim 

odbojnikom. 

• Izdelek morate izklopiti in pred čiščenjem ali vzdrževanjem izvleciti vtič iz vtičnice. 
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• Za čiščenje izdelka ne uporabljajte mokre krpe ali tekočine. 

• Na preprogah ne uporabljajte modula za čiščenje. 

• Izdelek uporabljajte v skladu z navodili. Vsako izgubo ali škodo, nastalo zaradi nepravilne 

uporabe, krije uporabnik. 

• Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo samo usposobljene osebe. 

Baterija in polnjenje 

OPOZORILO 
• Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno polniti. 

• Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto roborock 

CDZ11RR ali CDZ12RR, ki je priložena temu izdelku. 

• Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte baterije ali polnilnega priključka. 

• Polnilno ploščo držite ločeno od vročine (na primer odzračevalniki za ogrevanje). 

• Baterijo je treba odstraniti iz naprave, preden jo odstranite. 

• Ko odstranite baterijo, morate izdelek izključiti iz omrežja. 

 
• Baterijo je treba varno odstraniti. Ne zavrzite odpadnih baterij. Pustite jih pri strokovni 

organizaciji za recikliranje. 

• Ne obrišite in ne čistite zobnikov polnilca z mokro krpo ali mokrimi rokami. 
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• Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj prenehajte uporabljati. Da bi se izognili 

nevarnosti, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene 

osebe. 

• Pred pošiljanjem se prepričajte, da je izdelek izključen. 

• Svetuje se uporaba originalne embalaže. 

• Če ga dlje časa ne uporabljate, ga do konca napolnite in izklopite, preden ga shranite na 

hladnem in suhem mestu. 

• Polnite ga vsaj vsake tri mesece, da preprečite prekomerno praznjenje baterije. 

• Za izpolnjevanje zahtev glede izpostavljenosti RF je treba med delovanjem naprave in osebami med 

delovanjem naprave vzdrževati razdaljo 20 cm ali več. 

• Da bi zagotovili skladnost, se operacije, ki so natej razdalji, nepriporočajo. 
• Antena, ki se uporablja za ta oddajnik, ne sme biti locirana skupaj z nobeno drugo anteno 

ali oddajnikom. 
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Tabela napak 
 

Tabela napak 
 

Postavka Napaka 

 

 
Glavna enota 

Funkcije ne delujejo. 

Ne vklopi. 

Glavna krtača, stranska krtača, ventilator ali glavno kolo. 

Polnilna postaja Glavna enota se ne polni. 

Napajalni kabel Polnilni priklopnik nima moči. 
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Dobrodošli 

Zahvaljujemo se vam za izbiro sesalnika Roborock Robot. 

 
Privoščite si hrustljava in čisto umazana tla vsak dan s S5 Max. Zasnovan za brezšivno avtomatsko čiščenje, ima super veliko 

posodo za vodo, natančno vodenje vode, navidezne cone brez brisanja in še več. V kombinaciji z natančnim laserskim 

kartiranjem, napredno navigacijo in intenzivnim vakuumskim sesanjem naredi brezhibna tla lažja kot kdajkoli prej. Vse, 

kar morate storiti, je, da ga nastavite in nadaljujete z življenjem. Roborock se zavezuje, da bo napredne tehnologije deloval 

za vas, tako da boste lahko izgubili manj časa na opravila in naredili več stvari, ki jih imate radi. 
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Robot 
 

 
Prižgi ugasni 

• Pritisnite za začetek čiščenja 

• Pritisnite in zadržite, da vklopite ali izklopite 
 

 
Indikator moči 

• Bela: raven baterije ≥20% 

• Rdeča: raven baterije <20% 

• Utripa: Polnjenje ali zagon 

• Utripa rdeče: Napaka 
 

Dock/Spot Clean 

• Pritisnite, če se želite vrniti na dok 

• Pritisnite in pridržite, da očistite 

 
Opomba: 

Pritisnite katero koli tipko, da zaustavite 

čiščenje, se vrnete v dok ali pri čiščenju na kraju 

samem. 

Pokrov zapah    
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Seznam delov 
 

 

 

Polnilna postaja Preproga proti vlagi Napajalni kabel 
 
 

 

Držalo za krpo mop Mop krpo 
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Smetnjak Robot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator luči WiFi 

• Izklopljeno: WiFi onemogočen 

• Počasi utripa: čaka na povezavo 

• Hitro utripa: Povezovanje 

• Stalno: WiFi povezan 

 

 
Ponastavitev sistema 

Zračnik 

Zapah rezervoarja za vodo 

Zvočnik 

Prekrivalo za smeti 

 
Zaporni zapah 

Zračni filter 
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Stroj in senzorji 
 
 
 

Zidni senzor 

 

Senzor za 

polnjenje 

Cliff senzor 

 
 
 

Odbijač 

 
Laserski 

senzor 

razdalje 

Večnamensko 

kolo 

 
Polnjenje stika 

 

 
Stranska krtača 

Glavna kolesa 

 
Glavni zapah 

pokrova ščetke 

 
Glavni čopič 
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Mopping modul 
 

 
 

Zamašek za rezervoar za vodo 
 

 
Vodni filter 

 
Rezervoar za vodo 

 

 
Zapah rezervoarja za vodo 

Reža za pritrditev 

krpe 

 
Nosilec krpe za 

brisanje 

 
Sponka za krpo mopa 

 

 
Mop krpo 

 

Območje pritrditve 

 

Polnilna postaja 
 

 
 
 

Območje oddajanja signala 
 
 
 

Polnilne točke 

Indikator napajanja polnilne postaje 
 
 
 

 
Vtičnica 

Polnilne točke 
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1. Polnilno ploščo postavite ob steno na ravno površino in jo 

priključite na električno omrežje. 
2. Polnilno ploščo pritrdite z lepilnim trakom. 

