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Baterija in polnjenje
▪ Za polnjenje baterije uporabljajte samo priloženo polnilno postajo naprave Roborock CDZ08RR ali CDZ09RR.
▪ Ne razstavljajte in popravjajte baterije ali polnilne postaje naprave.
▪ Polnilne postaje ne postavljajte v bližino virov toplote.
▪ Preden napravo zavržete, odstranite baterijo.
▪ Naprava mora biti izključena iz vira eletrike pred odstranitvijo baterije
▪ Baterijo zavrzite skladno z zakoni o varstvu okolja. Baterijo predajte lokalnim servisom za recikliranje.
▪
▪
▪
▪

Kontaktov za polnjenje ne čistite z mokrimi rokami ali mokro krpo.
Če je polnilni kabel poškodovan, ga takoj prenehajte uporabljati. Da se izognete nevarnostim, vam ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
serviser ali druga kvalificirana oseba.
Preden napravo pošiljate na servis, se prepričajte, da je ugasnjena. Priporočamo, da za pošiljanje uporabite originalno embalažo.
Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo popolnoma napolnite in shranite v hladen in suh prostor. Baterijo napolnite na vsake 3 mesece, da se
baterija ne bi popolnoma izpraznila.

▪

Varnostno opozorilo:
- Izdelek je namenjen samo notranji uporabi. Ne uporabljajte ga na balkonih ali terasah, ali na drugih površinah, kot so kavči, ali v komercialnih 
in industrijskih prostorih.
- Brez pregrade izdelka ne uporabljajte na višjih površinah (npr. na 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, da jih sesalnik ne bi povlekel za sabo in prenašal po prostoru.
- Da se sesalnik ne bi blokiral in da se lastnina ne bi uničila ali razbila, umaknite lomljive predmete na varno in odstranite plastične vrečke. 
- Naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi zmožnostmi ter osebam brez izkušenj
in znanja, razen pod nadzorom ali če so od odgovorne osebe dobili navodila za uporabo naprave.
- Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let in osebe s fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi razvojnimi motnjami, če so pod nadzorom odgovorne 
osebe in v primeru, da razumejo nevarnosti, ki jih uporaba naprave prinaša.
Naprava ni igrača! Otrokom je brez vednosti odgovorne osebe prepovedano čiščenje in vzdrževanje naprave.
- Orodje za čiščenje glavnih krtač hranite izven dosega otrok.
- Na napravo ne postavljanje nobena predmeta (vključno z otroki in hišnimi ljubljenčki), ne glede na to ali je naprava v pogonu ali ne.
- Lase, oblačila, prste in ostale dele telesa držite stran od odpirtin in premikajočih delov na napravi.
- Naprave ne uporabljajte na gorečih predmetih (cigarete,...).
- Naprave ne uporabljajte na visokih plišastih preprogah (naprava lahko slabše deluje tudi na temenjših preprogah).
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje trdih ali ostrih predmetov (ostanki dekoracij, steklo,...).
- Sesalnika ne nosite tako, da ga prijemate za pokrovček, kjer je laserski senzor.
- Napravo pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite ter izključite iz elektrike.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte mokrih krp ali tekočin.
- Funkcije za mokro čiščenje ne uporabljajte na preprogah.
- Napravo uporabljajte skladno z navodili proizvajalca. Vse stroške poškodb in napak, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, bo kril kupec sam. 
- Naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo samo kvalificirane osebe.



Tabela okvar robotskega sesalnika
Tabela okvar

Sestavni del Napaka

Glavna enota

Funkcije ne delajo

Naprava se ne prižge

Težave z glavno ali stransko krtačo, ventilatorjem ali glavnim koleščkom

Polnilna postaja
Polnilni kabel Napaka pri napajanju polnilne postaje

Program SPOT
- Pritisnite na gumb za 
čiščenje na določeni lokaciji

Vklop/izklop čiščenja
▪ Kratek pritisk za začetek čiščenja

▪ Dolg pritisk za vklop oz. izklop sesalnika

▪ Bela: nivo baterije ≥ 20%
▪ Rdeča: nivo baterije < 20%
Počasno utripanje: polnjenje ali zagon naprave 
Rdeče utripanje: napaka

