
Navodila za Roborock S5 Max Robotski sesalnik 
Prevod originalnih navodil
Pred uporabo natančno preberite navodila in jih 
shranite. 



•

•

Izdelek je namenjen samo notranji uporabi. Ne uporabljajte na balkonih ali terasah, ali 
na ostalih površinah kot so kavči, ali komercialno in industrijskih prostorih.Brez 
pregrade, izdelka ne uporabljajte na povišanih površinah (npr v podstrešjih, odprtih 
terasah ali površinah pohištva).

• Izdelka ne uporabljajte pri temperaturi nad 40°C in pod 4°C, ali na mokrih in lepljivih
površinah.

• Pred uporabo izdelka, odmaknite kable(tudi viseče), da se izognite prenašanju po prostoru.

•

•

Za preprečitev blokade čistilca ali razbitju in uničenju lastnine, umaknite krhke predmete na
varno in odtranite plastične vrečke.
Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let in osebe s fizičnimi ali psihičnimi razvojnimi
motnjami, pod stalnim nadzorom odgovorne osebe. Naprava ni igrača! Otrokom brez
vednosti odgovorne osebe je prepovedano čiščenje in vzdrževanje naprave.

• Orodje za čiščenje glavnih čopičev shranite izven dosega otrok.

• Na napravo ne postavljajte nobenega objekta (vključeno z otroci in hišnimi ljubljenčki)
ne glede na to ali je naprava v pogonu ali ne.

Varnostno opozorilo:
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•

Držite lase, obleke, prste in ostale dele telesa stran od odpirajočih in premikajočih delov na 
napravi.
Naprave ne uporabljajte na gorečih predmetih (cigarete,...).

• Naprave ne uporabljajte na plišastih preprogah ( naprava bo lahko slabše delovala tudi na
temenjših preprogah).

• Naprave ne uporabljajte za čiščenje težkih ali špikastih objektov (ostanki dekoracij,
steklo,....).

• Čistilca ne nosite s prijemom na pokrovček, kjer je laserski senzor.
• Napravo pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite iz polnjenja iz izključite.
• Za čiščenje naprave in delov ne uporabljajte mokrih krp ali tekočin.
•

•

Funkcije za mokro čiščenje ne uporabljajte na preprogah. Napravo
uporabljajte skladno z navodili proizvajalca. Stroške poškodb in napak,
nastalih zaradi nepravilne uporabe, bo na lastne stroške kril kupec.
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• Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo usposobljene osebe.

• Za polnjenje baterije uporabljajte samo priloženo polnilno postajo naprave Roborock
CDZ11RR ali CDZ12RR.

• Ne odpirajte, popravjajte ali vzdržujte polnilno postajo in baterijo naprave.
• Polnilno postajo ne postavljajte v bližino toplih virov.
• Pred čiščenjem naprave baterijo odstranite.
•
•

Naprava mora biti izključena iz vira eletrike pred odstranitvijo baterije.
Baterijo odstrani skladno z zakoni o varstvu okolja. Baterijo predajte lokalnim servisom 
za recikliranje.

• Kontaktov za polnjenje ne čistite z mokrimi rokami ali mokro krpo.

Baterija in polnjenje
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• Če je polnilni kabel poškodovan, vam ga lahko zamenja le proizvajalec, servisni agent
ali kvalificiran ponudnik, s tem se izognite nevarnosti.

•
•

Naprava se lahko polni samo na priloženi polnilni postaji.
Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo shranite v suh prostor. Baterija mora biti
polna in naprava izklopljena, na 3 mesece jo napolnite, da se izognite izpraznjenosti
baterije.



Sestavni del

Glavna enota

Polnilna postaja Napaka pri polnjenju naprave

Napaka pri vklopu
Napaka na funkcijah

Polnilni kabel Napaka napajanja elektrike na polnilni postaji

Napaka

Tabela okvar 

Tabela okvar robotskega sesalnika 
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Pozdravljeni
Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje ob nakupu robotskega sesalnika Roborock.
Privoščite si čista tla vsak dan z novim S5 Max. Zasnovan je za avtomatsko čiščenje s zelo velikim rezervoarjem za vodo,
pri čemer ima zasnovan natančen nadzor vode, virtualne cone brez brisanja in še mnogo več. V kombinaciji z natančnim
laserskim kartiranjem, napredno navigacijo in intenzivnim vakuumskim sesanjem očisti tla bolje kot kdajkoli prej. Vse kar
morate storiti je, da ga nastavite in nadaljujete s svojimi vsakodnevnimi aktivnostmi. 
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Vklop / izklop čiščenja

• Pritisnite na gumb za vklop
• Pridržite gumb dlje časa za izklop

Indikator baterije

• Bela: stanje baterije ≥ 20%
• Rdeča: stanje baterije < 20%
• Utripanje: polnjenje oz. zagon
• Rdeče utripanje: napaka

Polnjenje
• Pritisnite da se vrne na polnilno postajo
• Pritisnite da se vrne na mesto čiščenja

Pokrov sesalnika

Spoznajte vašo napravo
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Opomba:
Za prekinitev čiščenja ali polnjenja pritisnite 
na kateri koli gumb