Obrišite tla območja, kjer bo polnilna postaja, s suho krpo, nato 

pa priložite dvostranski trak na tla. Prikolico namestite na 

dvostranski trak, da ga pritrdite. 

 
 
 
 
 
 
 

Več kot 1,5 m 

 
Opomba: 

• Polnilna plošča mora imeti na vsaki strani več kot 0,5 m prostora, v sprednjem 

delu pa več kot 1,5 m. 

• Če je napajalni kabel navpičen proti tlom, ga stroj lahko zaskoči, zaradi česar 

polnilna vtičnica odklopi. 

• Indikator polnilne postaje je vklopljen, ko je polnilna postaja polnjena, in 

izklopljen, ko se robot polni. 

 

 
Note 

Več kot 0,5 m 

Več kot 0,5 m 

Dvostranski trak 
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3. Zavarujte zaščito pred vlago. 

Ko pritrdite polnilno ploščo, obrišite območje, na 

katerem bo vlaga, odporna proti vlagi, s suho krpo, 

kot je prikazano. Dvostranski trak najprej prilepite na 

zaščito pred vlago, nato pa ga namestite na tla. 

 
 

 

Opomba: 

Preprosto odporno na vlago vedno položite na lesena tla 

4. Vklopite in napolnite. 

Pritisnite in držite gumb za vklop robota. Kdaj 

prižge se indikator moči, robota postavite na 

polnjenje priklopa za začetek polnjenja. Robot uporablja a 

visoko zmogljiva litij-ionska polnilna baterija. Do 

vzdržujte najvišjo zmogljivost baterije, vedno imejte na voljo 

napolnjen robot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barva moči 

indikator kaže na 

raven baterije. 

• bela: ≥ 20% 

• Rdeča: <20% 

 
Opomba: 

Robot se ne bo vklopil, ko je baterija skoraj prazna. Robota postavite neposredno 

na polnilno ploščo, da začnete polniti. 
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Povežite se z aplikacijo 

5. Povežite se z aplikacijo Xiaomi Home. 

Ta robot se nadzira prek aplikacije Xiaomi Home. 
 

Prenos aplikacije 

V App Store ali Google Play poiščite »Xiaomi Home« ali skenirajte QR kodo spodaj, nato pa jo prenesite in namestite. 
 

Ponastavite WiFi 

a. Odprite zgornji pokrov robota, da razkrijete indikatorsko lučko WiFi. 

b. Pritisnite in držite gumb in gumb, dokler ne slišite 

glasovnega opozorila " Ponastavi WiFi". Ko indikator WiFi 

utripa počasi, je robot prešel v način konfiguracije omrežja. 

 
Opomba: 

Če telefona ne morete povezati z robotom, ponastavite WiFi in dodajte robota kot novo napravo 

 
 
 

Indikator luči WiFi 

• Izklopljeno: WiFi onemogočen 

• Počasi utripa: Čakam 

povezava 

• Hitro utripa: Povezovanje 

• Stalno: WiFi povezan 

 

Dodajte napravo 

Odprite aplikacijo in v zgornjem desnem kotu kliknite »+« in sledite navodilom v 

aplikaciji. Ko je vaš robot dodan, ga boste našli na seznamu na domači strani. 
 

Opomba: 

• Zaradi nenehnega razvoja Xiaomi Home se dejanski postopek lahko nekoliko razlikuje od zgornjega opisa. 

Vedno upoštevajte navodila v aplikaciji. 

• Podprta je le 2,4 GHz WiFi. 

1 

2 

3 
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6. Mopping 
Opomba: 

Priporočljivo je, da se vsa tla pred prvim sesanjem odsesajo 

vsaj trikrat, da se prepreči prekomerno kopičenje umazanije na mopu. 
 

Odstranite rezervoar za vodo 

Pritisnite zapah rezervoarja za vodo in ga 

potisnite nazaj, da ga odstranite. 

 

Napolnite rezervoar za vodo 

Odprite rezervoar za vodo, ga napolnite z vodo 

in tesno zaprite 

Opomba: 

• Da preprečite korozijo ali poškodbe, v rezervoarju za vodo ne uporabljajte 

čistilne tekočine ali razkužila. 

• Ne uporabljajte vroče vode, kar lahko povzroči deformacijo rezervoarja 

 
 
 
 

 
Namestite rezervoar za vodo 

Potisnite rezervoar za vodo v robota, dokler ne slišite, da se s 

klikom zaklene. 
 

Namestite krpo 

Če takoj pobrišete krpo, navlažite krpo in jo suho stisnite, nato 

pa jo pritrdite na nosilec krpe. 

 

Opomba: 

Za ločevanje preprečite čiščenje na preprogah s pregradnim trakom ali območjem 

brez brisanja. 

1 3 

2 

4 
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Pritrdite nosilec krpe za krpo 

Potisnite nosilec krpe pod posodo za vodo 

po oznakah poravnave, dokler ne zaslišite klika. 

 

Opomba: 

Za čiščenje vode in kakovost čiščenja priporočamo čiščenje krpe po 60 minutah 
 

 
7. Prilagodite pretok vode 

S pomočjo mobilne aplikacije prilagodite pretok vode, kot 

je potrebno. 

 

9. Odstranite nosilec krpe 

Če želite odstraniti nosilec krpe, pritisnite obe sponki navznoter in 

povlecite nosilec nazaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opomba: 

• Ko je polnilna plošča nameščena na leseno dno, jo vedno uporabljajte z zaščitnim 

predpražnikom, da ne poškodujete vlage. 

• Priporočljivo je, da se za preprečevanje vonjav ali plesni pogosto odstranjuje in pere 

nosilec krpe za krpo ter pogosto praznjenje posode za vodo. 

• Odstranite nosilec krpe za mops, če ne ščetkate. 
 

10. Ločevanje rezervoarja za vodo od nosilca krpe 

Kot je prikazano na sliki, pritisnite obe stranski sponki navznoter in 

potisnite nosilec krpe za krpo nazaj, da ga ločite od rezervoarja za vodo. 
 