Barve indikacijske lučke

Polnjenje
- Pritisnite za začetek polnjenja 
Opomba: za prekinitev čiščenja, polnjenja ali SPOT 
čiščenja pritisnite kateri koli gumb

WiFi ponastavitev: 
Istočasno pritisnite in za 3 sekunde zadržite 
gumb za program SPOT ter gumb za polnjenje
Odpiranje pokrova

Spoznajte vašo napravo 

Glavna enota

mailto:info@mishop.si


Posoda za vodo Krpa za mokro čiščenje

Napajalni kabel

Zračni filter Vodni filter

Podstavek proti 
puščanju vode

Polnilna postaja

Spoznajte vašo napravo 

Sestavni deli

Krpa za enkratno upraboPodstavek



Spoznajte vašo napravo 

Posoda za prah

Filter

Indikacijska lučka za WiFi 
- Ugasnjena: WiFi je onemogočen
- Počasno utripanje: čakanje na 
povezavo
- Hitro utripanje: povezovanje
- Neprekinjeno sveti: povezava 
vzpostavljena

Gumb za ponastavitev sistema 

Zvočnik

Odprtina za zrak

Orodje za čiščenje glavne krtače



Spoznajte vašo napravo 
Glavna enota in senzorji

Senzor za polnjenje
Senzor za stene

Vsesmerno kolesce

Kontakti za polnjenje 
Stranska krtača 
Glavno kolesce

Glavna krtača 
Zaklep glavne krtače

Senzor za višinoLaserski senzor 
oddaljenosti

Odbijač

Senzor proti padcem



Spoznajte vašo napravo 
Modul za mokro čiščenje

Polnilna postaja

Krpa za mokro čiščenje 

Mesto pritrditve

Indikacijska lučka 
polnilne postaje

Mesto kontakta
Mesto kontakta

Območje
oddajanja

Zadnji pokrov

Kabel 
Priključek za 

napajalnik

Prostor za kabel



Namestitev naprave

1. Podstavek proti puščanju vode priključite na polnilno
postajo, tako da ga vstavite v utore.

Polnilno postajo postavite ob steno na ravno površino in 
jo vključite v elektriko. Odvečen kabel spravite v prostor 
za kabel.

Opombe:
- Na obeh straneh polnilne postaje naj bo najmanj 0,5 m prostora, na 
sprednji strani pa najmanj 1,5 m.
- Če polnilni kabel prosto pada v navpični smeri, 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.

3. Vklop in polnjenje
Pritisnite in zadržite gumb za vklop, počakajte 
dokler lučka ne zasveti in glavno enoto položite 
na polnilno postajo, da se napolni.

Barva lučke na indikatorju 
prikazuje stanje baterije: 
- bela: nivo baterije ≥ 20% 
- rdeča: nivo baterije < 20%

Opomba: Naprava se ne bo prižgala, če je baterija prazna. 
Glavno enoto postavite direktno na polnilno postajo in jo 
napolnite.

4. Napravo povežite z aplikacijo Mi Home (neobvezno).

Najmanj 0,5m

Najmanj 0,5m

Najmanj 1,5m



Namestitev naprave

Naprava je kompatibilna s platformo za pametni dom Mi Home in jo lahko upravljate z aplikacijo Mi Home. Naprava podpira tudi 
ekosistem MIUI in se lahko poveže z drugimi Mi Home izdelki za pameten dom.

1. Naložite si aplikacijo Mi Home
V trgovini z aplikacijami ali v Google Playu poiščite aplikacijo "Mi Home" ali poskenirajte spodnjo QR kodo za prenos 
in namestitev aplikacije.

Opomba: Za podrobna navodila obiščite spletno stran Roborocka in si naložite smernice za iOS in Android naprave.

2. Dodajte napravo
Odprite stran "Moja naprava" v aplikaciji Mi Home, za dodajanje naprave pritisnite na "+" v zgornjem desnem kotu. Na novo dodano 
napravo lahko najdete na seznamu "Moje naprave".