Dodatki:
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Polnilna postaja Napajalni kabel

Posoda za vodo Krpa za mokro čiščenje



Spoznajte vašo napravo
Sesalnik

Filter

Pokrov posode za prah 

Gumb za sprostitev

Gumb za ponastavitev sistema

Odprtina za zrak 

Gumb za sprostitev rezervoarja 

Zvočnik

WiFi indikator:
 
Ugasnjen: WiFi onemogoļen
Poļasi utripa: ļakanje na povezavo
Hitro utripa: povezovanje
Neprekinjeno sveti: povezava vzpostavljena 

Mike On The Hike
Typewritten Text



Spoznajte vašo napravo

Odbijač

Senzor za polnjenje

Laserski
senzor
oddaljenosti

Senzor za 
stene

Stranska 
krtača

Vsesmerno 
kolesce

Kontakti 
za polnjenje 

Glavna krtača

Zaklep glavne 
krtače

Glavno 
kolesce

Senzor proti padcu
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Spoznajte vašo napravo

Polnilna postaja

Vodni rezervoar

Gumb za sprostitev
vodnega rezervoarja

Reža za 
pritrditev krpe

Pokrovček vodnega
rezervoarja

Vodni filter

Krpa za mokro
čiščenje

Gumb za 
sprostitev krpe

Mesto 
pritrditve

Nosilec za krpo

Kontaktne točke

Območje oddajanja signala

Indikacijska lučka polnilne postaje

Vtčnica 

Kontaktne točke
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Obojestranski 
lepilni trak

Namestitev naprave
1. Polnilno postajo postavite ob steno na ravno

površino in jo priključite na električno omrežje.

Opombe:
• 
strani pa najmanj 1,5 m.

•  Če napajalni kabel pada navpično proti tlem, bi se lahko zataknil v napravo 
med čiščenjem, zaradi česar bi se lahko zrahljal ali iztaknil.

• Indikacijska lučka na polnilni postaji je osvetljena, ko je polnilna postaja
vključena v elektriko in ugasnjena, ko se glavna enota polni.

Najmanj 0,5 m

Najmanj 0,5 m

Najmanj 1,5 m 

2.

Na obeh straneh polnilne postaje naj bo najmanj 0,5 m prostora, na sprednji Opombe:
• Uporaba obojestranskega lepilnega traka za pritrditev polnilne postaje je neobvazna.
• Če je potrebno, obojestranski lepilni trak odstranite počasi, da tako zmanjšate

ostanek lepila.
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Polnilno postajo pritrdite z lepilnim trakom.
Na območju, kjer boste namestili polnilno 
postajo, tla obrišite s suho krpo, nato priložen 
obojestranski lepilni trak zalepite na tla. 
Polnilno postajo položite na obojestranski 
lepilni trak in jo tako pritrdite.



Barva indikatorja za 
vžig prikazuje nivo 
baterije.
• Bela: ≥ 20%
• Rdeča: < 20%

Namestitev naprave 

Uporaba robotskega sesalnika

Opomba: 
Naprava se ne bo prižgala, če je baterija prazna. Glavno enoto postavite 
direktno na polnilno postajo in jo napolnite.
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3. Pritrdite vložek za vlago.
Ko namestite polnilno postajo, obrišite površino, kjer boste
postavili vložek za vlago, s suho krpo. Dvostranski lepilni
najprej namestite na vložek za vlago in ga nato položite na
tla.

Opomba: 
Na lesena tla vedno položite vložek za 
vlago.

4. Vklop in polnjenje.
Pritisnite in zadržite gumb za vklop. Ko lučka zasveti, 
glavno enoto položite na polnilno postajo, da se napolni. 
Robotski sesalnik uporablja visoko zmogljivo litij ionsko 
polnilno baterijo. Za ohranjanje najvišje zmogljivosti 
baterije naj bo robotski sesalnik vedno napolnjen.



Ponastavitev WiFi
a.Odprite zgornji pokrov, da boste pred seboj imeli WiFi indikator.
b. Istočasno pritisnite in zadržite gumb za SPOT čiščenje ter
gumb za polnjenje, dokler ne zaslišite glasovnega sporočila  
"Reset WiFi". Ko indikator WiFi počasi utripa, je robotski sesalnik
v stanju konfiguriranja mreže.  

Prenesite aplikacijo
V trgovini App Store ali v Google Playu poiščite aplikacijo "Xiaomi Home" ali poskenirajte spodnjo QR kodo za prenos in 
namestitev aplikacije. 

Dodajanje naprave

Namestitev naprave 

Povezava z aplikacijo

5. Napravo povežite z aplikacijo Xiaomi Home. Robotski sesalnik upravljate z aplikacijo Xiaomi Home. 

Odprite aplikacijo in kliknite na "+" v zgornjem desnem kotu ter sledite navodilom v aplikaciji. Potem ko ste 
robota dodali, ga boste našli na seznamu na domači strani. 
Opomba:
• Zaradi stalnih nadgradenj aplikacije Xiaomi Home se lahko postopek nekoliko razlikuje od opisanega. Sledite navodilom v aplikaciji.
• Naprava podpira samo 2.4GHz WiFi.
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WiFi indikator:

• Ugasnjen: WiFi onemogočen
• Počasi utripa: čakanje na

povezavo

• Hitro utripa: povezovanje
• Neprekinjeno sveti: 

povezava vzpostavljena

Opomba: 
Če svojega telefona ne morete povezati z robotskim sesalnikom, 
resetirajte WiFi in robotskega sesalnika dodajte kot novo napravo.