 
 
 

8. Začnite s čiščenjem 

Ko je baterija popolnoma napolnjena, indikator napajanja sveti. 

Pritisnite gumb ali uporabite aplikacijo za začetek 

čiščenja. 

 
 
 
 

Low Medium High 
WaterLevel Water Level Water Level 

5 
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Prižgi ugasni 

Pritisnite in držite gumb za vklop robota. Indika 

tor napajanja se vklopi in robot preide v stanje pripravljen 

osti. Če je robot v stanju mirovanja, pridržite gumb, da 

ga izklopite in končate trenutno čiščenje. 

Opomba: 

Robota ni mogoče izklopiti med polnjenjem. 
 

Začnite s čiščenjem 

Pritisnite gumb za začetek čiščenja. Ko se začne, bo 

robot načrtoval svojo čistilno pot na podlagi pregleda 

območja. Najprej se ob robovih cone očisti, nato pa se 

premakne po čistilni poti v obliki črke Z, da učinkovito in 

temeljito pokrije notranje območje. 

 
 
 

Opomba: 

• Čiščenje se ne more začeti, če je raven baterije prenizka. Dovoli, da se robot napolni pred 

ponovnim začetkom čiščenja. 

• Pred čiščenjem pospravite vse kable na tleh (vključno z napajalnim kablom polnilne postaje), 

da ne boste izgubili moči ali poškodovali niti robota niti priključene naprave. 

• Če se čiščenje konča v 10 minutah, se čiščenje po privzetku ponovi 

• Če se baterija izprazni, preden je čiščenje končano, bo robot opravil doplačilo pred n 

adaljevanjem čiščenja od tam, kjer se je končala. 
 
 
 

 

Pavza 

Ko robot čisti, pritisnite kateri koli gumb, da ga zaustavite. Nato 
pritisnite gumb za nadaljevanje čiščenja ali gumb, da   
ga vrnete v polnilno ploščo in ustavite cikel čiščenja. 

 
 

Opomba: 

Ročno vstavljanje zaustavljenega robota na polnilno ploščo bo končalo trenutno čiščenje. 

 

Spite 

Če je robot zaustavljen več kot 10 minut, se bo spal in njegov indikator 

moči bo počasi utripal. Pritisnite kateri koli gumb, da ga zbudite nazaj. 

 

 
Opomba: 

• Robot ne bo zaspal, ko je na polnilni plošči. 

• Robot se samodejno izklopi, če ostane v stanju spanja več kot 12 ur. 

Cona 1: Čista 2. cona: čisto 

Cona 4: V teku 3. cona: čiščenje 
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Polnjenje 
Samodejno: Po čiščenju se bo robot samodejno vrnil 

v polnilno ploščo. 

Ročno: V načinu Pause pritisnite gumb, da robota 

pošljete nazaj na polnilno ploščo. 

Ko se robot polni, indikator napajanja utripa počasi. 
 

Opomba: 

Če se je cikel čiščenja začel stran od polnilne postaje in se robot po čiščenju 

ne more vrniti v dok, se bo namesto tega vrnil na izhodišče. Robota postavite 

neposredno na dok, da ga napolnite. 

 

Napaka 
Če med čiščenjem robota pride do napake, bo indikator napajanja 

hitro utripal rdeče in zaslišali boste glasovno opozorilo. Za možnosti 

ločljivosti glejte "Odpravljanje težav". 

Čiščenje s pikami 

V načinu pripravljenosti ali pavze pritisnite in držite  

gumb za začetek čiščenja na kraju samem. Ta način se 

uporablja za čiščenje kvadratne površine 1,5m x 1,5m s 

središčem na robotu. Po čiščenju se bo robot vrnil na sredino trga. 
 

1.5m 

 

Opomba: 

• Robot se samodejno zaspi, če ga več kot 10 minut pustimo v stanju napake. 

• Če postavite robota na polnilno ploščo v stanju napake, se ustavi trenutno čiščenje 

 

Ponastavite WiFi 
Če se vaš telefon ne more povezati z robotom, ker ste spremenili 

konfiguracijo usmerjevalnika, pozabili geslo ali iz katerega koli drugega 

razloga, odprite zgornji pokrov, da vidite indikator luči WiFi, nato pritisnite 

in držite gumb in gumb, dokler ne slišite » 

Ponastavitev WiFi ”glasovno opozorilo. Ko 

indikatorska lučka WiFi utripa počasi, je ponastavitev končana. 
 

Opomba: 

Če se robot več kot eno uro poveže z omrežjem, bo njegova WiFi onemogočena. Pred 

poskusom ponovne povezave ponastavite WiFi. 

 
Opomba: 

S pritiskom na kateri koli gumb se prekliče trenutni cikel čiščenja. 

1
.5

m
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Izbirno čiščenje sobe 

V aplikaciji izberite posebne prostore za čiščenje. V 

tem načinu bo robot očistil samo izbrane prostore. 

Čiščenje cone 

Z aplikacijo narišite določeno cono za čiščenje robota. 
 

Opomba: 

Med čiščenjem določenega območja se lahko robot premika zunaj meja cone. Prepričajte 

se, da v bližini območja čiščenja ni kablov ali ovir. 

 

Pin n Go 
Z aplikacijo določite cilj, do katerega bo robot šel. 

 
 

 
Opomba: 

• Pred uporabo te funkcije je treba ustvariti celoten zemljevid in vklopiti način 

varčevanja zemljevidov. 

• Potem ko se čiščenje začne, se lahko robot premakne čez določena območja. 

Prepričajte se, da ni ovir, ki bi robotu preprečile dostop do ciljnih prostorov. 
 
 

Načrtovano čiščenje 

Z aplikacijo nastavite začetne čase in ravni sesanja za 

načrtovana čiščenja. Robot se bo po vsakem čiščenju 

vrnil v dok za polnjenje 

Način čiščenja 
V aplikaciji lahko izbirate med tiho, uravnoteženo, močno ali MAX. 