Opomba: Zaradi nadgradenj in posodobitev aplikacije Mi Home, se lahko postopek nekoliko razlikuje od opisanega. Sledite navodilom v aplikaciji Mi Home, ki jo 
uporabljate. WiFi povezava je podprta samo v območju 2,4 GHz ne pa tudi v območju 5 GHz.

3. Ponastavitev WiFi

Če imate težave z WiFi-jem, ga ponastavite na prvotne nastavitve. 
Odprite zgornji pokrov, da boste pred seboj imeli WiFi indikator. 
Istočasno pritisnite in zadržite gumb za SPOT čiščenje ter gumb 
za polnjenje, dokler ne zaslišite glasovnega sporočila "Reset WiFi". 
Ponastavitev je zaključena, ko začne WiFi indikator počasi utripati. 
Naprava bo nato čakala na povezavo.
Opomba: Če naprava nikoli ni bila povezana z mobilnikom ali če imate težave s 
povezavo, ponastavite WiFi preden se poskusite povezati.

WiFi indikator:
- ugasnjen: WiFi je 
izklopljen
- počasi utripa: čakanje na 
povezavo
- hitro utripa: povezovanje 
- neprekinjeno sveti: WiFi 
je povezan



Namestitev naprave 

Mokro čiščenje
5. Namestite modul za mokro čiščenje

A. Nastavite pretok vode 

Nastavite željeni pretok vode

B. Namestite krpo za mokro čiščenje

a)Namestitev krpe za večkratno uporabo
Zmočite krpo in jo dobro odtisnite. Vstavite jo in 
jo povlecite vzdolž reže na vodnem rezervoarju 
ter jo dobro pritrdite.

Opomba: Uporabite pregradni trak, da ustvarite pregrado okrog preprog. 

b)

Podstavek za montažo krpe

b1) Namestitev podstavka za montažo krpe 
Podstavek za montažo krpe vstavite od desne proti 
levi vzdolž reže na vodnem rezervoarju, kot prikazuje 
slika, ter ga dobro prirdite.

b2) Pritrditev krpe za enkratno uporabo
Vodni rezervoar položite na ravno površino tako, 
da bo tkanina krpe obrnjena navzgor. Krpo 
poravnajte s podstavkom in jo močno pritisnite 
navzdol. Dobro pritisnite na različnih mestih, da 
krpo pritrdite na podstavek.

Krpa za enkratno uporabo

Nizek

Visok



C. Napolnite rezervoar z vodo
Odprite pokrov rezervoarja, napolnite ga z vodo in ga 
ponovno zaprite.

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

Opombe:
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite modul za mokro 
čiščenje. Odlijte vodo, ki je ostala v vodnem rezervoarju in očistite krpo, 
da se ne bi ustvarila plesen in da se izognete neprijetnim vonjavam.
- Če je polnilna postaja postavljena na lesena tla, vedno uporabljajte 
podstavek proti puščanju vode, da ne bi vlaga prepuščala v tla.

Namestitev naprave 

Mokro čiščenje
E. Začetek čiščenja 
Ko indikacijska lučka preneha utripati in začne konstantno 
svetiti, je polnjenje končano. Pritisnite gumb za vklop ali 
uporabite aplikacijo Mi Home da začnete s čiščenjem.

F. Odstranitev modula za mokro čiščenje
Ko je cikel čiščenja končan in se naprava vrne na 
polnilno postajo, pritisnite gumba za sprostitev na obeh 
straneh modula ter modul izvlecite.



Navodila za uporabo

Vklop/izklop

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

Začetek čiščenja

Za začetek čiščenja pritisnite gumb za vklop. 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, ne da bi pri tem izpustila 
kakšen del. 

Prvo območje
je bilo očiščeno

Drugo območje
je bilo očiščeno

Tretje območje
se čisti

Četrto območje še 
čaka na čiščenje

Opozorilo:  
- Čiščenje ni mogoče, če baterija ni dovolj napolnjena. 
Najprej napolnite baterijo in nato nadaljujte s čiščenjem.
- 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.

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

Stanje pripravljenosti
Če je naprava neaktivna več kot 10 minut , bo prešla v 
stanje pripravljenosti in idikacijska lučka bo počasi utripala. 
Da napravo ponovno zaženete, pritisnite kateri koli gumb.

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



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. 