Opomba: 
• V izogib koroziji in poškodbam v vodni rezervoar ne vlivajte čistil ali razkužil.

• Ne uporabljajte vroče vode, saj bi lahko prišlo do deformacije rezervoarja.

1 Odstranite rezervoar za vodo
Gumb za sprostitev vodnega rezervoarja pritisnite 
navzdol in izvlecite rezervoar.

3 Namestitev vodnega rezervoarja
Vodni rezervoar vstavite v robotski sesalnik dokler ne 
zaslišite klika.

2 Napolnite rezervoar z vodo

Namestitev naprave 

Uporaba robotskega sesalnika

6.

Opomba:
Uporabite pregradni trak ali nastavite prepovedana območja, da 
preprečite mokro čiščenje po preprogah.

Namestitev krpe za mokro čiščenje
Tik preden začnete z mokrim čiščenjem, navlažite krpo 
in jo dobro ožemite, nato jo namestite na modul za 
mokro čiščenje.

4
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Mokro čiščenje 
Opomba: 
Priporočljivo je, da tla vsaj trikrat posesate, pred prvim mokrim čiščenjem, da 
preprečite pretirano kopičenje umazanije na krpi.



Opomba:
Priporočljivo je, da krpo očistite po 60 minutah mokrega čiščenja, 
da tako zagotovite pretok vode in kakovost čiščenja.
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Opomba:
• Če je polnilna postaja postavljena na lesena tla, vedno uporabljajte podstavek

proti puščanju vode, da ne bi vlaga prepuščala v tla in povzročila škode.
• Priporočljivo je, da podstavek za mokro čiščenje redno čistite in vodni 

rezervoar redno praznite, da preprečite neprijetne vonjave in plesen.
• Kadar naprave ne uporabljate za mokro čiščenja, podstavek odstranite. 

9. Odstranite modul za mokro čiščenje
Za odstranitev modula za mokro čiščenje 
pritisnite gumba za sprostitev na obeh straneh 
modula ter modul izvlecite.

10.Ločevanje vodnega rezervoarja od podstavka za mokro
čiščenje
Dva stranska gumba pritisnite navznoter, kot prikazuje
slika, izvlecite podstavek ter ga ločite od vodnega
rezervoarja.

Namestitev naprave 

Uporaba robotskega sesalnika

Namestite modul za mokro čiščenje
Modul za mokro čiščenje poravnajte z režami na 
spodnji strani naprave ter ga vstavite dokler ne 
zaslišite klika.

8. Začetek čiščenja
Ko je baterija popolnoma napolnjena, bo indikacijska lučka
ostala prižgana. Pritisnite na gumb za vklop ali uporabite
aplikacijo za začetek čiščenja.

7. Nastavite pretok vode
Za nastavitev željenega pretoka vode uporabite
mobilno aplikacijo.

Nizek
pretok vode

Srednji
pretok vode

Visok
pretok vode
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Navodila za uporabo

Vklop/izklop
Pritisnite in zadržite gumb za vklop, da napravo zaženete.

Pavza
Kadar je naprava v pogonu, pritisnite kateri koli gumb za
zaustavitev. Pritisnite gumb za vklop, da ponovno 
zaženete čiščenje ali gumb za polnjenje, da napravo 
pošljete na polnilno postajo in zaključite cikel čiščenja.

Stanje pripravljenosti
Ļe je naprava neaktivna veļ kot 10 minut, bo preġla v stanje 
pripravljenosti in idikacijska luļka bo poļasi utripala. Da 
napravo ponovno zaģenete, pritisnite na kateri koli gumb.

Opombe: 
  Å  Ko je naprava priključena na polnilno postajo, ne bo prešla v stanje pripravljenosti.  
  Å  Ļe bo naprava v stanju pripravljenosti veļ kot 12 ur, se bo samodejno ugasnila. 

Začetek čiščenja
Pritisnite gumb za viklop za začetek čiščenja. Med 
čiščenjem bo naprava načrtovala ustrezno pot čiščenja 
na podlagi generiranega načrta skenirane površine. 
Naprava bo najprej očitila robove določenega območja 
in nato načrtovala pot čiščenja v obliki črke Z, tako da 
bo učinkovito in hitro pokrila celotno površino.

Cona 1: očiščena Cona 2: očiščena

Cona 4: čakanje
na čiščenje

Cona 3: čiščenje 

Opomba: 
• Pred čiščenjem s tal umaknite kable (vključno s kablom polnilne postaje),

da se izognete izpadu električne energije in poškodbam, do katerih bi lahko 
prišlo, če bi naprava povlekla kabel za sabo.