Uravnotežen način je privzeti. 

 

Ne moti (DND) načina 
V načinu DND se čiščenje ne bo začelo, glasovno opozorilo se 

ne bo predvajalo in indikator napajanja se bo zatemnil. Način 

DND je nastavljen privzeto od 22:00 do 08:00 in ga je mogoče 

onemogočiti ali spremeniti v aplikaciji 

B 
A 

D 
C 
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Neobhodne cone / Nevidna stena / Mopping 

Brez območja 
Aplikacijo lahko uporabljate za risanje navideznih no-go 

območij in sten, pa tudi navidezne cone in stene brez mopa, 

da robot ne bo vstopil na območja, ki jih določite. Navidezne 

cone in stene brez brisanja se aktivirajo samo, če je nameščen 

nosilec krpe. 

 

Opomba: 

• V aplikaciji je treba vklopiti način varčevanja zemljevidov, da lahko uporabljate 

navidezna območja brez gorenja. 

• Navidezne nedelujoče cone in stene je treba uporabljati samo za prilagoditev ob 

močja čiščenja. Ne smemo jih uporabljati za izolacijo nevarnosti. 

• Ročno premikanje robota ali pomembne spremembe v domačem okolju lahko 

povzročijo izgubo virtualnih območij in brez zidov. 

Več funkcij aplikacij 
 

Posodobitve zemljevidov v 
realnem času Preproga spodbuda Lokacija robota 

 
Spremenite način čiščenja 

Shema zamenjave delov Ne moti (DND) načina 

 
Oglejte si zgodovino čiščenja 

Daljinec Posodobitev vdelane p 

rogramske opreme 

Spremeni glas robota 
Oglejte si status robota 

 

Opomba: Funkcije in podrobnosti aplikacije se lahko zaradi nenehnega razvoja in nadgradenj 

nekoliko razlikujejo. 

 
 
 

Napolnite rezervoar za vodo ali očistite krpo 

za pranje na sredini 

Če želite med čiščenjem napolniti rezervoar za vodo ali očistiti krpo zabrisanje, 

zaustavite čiščenje spritiskom na kateri koli gumb in odstranite mopni modul. 

Napolnite rezervoar za vodo in / ali po potrebi očistite krpo za krpo. Ponovno 

namestite mop modul in pritisnite gumb za nadaljevanje čiščenja. 

Nevidna stena 

Neobhodne cone Mopping No-Go Cona 
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Polnilna postaja 

Polnilno prikolico je treba priklopiti in postaviti ob steno na 

ravni podlagi z več kot 0,5m razmika na vsaki strani in več kot 

1,5m (5ft) spredaj. Za najboljšo izkušnjo pri uporabi mobilne 

aplikacije postavite polnilno postajo na območje z močno 

pokritostjo WiFi. 

Glavni čopič 
* Čisto tedensko 

1. Robota obrnite in nato odvijte ter odstranite glavni pokrov krtače. 

2. Vzemite glavno krtačo, odstranite in očistite njene ležaje. 

3. Odstranite glavni pokrov ščetke, ki se vrti v smeri odklepanja. 

4. Odstranite morebitne zapletene lase s priloženim glavnim orodjem 

za čiščenje krtače. 

5. Ponovno namestite pokrov in ležaje po smeri zaklepanja. 

6. Ponovno vstavite glavno krtačo in zamenjajte pokrov ščetke. 
 

Lokacijski svetilnik 

 
 

Več kot 0,5 m 

 

Več kot 0,5 m 
 

Glavni pokrov krtače 
 

 
 

Več kot 1,5 m 
 

Opomba: Polnilne postaje ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo 

ali blokirajte svetilke lokatorja; v nasprotnem primeru se robot morda ne bo 

mogel vrniti na polnilno ploščo. 

Zaklep 

Glavni čopič 
 

Glavni pokrov ščetke 

 
 
 

 
Opomba: Priporoča se zamenjava glavne ščetke vsakih 6-12 mesecev. 

Smer zaklepanja 

Smer odklenitve 

Znamka 

poravnave 

Glavni 

ležaj krtače 



Redno vzdrževanje 

22 

 

 

 

Uporaba glavnega orodja za čiščenje krtače 

Z glavnim orodjem za čiščenje ščetke odstranite vse dlake, 

zapletene okoli glavne ščetke. 
 

 
Opomba: Če je velika količina las ali so lasje tesno zapleteni, jih previdno 

odstranite, da ne poškodujete glavne ščetke. 

 
 

2. Odprite pokrov posode za smeti, kot kaže puščica in izlijte vsebino. 

 
 
 

 

Smetnjak in filter Očistite filter za pranje 
* Priporočljivo je tedensko čiščenje * Čistite vsaka dva tedna 

1. Odprite zgornji pokrov robota, stisnite zapah za prah 

in odstranite koš za smeti. 

1. Odprite pokrov posode za smeti, kot kaže puščica in izlijte vsebino. 
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Očistite filter za pranje 
* Čistite vsaka dva tedna 

2. Napolnite kanto za smeti s čisto vodo in zaprite pokrov. 

Posodico nežno potresite, nato pa izlijte umazano vodo. 

Opomba: Uporabljajte samo sladko vodo brez čistilne tekočine. 
 

 
3. Odstranite filter in ga očistite z vodo. 

 

 
Opomba: Da se izognete poškodbam, ne dotikajte se površine filtra 

z rokami, ščetkami ali ostrimi predmeti. 

 
 

4. Večkrat izperite in tapnite okvir filtra, da odstranite čim več 

umazanije. 
 

5. Pustite filter, da se posuši, preden ga ponovno namestite. 

 
Opomba: 

Pred uporabo pustite, da se filter temeljito posuši. 24-urno sušenje je 

priporočljivo. 