Opombe:
- Ko se pojavi napaka, bo naprava po 10 minutah neaktivnosti 
samodejno prešla v stanje pripravljenosti.
- Če pri pojavu napake napravo postavite na polnilno postajo, se 
bo trenutni cikel čiščenja zaključil.

WiFi ponastavitev
Če se iz kakršnega koli razloga vaš pametni telefon ne 
more povezati 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.

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.

Opomba: Če SPOT čiščenje začnete, ko je naprava v 
pavzi, se bo trenutni cikel čiščenja zaključil.



Navodila za uporabo - naslednje funkcije lahko aktivirate v aplikaciji

Čiščenje prostorov
Napravi naročite čiščenje določenih prostorov v vašem domu 
Opomba: Za čiščenje določenih prostorov mora biti shranjevanje map 
omogočeno.

Načrtovano čiščenje
Nastavite čas, ko želite, da naprava opravi čiščenje. Po 
končanem čiščenju se bo naprava vrnila na polnilno 
postajo. 
Opomba: Pri načrtovanem čiščenju mora biti naprava povezana 
z internetno povezavo. Če je povezava onemogočena ali 
nestabilna, se čiščenje ne bo izvedlo.

Področno čiščenje
Označite območje čiščenja in napravi naročite, da očisti 
točno določeno površino.

Način čiščenja
Izbirate lahko med tihim, uravnoteženim, 
turbo ali MAX načinom. Privzeto je 
nastavljen uravnotežen način čiščenja.

Način "Ne moti"
Vsi aktivni cikli čiščenja se bodo zaključili, glasovna 
sporočila se ne bodo predvajala in lučka bo 
minimalno osvetljena. Ta način je samodejno 
nastavljen med 22.00 in 8.00 uro in ga lahko 
izklopite ali prilagodite svojim potrebam.

Prepovedana območja/pregradni trak
Virtualno nastavite prepovedana območja in 
pregrade ter napravi onemogočite, da bi šla na
določena območja.
Opombe:
- Zahtevan je način shranjevanja map.
- To funkcijo uporabljajte za omejitev območja čiščenja ne 
pa tudi za ločevanje nevarnih predelov.
- Pri prestavljanju izdelka ali spreminjanju domačega okolja 
lahko pride do napak na mapi ali izgube shranjenih 
podatkov o conah in pregradah.



Navodila za uporabo

Prepovedana območja/pregradni trak

Dodatne funkcije v aplikaciji

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

Polnjene in menjava krpe med 
čiščenjem
Če želite napolniti vodni rezervoar ali očistiti krpo 
med čiščenjem, pritisnite kateri koli gumb, da 
zaustavite cikel čiščenja ter odstranite modul za 
mokro čiščenje. Za nadaljevanje čiščenja 
pritisnite gumb za vklop.

Polnilna postaja
Polnilno postajo postavite na ravno podlago. Na 
vsaki strani postaje naj bo vsaj 0,5 m prostora, na 
sprednji strani pa vsaj 1,5 m. Polnilno postajo 
priklopite na elektriko. Za lažjo uporabo aplikacije Mi 
Home polnilno postajo postavite v doseg WiFi 
omrežja.
Opomba: Polnilne postaje ne izpostavljajte direktni sončni 
svetlobi. Ne blokirajte območja s signalom lokacije na polnilni 
postaji, saj bi to lahko preprečilo, da se naprava samodejno 
vrne na polnilno postajo.

Najmanj 0,5m

Najmanj 0,5m

Najmanj 1,5m



Redno čiščenje

Glavna krtača *priporočljivo tedensko čiščenje

Opomba: Za optimalno čiščenje je priporočljivo, da 
glavno krtačo zamenjate na 6-12 mesecev.

Uporaba orodja za čiščenje glavne krtače

Pokrov glavne krtače

Indikator zaklepa 
Indikator odlepa

Gumb za sprostitev
 glavne krtače
Glavna krtača 
Pokrovček 
glavne krtače

Indikator
poravnave

1. Obrnite napravo, pritisnite gumb za sprostitev in odstranite
pokrov glavne krtače.
2. Odstranite glavno krtačo in očistite ležaj.
3. Uporabite priložena orodja za čiščenje, da prerežete, kar se
je zataknilo v glavno krtačo ali v ležaj.
4. Namestite glavno krtačo in ležaj nazaj v prvotni položaj.
5. Namestite pokrov in ga ponovno zaprite.