• Če se cikel čiščenja zaključi po 10 minutah, se bo čiščenje samodejno ponovilo.
• Če je baterija prazna, preden se čiščenje zaključi, se bo robotski sesalnik najprej
   popolnoma napolnil, preden bo nadaljeval ļiġļenje od tam, kjer se je ustavil. 
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Indikacijska lučka se bo prižgala in naprava bo prešla v stanje 
pripravljenosti.  Ko je glavna enota v stanju mirovanja, 
pritisnite in zadržite gumb za vklop, da napravo ugasnete in 
končate trenutnen cikel čiščenja.
Opomba: Glavne enote med polnjenjem ni mogoče ugasniti.

Opomba:
Če med pavzo napravo ročno postavite na polnilno postajo, se bo 
trenutni cikel čiščenja zaključil.



1,5 m

1,5 m

Navodila za uporabo

Polnjenje
Avtomatski način: Po končanem čiščenju se bo 
naprava samodejno vrnila na polnilno postajo.
Ročni način: Ko je naprava v pavzi, za začetek 
polnjenja pritisnite gumb za polnjenje. Ko se robot 
polni, indikacijska lučka počasi utripa.

Opomba:
Če naprava ne najde polnilne postaje, se bo samodejno vrnila nazaj na 
začetek čiščenja. Za polnjenje napravo ročno postavite na polnilno postajo. 

SPOT čiščenje
Ko je naprava v stanju pripravljenosti ali v pavzi, za 
začetek SPOT čiščenja pritisnite na gumb za SPOT 
čiščenje. Ta način očisti kvadratno površino s 
stranico 1,5m. Po zaključenem čiščenju se naprava 
vrne ponovno na začetek čiščenja.

Napake
Ļe med ļiġļenjem pride do napake, bo rdeļa luļka zaļela
hitro utripati in zasliġali boste zvoļno sporoļilo.
Pomagajte si z navodili za reġevanje teģav.

Opombe:

• Ob napaki naprava po 10 minutah neaktivnosti samodejno preide v stanje pripravljenosti.
• Če ob napaki napravo postavite na polnilno postajo, se bo trenutni cikel čiščenja zaključil.

WiFi ponastavitev
Če se iz kakršnega koli razloga vaš pametni telefon ne poveže z
napravo, odprite pokrov posode za prah, tako da imate pred sabo
WiFi indikator, ter istočasno pritisnite in zadržite gumb za vklop ter
gumb za polnjenje, dokler ne zaslišite glasovnega sporočila "Reset
WiFi". Ponastavitev je končana, ko začne indikacijska lučka počasi
utripati.
Opomba:
Če bi povezovanje trajalo več kot eno uro, se bo WiFi samodejno izklopil. Če 
se želite ponovno povezati, najprej ponastavite WiFi.
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Opomba:
Cikel SPOT čiščenja zaključite s pritiskom na kateri koli gumb.



Navodila za uporabo

Čiščenje določenih prostorov
V aplikaciji izberite doloļene prostore za ļiġļenje. V tem

naļinu bo robotski sesalnik oļistil samo izbrane prostore.

Način čiščenja
Uporabite aplikacijo in izberite med tihim, uravnoteženim, 
močnim ali MAX načinom. Privzeto je nastavljen uravnotežen 
način čiščenja.

Pin n Go
Uporabite aplikacijo za nastavitev in usmeritev robota na ciljno točko.

Način "Ne moti"
Vsi aktivni cikli čiščenja se zaključijo, glasovna sporočila se 
ne predvajajo in lučka je zatemnjena. Ta način je samodejno 
nastavljen med 22.00 in 8.00 uro in ga lahko izklopite ali 
spremenite v aplikaciji.

Načrtovano čiščenje
Uporabite aplikacijo za nastavitev časa in sesalne moči 
za načrtovana čiščenja. Po končanem čiščenju se bo 
naprava vrnila na polnilno postajo.

Uporabite aplikacijo in označite določeno območje, ki naj ga

A

C
D

B
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Opombe:
• Preden lahko uporabite to funkcijo, morate ustvariri celotno mapo in 

omogočiti shranjevanje map. 
• Ko se čiščenje začne, gre lahko robotski sesalnik tudi preko označenih 

območij. Bodite pozorni, da ni ovir, ki bi robotu preprečevele dostop do 
označenih prostorov. 

robotski sesalnik očisti.
Opomba:
Med čiščenjem določenega območja, gre lahko robotski sesalnik preko 
označenih mej. Bodite pozorni, da v bližini območja čiščenja ni kablov ali ovir.



Navodila za uporabo

Več funkcij v aplikaciji

Opomba:
Funkcije in druge podrobnosti v aplikaciji se lahko razlikujejo zaradi 
nenehnega razvoja in nadgradnje aplikacije.