 
Baterija 

Robot je opremljen z visoko zmogljivo litij-ionsko polnilno baterijo. 

Če želite ohraniti delovanje akumulatorja, naj bo robot napolnjen. 

 
Opomba: 

Če robota dlje časa ne uporabljate, ga izklopite pred shranjevanjem 

in ga napolnite vsaj enkrat na tri mesece, da se izognete poškodbam 

akumulatorja zaradi prekomernega praznjenja. 

 
Polnilna postaja 

Za čiščenje polnilnih kontaktov polnilne postaje uporabite mehko 

suho krpo. 
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Stranska krtača Mop krpo 
* * Po uporabi očistite 
* Priporočljivo je mesečno čiščenje 

1. RTobot obrnite in odstranite vijak, ki drži stransko krtačo. 
2. Odstranite in očistite stransko krtačo. 

3. Ponovno namestite stransko krtačo in privijte vijak. 
 

Opomba: 

Priporočljivo je menjavo stranskih krtač vsakih 3-6 mesecev. 
 

Rezervoar za vodo 
* Priporočljivo je pogosto čiščenje 

1. Odprite rezervoar za vodo. 

2. Filter napolnite z vodo 

3. Stresite in izlijte vodo 

1. Odstranite krpo za krpo iz nosilca krpe. 

 

 

2. Očistite krpo za krpo in jo posušite. 

Opomba: 

• Če se krpa za brisanje preveč umaza, bo to vplivalo na kakovost čiščenja. 

Pred uporabo priporočamo čiščenje. 

• Za vzdrževanje kakovosti čiščenja priporočamo menjavo krpe za krpo vsakih 

3-6 mesecev. 
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Večnamensko kolo 
Priporočljivo je pogosto čiščenje 

1. Robot obrnite. 

2. Za ločevanje osi in pnevmatike uporabite majhen 

izvijač. 

3. Oso in pnevmatiko sperite z vodo, da odstranite 

morebitne dlake in umazanijo. 

4. Kolo posušite in ponovno namestite, nato ga ponovno 

pritisnite na svoje mesto. 

Kolo 

Os 

Nosilec 

 

Strojni senzorji 
* Priporočljivo je mesečno čiščenje 

Za brisanje in čiščenje vseh senzorjev uporabite mehko suho krpo, 

vključno z: 

1. Štirje senzorji pečine na dnu robota. 

2. Stenski senzor na desni strani robota. 

3. Polnilni kontakt na dnu robota. 
 

Cliff Sensor 

Opomba: 

Vsesmernega nosilca koles ni mogoče odstraniti. 

 

Ponastavitev sistema 

Če se robot ne odzove, ko pritisnete gumb ali 

robota ni mogoče izključiti, pritisnite gumb za ponastavitev. 

Robotse nato znova zažene. 
 

Opomba: 

Po ponastavitvi sistema se razporedi čiščenja, WiFi in 

druge nastavitve povrnejo na tovarniške nastavitve. 

 
Obnovi tovarniške nastavitve 

Če po ponastavitvi sistema robot ne deluje, 

ga vklopite in nato pritisnite gumb za ponastavitev. Nato 

pridržite gumb, dokler ne zaslišite glasovnega opozorila 

"Začni obnavljati začetno različico". Robot se bo nato vrnil 

na tovarniške nastavitve. 

 
 

 
Posodobitev vdelane programske opreme 

Posodobite robota s pomočjo aplikacije. Postavite robota na 

polnilna postaja in zagotovite, da je raven baterije višja 

pred posodabljanjem več kot 20%. Indikator napajanja utripa 

bela hitro med posodobitvijo strojne programske opreme. 

 
Omnidirec kolo 

 
Stik za polnjenje 

Stik za polnjenje 

 
Stenski senzor 
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• 

Opis varstva okolja 

 
Odstranjevanje baterije 

Naslednji podatki veljajo samo pri odstranjevanju robota in jih ne bi smeli upoštevati pri 

vsakodnevnih operacijah 

Kemične snovi, ki jih vsebuje vgrajena litij-ionska baterija tega izdelka, lahko povzročijo 

onesnaževanje okolja. Pred odstranitvijo tega izdelka odstranite baterijo in jo predajte pr 

ofesionalnemu centru za recikliranje baterij za centralizirano odstranjevanje. 

1. Robotajte, dokler nima skoraj baterije in se ne more očistiti, s čimer zagotovite, da se ne 

poveže s polnilnim priključkom. 

2•  . Izklopite robota. 
3•  . Odvijte pokrov baterije. 

4. Odstranite pokrov baterije. 

5. Pritisnite sponko, da izvlečete priključek za baterijo in odstranite baterijo. 

Opomba: 

Preden odstranite baterijo, se prepričajte, da je popolnoma izpraznjena. Ne poskušajte 

odstraniti baterije, če je robot priključen na polnilno ploščo. 

Odstranite celotno baterijo. Izogibajte se poškodbam ohišja baterije, da ne pride do kratkega 

stika ali puščanja nevarnih snovi. 

V primeru nenamernega stika s tekočino iz akumulatorja temeljito sperite z vodo in takoj 

poiščite zdravniško pomoč. 
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Robot Polnilna postaja 
 

Ime 

Model 

Dimenzije 

Baterija 

 
Utež 

 
Brezžična povezava 

Nazivna napetost 

Nazivna moč 

Parametri 
 

roborock S5 Max 
 

353×350×96.5mm 
 

Litijeva baterija 14,4V / 5200mAh 

Približno 3,5 kg 

WiFi Smart Connect 

14.4VDC 

58W 

Ime 

Model 

Dimenzije 

Nazivna moč 
 

 
Nazivni vnos 

Nazivni izhod 

Nazivna frekvenca 

Parametri 

 
CDZ11RR or CDZ12RR 

 
151×130×98mm 

 
28W 

 
100-240VAC 

 
20VDC 1.2A 

 
50-60Hz 

Opomba: Serijska številka je nalepka na spodnji strani robota. 