Redno vzdrževanje

Posoda za prah in filter *priporočljivo tedensko čiščenje

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

2. Odprite pokrov na posodi za prah, kot prikazujejo puščice in
izpraznite vsebino posode.

Čiščenje filtra *priporočljivo čiščenje vsaka dva tedna

1. Odprite pokrov posode za prah kot prikazujejo puščice.

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

Opomba: Izperite s čisto vodo, brez uporabe detergentov.



Redno vzdrževanje
Čiščenje filtra *priporočljivo čiščenje na dva tedna
3. Odstranite filter in ga izperite z vodo.

4. Večkrat izperite in lahno potresite okvir
filtra ob trdo površino, da otresete vso umazanijo. 
Postopek ponavljajte, dokler ni filter čist.

5. Filter dobro posušite in ga ponovno namestite.

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

Stranska krtača *priporočljivo mesečno čiščenje
1. Napravo obrnite in odstranite vijake na enoti
stranske krtače.
2. Odstranite in očistite stransko krtačo.
3. Ponovno namestite stransko krtačo in zatisnite vijake.

Opomba: Za optimalno čiščenje je stransko krtačo 
priporočljivo menjati na 3-6 mesecev.
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Krpa za mokro čiščenje *priporočljivo čiščenje po
vsaki uporabi

Opomba: S kolesca nosilca ni mogoče odstraniti.

Kolesce
Os

Podporni okvir

1. Odstranite krpo z modula za mokro čiščenje

2. Očistite krpo in jo posušite

Opombe:
- Pred čiščenjem krpo vedno odstranite, da ne bi umazana voda s filtra 
prešla v vodni rezervoar.
- Če je krpa preveč umazana, to lahko vpliva na kakovost čiščenja.
Pred uporabo krpo vedno očistite.
- Za optimalno čiščenje je priporočljivo, da krpo zamenjate na 3-6 
mesecev.

Krpa za enkratno uporabo

novo.

Namestitev filtra *priporočljiva menjava na 1-3 
mesece

1. Izvlecite vodne filtre, kot prikazuje slika.
2. Nadomestite jih z novimi.

Opomba: Za optimalno čiščenje je filtre priporočljivo zamenjati 
na 1-3 mesece, odvisno od kakovosti vode in pogostnosti 
uporabe naprave.

Vsesmerno kolo *priporočljivo mesečno čiščenje

1. Napravo obrnite ter kolesce potegnite navzgor in ga
odstranite.
2. S kolesca in osi odstranite lase in druge ostanke
umazanije.
3. Kolesce ponovno namestite in ga dobro pritrdite na svoje
mesto.
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Sistem za ponastavitev
Če so gumbi neodzivni ali naprave ne morete 
ugasniti, sistem ponastavite tako, da pritisnete gumb 
"Reset ". Ko bo ponastavitev končana, se bo naprava 
ponovno zagnala.

Pozor! S ponastavitvijo sistema se bodo ponastavili tudi 
shranjeni načini čiščenja, WiFi in druge nastavitve.

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 Mi Home za posodobitev 
programske opreme. Napravo postavite na polnilno 
postajo in se prepričajte, da je baterija napolnjena 
vsaj na 20% preden začnete s posodobitvijo.

Senzorji na glavni enoti
Uporabite mehko suho krpo za brisanje in čiščenje 
vseh senzorjev:
1. Šest senzorjev proti padcem na spodnjem delu
napr ave
2.
3.Kontakti za polnjenje na spodnjem delu naprave

Vsesmerno kolesce 
Kontakti za polnjenje 
Stranska krtača 

Senzor proti padcem

Senzor za stene



Osnovni parametri

Glavna enota Polnilna postaja



Odpravljanje težav

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



Odpravljanje težav



Pogosta vprašanja



Pogosta vprašanja

Izjava o skladnosti

Podjetje Beijing Roborock Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED 
direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi: 
priporocam.si/podpora ali pišite na info@priporocam.si
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