Sprememba načina čiščenja

Posodobitev map 
v realnem času

Ogled zgodovine čiščenja

Zamenjava glasu robota

Posodobitev strojne
programske opreme

Razpored menjave 
sestavnih delov

Daljinski upravljalnik

Ogled statusa robota

Način 
"Ne moti"

Lokacija robota 

Virtualni zid

Prepovedana obočja Prepovedana območja za 
mokro čiščenje

Polnjenje vodnega rezervoarja in 
čiščenje krpe med čiščenja

Če želite napolniti vodni rezervoar ali očistiti krpo med 
čiščenjem, pritisnite kateri koli gumb, da zaustavite cikel 
čiščenja ter odstranite modul za mokro čiščenje. Napolnite 
rezervoar oziroma očistite krpo ter ponovno namestite 
modul. Za nadaljevanje čiščenja pritisnite gumb za vklop.
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Prepovedana območja/virtualni zid

Aplikacijo lahko uprabite za izris virtualnih prepovedanih območij 
in zidov pa tudi virtualnih prepovedanih območij  in zidov za 
mokro čiščenje, da robot ne gre na območja, ki jih določite. 
Virtualna prepovedana območja in zidovi za  mokro čiščenja se 
aktivirajo samo, ko je nameščen modul za mokro čiščenje. 
Opombe:
• Za uporabo virtualnih prepovedanih območij morate omogočiti shranjevanje map v aplikaciji.
• Virtualna prepovedana območja in zidove lahko uporabljate samo za prilagoditev 

območja čiščenja. Ne uporabljajte jih za pregrado pred nevarnimi območji.
• Ročno prestavljanje robota ali večje spremembe v domačem okolju bi lahko 

povzročilo izgubo postavitve virtualnih prepovedanih območij in zidov.



Navodila za uporabo Redno vzdrževanje 

Glavna krtača 

1. Obrnite napravo, pritisnite gumb za sprostitev 
in odstranite pokrov glavne krtače.

2. Odstranite glavno krtačo in očistite ležaj.
3. Pokrovčka krtače zavrtite v smeri za odklep in ju odstranite.
4. Uporabite priložena orodja za čiščenje, da prerežete, kar

se je zapletlo v glavno krtačo ali v ležaj.
5. Ponovno namestite pokrovčka in ležaje v smeri za zaklep.
6. Ponovno namestite glavno krtačo in pokrov.

Pokrov 
glavne krtače

Gumb za sprostitev

Pokrovčka 
glavne krtače

Glavna krtača

Ležaj
glavne krtače

Znak za 
poravnavo

Smer za zaklep

Smer za odklep
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Polnilna postaja
Polnilno postajo postavite ob steno na ravno podlago in 
jo priklopite v elektriko. Na vsaki strani postaje naj bo 
vsaj 0,5 m prostora, na sprednji strani pa vsaj 1,5 m. Za 
lažjo uporabo aplikacije polnilno postajo postavite v 
prostor, kjer imate dober WiFi signal.

Opomba:
Polnilne postaje ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi. Ne blokirajte 
signalnega oddajnika na polnilni postaji, saj bi to lahko preprečilo, da se 
naprava samodejno vrne na polnilno postajo.

Signalni oddajnik

Najmanj 0,5 m

Najmanj 0,5 m

Najmanj 1,5 m

Opomba:
Priporočljivo je, da se glavna krtača zamenja vsakih 6-12 mesecev.

* Priporočljivo tedensko čiščenje



Redno vzdrževanje

Uporaba orodja za čiščenje glavne krtače 
Orodje za čiščenje glavne krtače uporabite za odstranjevanje 

las ali drugih smeti, ki se zapletejo v glavno krtačo.
2. Odprite pokrov na posodi za prah, kot prikazujejo

puščice in izpraznite vsebino posode.

Posoda za prah in filter 

1. Odprite zgornji pokrov glavne enote in pritisnite na gumb 
za sprostitev posode za prah ter odstranite posodo.

Čiščenje filtra   

1. Odprite pokrov posode za prah kot prikazujejo
puščice in izpraznite vsebino posode.
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Opomba:
V primeru da se je zapletla večja količina las ali so lasje močno zapleteni, 
jih previdno odstranite , da ne bi prišlo do poškodb na glavni krtači.

* priporočljivo tedensko čiščenje * priporočljivo čiščenje na dva tedna



3. Odstranite filter in ga sperite z vodo.

Redno vzdrževanje 

Čiščenje filtra

2. Posodo napolnite s čisto vodo in nato zaprite pokrov.
Dobro pretresite posodo in izlijte umazano vodo.

Opomba:
Površine filtra se ne dotikajte z rokami, ščetkami ali ostrimi 
predmeti, da ne bi prišlo do poškodb.

4. Večkrat sperite in lahno potresite okvir filtra ob trdo
površino, da otresete vso umazanijo.

5. Filter dobro posušite in ga ponovno namestite.
Opomba:
Filter sušite najmanj 24 ur pred ponovno uporabo. 

Baterija
Izdelek vsebuje litij-ionsko polnilno baterijo visoke 
zmogljivosti. Za optimalno delovanje baterije, naj bo 
naprava vedno napolnjena. 
Opomba:
Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo napolnite, preden jo 
shranite, ter jo vsake 3 mesece ponovno napolnite, da se ne bi baterija 
popolnoma izpraznila. 