 

Specifikacija WiFi 
 

Storitev Protokol Frekvenčni razpon Najv. Izhodna moč 

WiFi 802.11b/g/n 2400-2483.5 MHz 
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Če med čiščenjem pride do napake, bo indikator napajanja hitro utripal rdeče in oglasilo se bo glasovno opozorilo. Za možnosti ločljivosti 

glejte spodnjo tabelo. 

Napaka 

 
Napaka 1: Zavrtite lasersko glavo in preverite, 

ali se prosto vrti. 

 
Napaka 2: Očistite in rahlo tapnite po odbijaču. 

 

 
Napaka 3: Premaknite robota na novo lokacijo 

in znova zaženite. 

 
Napaka 4: Obrišite senzorje stene, robot 

odmaknite od dvignjenih robov in znova zaženite. 

 
Napaka 5: Odstranite glavno krtačo in očistite 

krtačo in ležaj. 

 
Napaka 6: Odstranite in očistite stransko krtačo. 

 
Napaka 7: Poiščite vse, kar se je zataknilo v 

glavnih kolesih, nato robota premaknite na 

novo mesto in znova zaženite. 

 
Napaka 8: Odstranite vse ovire okoli robota. 

 

 
Napaka 9: Namestite kanto in filter. 

 

 
Napaka 10: Filter je moker ali blokiran. 

Rešitev 

 
Enota LDS je zagozdena. Odstranite vse elemente, ki ga blokirajo, nato robota premaknite na novo 

mesto in znova zaženite. 

 
Odbijač je obtičal. Večkrat se dotaknite odbijača, da odstranite zagozdene predmete. Če nič ne pade, 

premaknite robota na novo lokacijo in znova zaženite. 

 
Kolo je obešeno. Premaknite robota na novo lokacijo in znova zaženite. 

 

 
Robot je obešen. Premaknite ga na novo lokacijo in znova zaženite. Če težave ne odpravite, očistite 

senzorje. To napako lahko povzroči tudi umazani senzor. Poskusite obrisati vse senzorje čiste. 

 

 
Glavna krtača se lahko zaplete. Odstranite in očistite. 

 
Stransko krtačo lahko zapletete navzgor. Odstranite in očistite. 

Glavna kolesa so lahko zagozdena. Odstranite jih in očistite. 

 

 
Morda je robot obtičal. Očistite morebitne ovire okoli njega. 

 

 
Znova namestite posodo in filter ter preverite, ali so pravilno nameščene. Če se težava še vedno pojavlja, 

poskusite zamenjati filter. 

 
Filter ni popolnoma suh. Filter sušite vsaj 24 ur. Filter lahko zahteva tudi čiščenje. Če se težava še vedno 

pojavlja, zamenjajte filter. 
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Če med čiščenjem pride do napake, bo indikator napajanja hitro utripal rdeče in oglasilo se bo glasovno opozorilo. Za možnosti ločljivosti 

glejte spodnjo tabelo. 
 

Napaka 

Napaka 11: Zaznano je visoko intenzivnost magnetnega 
polja. Odmaknite robota stran od magnetnega traku in 
znova zaženite. 

 

Napaka 12: Baterija je prenizka. Pred uporabo napolnite. 

Napaka 13: Napaka pri polnjenju. Očistite območje stika za 

polnjenje. 

Napaka 14: Napaka baterije 

 
Napaka 16: Robot je nagnjen. Postavite ga na ravna tla in 

znova zaženite. 

Napaka 17: Napaka modula stranske krtače. 

Ponastavite sistem. 

Napaka 18: Napaka ventilatorja vakuuma. Ponastavite sistem. 

Napaka 22: Obrišite senzor za ponovno polnjenje. 

Napaka 23: Prosimo, počistite območje oddajanja 

signala priključnega polnilnika. 

 
Napaka 24: odkrita navidezna neovirana cona ali stena. 

Premaknite robota na novo lokacijo in znova zaženite. 

 
Napaka 26: Obrišite stenski senzor. 

Notranja napaka. Ponastavite sistem. 

 
Rešitev 

 
Robot je preblizu magnetnega traku in se ne more zagnati. Premaknite ga na novo lokacijo in 

znova zaženite. 

 

Nizka baterija. Pred uporabo napolnite. 

Za čiščenje polnilnih kontaktov na robotu in na polnilni plošči uporabite suho krpo. 

Temperatura baterije je previsoka ali prenizka. Počakajte, da se vrne v normalno stanje. 

Robot je nagnjen. Premaknite ga na ravno podlago in znova zaženite. 

Modul stranske krtače ima napako. Ponastavite sistem. 

Ventilator vakuuma ima napako. Ponastavite sistem. 

Senzor za ponovno polnjenje je blokiran zaradi prahu. Obrišite prah. 

Priključek za polnjenje se je zagozdil. Počistite in poskusite znova. 

 
Odmaknite robota stran od navidezne prepovedane cone ali ovire in znova zaženite. 

 

 
Stenski senzor je umazan. Obrišite. 

 
Motnja delovanja zaradi notranje napake. Ponastavite sistem. 

Opomba: 

Ponastavitev sistema morda ne bo odpravila vseh težav. 

Če se težava še naprej pojavlja po uporabi priporočil iz zgornje tabele, pošljite ekipo poprodajne službe: 

 

US/Non-Europe Support: support@roborock.com Europe Support: support@roborock-eu.com 

mailto:support@roborock.com
mailto:support@roborock-eu.com
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Problem 
 

 
Ni mogoče vklopiti 

 

 
Ni mogoče zaračunati 

 
 
 

 
Počasno polnjenje 

 
 

 
Ni mogoče napolniti 

Nenormalno vedenje 

Hrup med čiščenjem 

 
Slaba sposobnost čiščenja ali 

izpadanje prahu 

 
 
 

 
Ni mogoče vzpostaviti 

povezave z WiFi 

Rešitev 

 
Raven baterije je nizka. Postavite robota na polnilno ploščo, da ga pred uporabo napolnite. Temperatura baterije je 

prenizka ali previsoka. Uporabljajte samo robota v območju med 0-40 ° C (32-104 ° F). 

 

 
Če polnilna postaja ne prejema napajanja, preverite, ali sta oba konca napajalnega kabla pravilno povezana. Če je stik 

slab, očistite kontaktna območja polnilne postaje in robota. Ko se prižge lučka indikatorja, se moč obnovi. 

 

 
Ko se uporablja pri visokih ali nizkih temperaturah, bo naprava samodejno zmanjšala hitrost polnjenja in podaljšala 

življenjsko dobo baterije. Območja stika za polnjenje so lahko umazana. Za čiščenje uporabite suho krpo. 

 

 
V bližini polnilne postaje je preveč ovir. Premaknite ga na odprto območje. Robot je predaleč od polnilne postaje. 

Postavite ga bližje in poskusite znova. 

 
Znova zaženite robota. 

 
Glavna krtača, stranska krtača ali glavna kolesa se lahko zagozdijo. Izklopite robota in ga očistite. Če se vse smerno 

kolo zagozdi, ga za čiščenje odstranite z izvijačem. 

 
Posoda je polna in potrebuje prazno. Filter je blokiran in ga je potrebno očistiti. Glavna krtača je zagozdena in 

potrebuje čiščenje. 

 
 

 
WiFi je onemogočen. Ponastavite WiFi in poskusite znova. Signal WiiFi je slab. Prepričajte se, da je robot na območju 

z dobrim sprejemom signala WiFi. Nenormalna povezava WiFi. Ponastavite WiFi in naložite najnovejšo mobilno aplikacijo 

in poskusite znova. Trenutna naprava ni podprta. V aplikaciji najdete podprte modele. Brez povezave z WiFi. Pri nastavitvah 

usmerjevalnika lahko pride do napake. Za pomoč pri odpravljanju težav se obrnite na službo za pomoč strankam Roborock. 
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Problem 
 

 
Časovno čiščenje ne deluje 

 

 
Se moč vedno črpa, ko je robot na 

polnilni plošči? 

 

 
Ali je treba robota polniti vsaj 16 ur prve 

trikrat, ko ga uporabljate? 

 

 
Med čiščenjem ni vode ali malo vode 

 

 
Čiščenje se po ponovnem polnjenju 

ne nadaljuje 

 

 
Robot se po čiščenju na mestu ali po 

ročnem premikanju ne more vrniti v 

polnilno ploščo. 

 

 
Robot nenadoma zgreši določeno mesto 

 

 
Dolgo je treba napolniti rezervoar za vodo 

Rešitev 

 
Raven baterije je prenizka. Časovno čiščenje se lahko začne šele, ko je raven baterije nad 20%. Prosimo, potrdite, 

ali je nastavljena časovna nastavitev čiščenja na "enkrat učinkovito"? 

 

 
Robot bo črpal moč, medtem ko je priključen, da ohrani zmogljivost baterije, vendar je poraba energije izjemno 

nizka. 

 

 
Ne. Robota je mogoče uporabiti kadar koli, ko je enkrat enkrat napolnjen. 

 

 
Preverite, ali ima voda v rezervoarju za vodo in uporabite aplikacijo APP za nastavitev pretoka vode ali glejte 

priročnik za popolna navodila za nastavitev mopa. 

 

 
Prepričajte se, da robot ni v načinu DND. Način DND bo preprečil čiščenje. Pri čiščenju prostora, ki zahteva 

polnjenje, če je bil robot postavljen ročno na polnilno ploščo, preden se je samodejno napolnil, ne bo mogel 

nadaljevati s čiščenjem 

 
Po natančnem čiščenju ali pomembni spremembi položaja bo robot ponovno ustvaril zemljevid. Če je polnilna 

postaja predaleč, se morda ne bo mogla vrniti za ponovno polnjenje in jo morate ročno postaviti na polnilnik. 

 
 

 
Stenski senzor ali senzorji stene so morda umazani. Očistite jih z mehko suho krpo. 

 

 
Filter je morda blokiran in ga je potrebno očistiti 
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S tem: 
 

Ime proizvajalca Beijing Roborock Technology Co.,Ltd. 

 
Naslov 

 

 

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

 

izjavite, da je ta dokument izdan na lastno odgovornost in da izdelki: 
 

Opis izdelka Robotic Vacuum Cleaner and Accessories 

Oznaka tipa (modela) 
 

roborock S5 Max 

 
 

so skladni in preverjeni s testiranjem z naslednjimi direktivami EU: 
 

 
 

RDEČA direktiva 2014/53 / EU 

Člen 3.1 a): Varnost in zdravje 

1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 

+ A13:2017 

2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 

3. EN 62311:2008 

4. EN 62233:2008 

 

 
1.Gospodinjska in podobne električne naprave-Varnost - 1. del: Splošne zahteve 

2.Gospodinjska in podobne električne naprave - Varnost - 2. del: Posebne zahteve za 

sesalniki in aparat za čiščenje sesanja vode 

3. Ocena elektronske in električne opreme, povezane z izpostavljenostjo ljudi 

omejitve za elektromagnetna polja (0 Hz - 300 GHz) 

4. Metode merjenja za elektromagnetna polja gospodinjskih aparatov in podobno 

aparati za izpostavljenost ljudi 
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1. standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve; 1. del: 

 Skupne tehnične zahteve; Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1 (b) Direktive  
 2014/53 / EU in bistvene zahteve iz 
 člen 6 Direktive 2014/30 / EU 

RDEČA direktiva 2014/53 / EU 2. standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve; Del 17: Posebni pogoji za 

Člen 3.1 b): EMC širokopasovne sisteme za prenos podatkov; Harmonizirani standard, ki pokriva bistvene zahteve člena 3.1  
 (b) Direktive 2014/53 / EU 

1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 3.Elektromagnetna združljivost-Zahteve za gospodinjske aparate, električna orodja in podobne naprave 1. 