Polnilna postaja   

Za čiščenje polnilnih kontaktov na polnilni postaji 
uporabite mehko in suho krpo.
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* priporočljivo čiščenje na dva tedna

* priporočljivo mesečno čiščenje



Redno vzdrževanje 
Stranska krtača
 

1. Napravo obrnite in odstranite vijak stranske krtače.
2. Odstranite in očistite stransko krtačo.
3. Ponovno namestite stransko krtačo in zatisnite vijak.

Krpa za mokro čiščenje   

1. Odstranite krpo z modula za mokro čiščenje

2. Očistite krpo in jo posuġite

Opomba:
 

Å  Če je krpa preveč umazana, to lahko vpliva na kakovost čiščenja. Pred 
    uporabo krpo vedno očistite

Å  Za optimalno čiščenje je priporočljivo, da krpo zamenjate
    na 3-6 mesecev. 

Opomba:

Za optimalno čiščenje je stransko krtačo priporočljivo menjati na 3-6 mesecev. 

Rezervoar za vodo   

1. Odprite rezervoar za vodo
2. Napolnite ga z vodo
3. Pretresite ga in vodo izlijte
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* priporočljivo mesečno čiščenje
* priporočljivo čiščenje po vsaki uporabi

* priporočljivo redno čiščenje



Redno vzdrževanje 

Vsesmerno kolo  

1. Napravo obrnite.
2. Uporabite majhen izvijač, da ločite os in kolesce.
3. Os in kolesce sperite z vodo, da odstranite lase in umazanijo.
4. Posušite in sestavite kolesce ter ga namestite na svoje mesto.

Sistem za ponastavitev
Če se robotski sesalnik ne odziva, ko pritisnete na gumb, ali 
robota ne morete ugasniti, pritisnite na gumb Reset. 
Robotski sesalnik se bo ponovno zagnal.
Opomba:
S ponastavitvijo sistema se bodo shranjeni načini čiščenja, WiFi 
in druge nastavitve ponastavili na tovarniške nastavitve.

Opomba:
Nosilca vsesmernega kolesca ni mogoče odstraniti.

Senzorji na glavni enoti  
Uporabite mehko suho krpo za brisanje in čiščenje senzorjev:
1. Štirih senzorjev proti padcem na spodnjem delu naprave
2.
3.

Senzor za stene na desni strani robota.
Kontakt za polnjenje na spodnjem delu naprave.

Kolesce

Os

Nosilec

Senzorji proti padcem

Vsesmerno kolesce 

Kontakt za polnjenje
Stranska krtača

Senzor za stene

Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Če je težava udi po ponastavitvi še vedno prisotna, napravo 
vklopite ter pritisnite in zadržite gumb za polnjenje. Istočasno 
pritisnite tudi gumb "Reset ". Še naprej držite gumb za polnjenje, 
dokler ne zaslišite glasovnega sporočila "Start restoring initial 
version". Naprava se bo tako ponastavila na tovarniške 
nastavitve.

Posodobitev programske opreme
Uporabite aplikacijo za posodobitev programske opreme. 
Napravo postavite na polnilno postajo in se prepričajte, da 
je baterija napolnjena vsaj na 20% preden začnete s 
posodobitvijo. Indikacijska lučka bo med posodabljanjem 
hitro utripala v beli barvi.
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* priporočljivo redno čiščenje * priporočljivo mesečno čiščenje
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Varovanje okolja 

Odstranitev baterije

Kemijske snovi v vgrajeni litij-ionski bateriji tega izdelka lahko povzročijo onesnaženje okolja. Preden napravo zavržete, odstranite 
baterijo in jo predajte specializiranemu obratu za reciklažo.

1. Robotski sesalnik uporabljajte dokler se baterija ne iztroši in naprava ne deluje več ter se na polnilni postaji ne napolni več.
2. Izključite napravo.
3. Odstranite vijake s pokrova za baterijo.
4. Odstranite pokrov baterije.
5. Pritisnite na gumb, da izvlečete kontakt baterije ter odstranite baterijo.
Opombe:
• Preden baterijo odstranite, se prepričajte, da je popolnoma izpraznjena. Ne poskušajte odstranjevati baterije, če je robot na polnilni postaji.
• Odstranite celoten baterijski komplet z ohišjem, da ne bi prišlo do kratkega stika in puščanja nevarnih snovi.
• Če po nesreči pridete v stik s tekočinami baterije, predel temeljito sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Spodnja navodila veljajo za primer, ko želite robotski sesalnik zavreči in ne veljajo za vsakodnevno uporabo sesalnika*



Osnovne specifikacije 

Robotski sesalnik Polnilna postaja

Ime Specifikacije

353×350×96.5mmDimenzije

14.4V/5200mAh lithium batteryBaterija

Cca. 3.5 kgTeža

WiFi pametna povezavaBrezžična povezava

58WNazivna moč

Nazivna napetost 14.4VDC

Ime Specifikacije

151×130×98mmDimenzije

Roborock S5 MaxModel CDZ11RR ali CDZ12RRModel

28W

100-240VACVhodna napetost

Izhodna napetost

Nazivna frekvenca 50-60Hz

20VDC 1.2A
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Opomba:
Serijska številka je na nalepki na spodnji strani naprave.

WiFi specifikacije
Povezava

WiFi

Protokol

802.11b/g/n

Razpon frekvenc

2400-2483.5 MHz

Največja izhodna moč

≤ 20dBm



Napaka Rešitev

Error 1: Obrnite enoto z laserjem 
in preverite, da ni zataknjen ali 
blokiran.

Enota z laserjem se je zataknila. Odstranite morebitne ovire, nato napravo postavite na 
drugo mesto in jo ponovno zaženite.

Error 8: Odstranite morebitne 
ovire v okolici naprave. Naprava se je morda kam zataknila ali naletela na oviro. Odstranite morebitne ovire.

Error 2: Očistite in pretresite odbijač. Odbijač se je zataknil. Rahlo ga potresite, da odstranite morebitne ovire. Če ovir ne 
najdete, napravo postavite na drugo mesto in jo ponovno zaženite.

Error 3: Napravo prestavite na 
drugo mesto in jo ponovno 
zaženite.

Kolesce se ne dotika tal. Napravo postavite na drugo mesto in jo ponovno zaženite.

Error 5: Odstranite in očistite 
glavno krtačo in ležaj krtače.

Error 6: Odstranite in očistite stransko krtačo.

V glavno krtačo se je morda kaj zapletlo. Odstranite jo in jo očistite.

V stransko krtačo se je morda kaj zapletlo. Odstranite jo in jo očistite.

Error 7: Preverite, če so kolesca 
blokirana, nato napravo postavite na 
drugo mesto in jo ponovno zaženite.

Glavno kolesce se je morda zataknilo. Odstranite ga in ga očistite.

Odpravljanje težav

Če se pojavi napaka med čiščenjem, bo lučka na gumbu za vklop hito utripala rdeče, zaslišali pa boste tudi glasovno 
sporočilo. Za rešitev težave si pomagajte s spodnjo tabelo.
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Error 4: Očistite senzorje proti padcem, 
napravo prestavite stran od dvignjenih 
površin in jo ponovno zaženite.

The robot is suspended. Napravo postavite na drugo mesto in jo ponovno zaženite. Težava 
se lahko pojavlja, če so senzorji proti padcem zamazani.  Očistite senzorje in poskusite 
znova.

Error 9: Ponovno namestite posodo za prah 
in filter.

Ponovno namestite posodo za prah in filter ter preverite, da sta nameščena pravilno. 
Če je težava še vedno prisotna, poskusite zamenjati filter.

Error 10: Filter je moker ali zamazan. Filter ni popolnoma suh. Filter sušite vsaj 24 ur. Filter je morda tudi potrebno očistiti. Če je 
težava še vedno prisotna, zamenjajte filter.
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Opomba:
Ponastavitev sistema morda ne bo odpravila vseh težav.

Napaka Rešitev

Error 11: Močno magnetno polje. Napravo postavite 
stran od magnetnega traka in jo ponovno zaženite.

Naprava je preblizu pregradnega traka in se ne more zagnati. Prestavite na drugo 
mesto in jo ponovno zaženite.

Error 12: Baterija je skoraj prazna. pred ponovno 
uporabo baterijo napolnite. Prazna baterija. Pred ponovno uporabo jo napolnite.

Error 13: Napaka pri polnjenju. Očistite kontakte za polnjenje. S suho krpo očistite kontakte za polnjenje na napavi in polnilni postaji.

Error 14: Napaka na bateriji. Temperatura baterije je previsoka ali prenizka. Počakajte, da se vrne v normalno stanje.

Error 26: Očistite senzor za stene. Senzor za stene je umazan. Očistite ga.

Error 16: Naprava je na neravni podlagi. Napravo ste zagnali na neravni površini. Položite jo na ravno podlago in jo ponovno 
zaženite.

Error 17: Naprava na modulu stranske krtače. 
Ponastavite napravo. Prišlo je do okvare na modulu stranske krtače. Ponastavite sistem in poskusite znova.

Error 18: Napaka na ventilatorju. Ponastavite napravo. Prišlo je do okvare na ventilatorju sesalnika. Ponastavite sistem in poskusite znova.

Error 22: Očistite senzor za polnjenje na glavni enoti. Senzor za polnjenje je umazan. Očistite ga.

Error 23: Očistite signalni oddajnik na polnilni postaji. Polnilna postaja je blokirana. Odstranite oviro.

Error 24: Naprava je zaznala virtualno prepovedano 
območje ali steno. Prestavite jo in jo ponovno zaženite.

Napravo prestavite stran od virtualnega prepovedanega območja ali od ovire in jo 
ponovno zaženite.

Notranja napaka. Ponastavite sistem. Okvara zaradi notranje napake. Ponastavite sistem.

Odpravljanje težav

Če se pojavi napaka med čiščenjem, bo lučka na gumbu za vklop hito utripala rdeče, zaslišali pa boste tudi glasovno 
sporočilo. Za rešitev težave si pomagajte s spodnjo tabelo.