2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 del: Emisija 

3. EN 55014-1:2017 
4.Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske aparate, električna orodja in podobne aparate 2. 
del: Imuniteta - Družinski standard izdelka 

4. EN 55014-2: 2015 5.Elektromagnetna združljivost (EMC) - Del 3-2: Meje - Meje za harmonske emisije toka (vhodni tok opreme 

5. EN 61000-3-2: 2014 

6. EN 61000-3-3: 2013 

≤ 16 A na fazo). 

6.Elektromagnetna združljivost (EMC) - Del 3-3: Meje - Omejitev sprememb napetosti, napetostnih nihanj in 
utripanja v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih, za opremo z nazivno napetostjo ≤ 16 A na fazo in ni 

 pogojena s povezavo. 

 

RDEČA direktiva 2014/53 / EU 
Člen 3.2: Radiofrekvenčni spekter 
EN 300 328 V2.1.1 

Širokopasovni prenosni sistemi; Oprema za prenos podatkov, ki deluje v 2,4 GHz ISM pasu in uporablja široko 

pasovno modulacijsko tehniko; Usklajeni standard, ki zajema bistvene zahteve iz člena 3.2 Direktive 

2014/53 / EU 

Direktiva RoHS 2011/65 / EU 
EN50581:2012 

Tehničnadokumentacijazaocenoelektričnihinelektronskihizdelkovgledeomejevanjanevarnihsnovi 

 

Opis izdelka Polnilni priklop in dodatki 

 

Oznaka tipa (modela) Polnilna postaja, model: CDZ11RR ali CDZ12RR 



Izjava EU o skladnosti 

so skladni in preverjeni s testiranjem z naslednjimi direktivami EU: 
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Direktiva o nizki napetosti 2014/35 / EU 

1. EN 60335-1:2012 + A11:2014+AC:2014+A13:2017 

1.Gospodinjska in podobne električne naprave-Varnost - 1. del: Splošne zahteve 
2.Gospodinjski in podobni električni aparati-Varnostni del 2-29: Posebne zahteve 
za polnilce baterij 

2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018 3. Metode merjenja za elektromagnetna polja gospodinjskih aparatov in podobne aparate glede 

3. EN 62233:2008 
izpostavljenosti ljudi 

 
1.Elektromagnetna združljivost-Zahteve za gospodinjske aparate, električna orodja in podobne 

EMC direktiva 2014/30 / EU 
aparate 1. del: Emisija 
2.Elektromagnetna združljivost - Zahteve za gospodinjske aparate, električna orodja in podobne 

1. EN 55014-1:2006+A1+A2 aparate 2. del: Imuniteta - Družinski standard izdelka 

EN 55014-1:2017 3.Elektromagnetna združljivost (EMC) - Del 3-2: Meje - Meje za harmonske emisije toka (vhodni 

2. EN 55014-2: 2015 
tok opreme ≤ 16 A na fazo). 
4.Elektromagnetna združljivost (EMC) - Del 3-3: Meje - Omejitev sprememb napetosti, napetostnih 

3. EN 61000-3-2: 2014 nihanj in utripanja v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z nazivno vrednostjo 

4. EN 61000-3-3: 2013 ≤ 16 A na fazo 

Direktiva RoHS 2011/65 / EU 

EN50581:2012 

Tehnična dokumentacija za oceno električnih in elektronskih izdelkov glede omejevanja nevarnih snovi 

 

Oseba, odgovorna za dajanje te izjave: 

Natisnjeno ime: Rui.Shen 

Položaj / naslov: direktor za kakovost 

Podpis:  
Datum izdaje: 1. november 2019 

Kraj izdaje: nadstropje 6, apartma 6016, 6017, 6018, stavba C, Kangjian Baosheng Plaza, št. 8 cesta Heiquan, 

okrožje Haidian, Peking, Kitajska 
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WEEE informacije 

Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati 

skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo okolju 

ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno, da bi 

spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, 

uporabite sistem za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer je izdelek kupljen. 

Ta izdelek lahko sprejmejo za okolju varno recikliranje. 

Pravilno odstranjevanje tega izdelka V EU ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči 

skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Stare naprave vsebujejo dragocene materiale, ki jih 

je mogoče reciklirati in jih je treba nenadzorovano odstranjevati v okolje ali v zdravje ljudi 

škodovati. Stare naprave zavrzite z ustreznimi zbirnimi sistemi ali pošljite napravo 

Odložite ga na mestu, kjer ste ga kupili. Naprava bo nato reciklirana. 
 

c
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Informacije o jamstvu 

 
Prodavatelj pruža jamstvo u skladu sa zakonodavstvom države prebivališta kupca, s minimalno 

1 godinu, počevši od datuma prodaje uređaja krajnjem korisniku. 

Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi. 

Popravke pod jamstvom može izvesti samo ovlašteni servis. Prilikom podnošenja zahtjeva prema 

jamstva, mora se dostaviti izvorni račun (s datumom kupnje). 

Jamstvo se neće primjenjivati u slučajevima: 

Normalno trošenje i habanje 

Nepravilna upotreba, npr. preopterećenje uređaja, uporaba neprihvaćenog pribora Upotreba 

sile, oštećenja uzrokovana vanjskim 

utječe na oštećenja uzrokovana nepoštivanjem korisničkog priručnika, 

npr spajanje na neprimjereno napajanje ili nepridržavanje uputa za ugradnju 

Djelomično ili potpuno demontirani uređaji. 

Sigurnost lasera 

Laserski senzor udaljenosti ovog proizvoda udovoljava standardima za laserske proizvode klase 

I u IEC 60825-1: 2014 i neće 

stvaraju opasno lasersko zračenje. 