Pogosta vprašanja

Težava Rešitev

Naprava se ne prižge Baterija ni dovolj polna. Napravo pred ponovno uporabo postavite na polnilno postajo, da se napolni. 
Temperatura baterije je prenizka ali previsoka. Napravo uporabljajte pri temperaturi od 4 do 40°C.

Naprava se ne poveže na WiFi

WiFi je onemogočen. Ponastavite ga in poskusite znova.
WiFi signal je slab. Prepričajte se, da je glavna enota na območju z dobrim sprejemom WiFi 
signala. Neobičajna WiFi povezava. Ponastavite WiFi in si naložite zadnjo različico mobilne 
aplikacije ter poskusite znova. Trenutna naprava ni podprta. Seznam podprtih modelov najdete 
v aplikaciji. Naprava se ne poveže na WiFi omrežje. Morda je prišlo do napake v nastavitvah 
vašega routerja. Obrnite se na pooblaščeni servis za pomoč pri odpravljanju težav.

Naprava se ne polni
Polnilna postaja ni vključena v elektriko. Preverite, da sta oba konca kabla pravilno priključena. Če je 
kontakt slab, očistite kontakte na polnilni postaji in na glavni enoti.
Ko je indikacijska lučka za vklop/izklop prižgana, je naprava vključena.

Počasna hitrost polnjenja
Če napravo uporabljate pri visokih ali nizkih temperaturah, se bo hitrost polnjenja samodejno 
zmanjšala, da se tako poveča življenjska doba baterije. 
Kontakti za polnjenje so morda zamazani. Očistite jih s suho krpo.

Naprava se ne vrne na 
polnilno postajo

V bližini polnilne postaje je preveč ovir. Polnilno postajo prestavite na odprto mesto. 
Naprava je predaleč od polnilne postaje. Postavite jo bližje in poskusite znova.

Neobičajno vedenje Ponovno zaženite napravo.

Hrup med čiščenjem
Glavna krtača, stranska krtača ali vsesmerno kolesce so se morda zablokirali. Napraavo izključite in 
jih očistite. Če se zablokira vsesmerno kolesce, ga odstranite s pomočjo izvijača in ga očistite.

Zmanjšana zmogljivost 
čiščenja ali puščanje 
prahu

Posoda za prah je polna. Izpraznite jo.
Filter je zamazan. Očistite ga.
V glavno krtačo so se zapletli tujki. Očistite jo.
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Pogosta vprašanja

Težava Rešitev

Po končanem polnjenju 
naprava ne nadaljuje s 
čiščenjem

Preverite, da naprava ni v načinu "Ne moti", saj se v tem načinu po končanem polnjenju čiščenje 
ne nadaljuje. Ko je za čiščenje prostora potrebno dodatno polnjenje se čiščenje ne bo nadaljevalo, 
če ste napravao ročno postavili na polnilno postajo.

Po končanem SPOT čiščenju ali po 
tem, ko ste jo ročno prestavili, se 
naprava ne vrne na polnilno postajo

Po končanem SPOT čiščenju ali po tem, ko ste popolnoma zamenjali lokacijo naprave, se bodo 
mape generirale na novo. Če je polnilna postaja zelo oddaljena, se naprava mordane bo samodejno 
vrnila za polnjenje. Napravo postavite na polnilno postajo ročno.

Načrtovano čiščenje ne deluje
Baterija ni dovolj polna. Načrtovano čiščenje se izvaja samo v primeru, ko je baterija napolnjena vsaj na 
20%. Preverite tudi, da je nastavitev za časovno načrtovano čiščenje nastavljena na "effective once".

Se baterija prazni, ko je 
naprava na polnilni postaji?

Ko je naprava na polnilni postaji, se baterija prazni zaradi ohranjanja optimalnega 
delovanja baterije, vendar je poraba baterije zelo nizka.

Moram baterijo polniti vsaj 16 ur 
za prve tri uporabe? Ne. Robotski sesalnik lahko uporabite takoj ko ga enkrat popolnoma napolnite. 

Sesalnik nenadoma ne posesa 
celotnega območja Senzor za steno ali senzorji proti padcem so morda zamazani. Očistite jih z mehko suho krpo.

Potrebnega je veliko časa, da se 
napolni rezervoar za vodo Filter je morda zamazan in ga je potrebno očistiti. 

Pri mokrem čiščenju je preveč, 
premalo vode ali je sploh ni

Preverite, če je v rezervoarju voda in uporabite mobilno aplikacijo, da nastavite željen pretok 
vode. V uporabniškem priročniku najdete celotna navodila za nastavitev mokrega čiščenja.
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Informacije o odlaganju in recikliranju
Simbol na sliki pomeni, da je napravo na koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od običajnih
gospodinjskih odpadkov. Vaša dolžnost je, da elektronsko napravo odložite v centru za recikliranje in tako pripomorete
pri ohranjanju okolja in naravnih virov.
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Izjava o skladnosti
Podjetje Beijing Roborock Technology Co. Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED 
direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
priporocam.si/podpora ali pišite na info@priporocam.si 

Varnost laserja
Laserski senzor za razdaljo je v skladu s standardom za razred 1 za laserske 
izdelke IEC 60825-1:2014 in ne generira nevarnega laserskega sevanja.
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