Uživateľský manuál
Xiaowa Robotic Vacuum Cleaner
Prosím čítajte pozorne tento manuál
pred použitím a uschovajte ho pre budúce použitie

Bezpečnostné informácie
Obmedzenie
•

•

Nepoužívajte vysávač na ťažko čistiteľné alebo ostré predmety
(Ako napríklad zvyšky dekorácií, sklo alebo klince).
Neprenášajte vysávač za viečko laserového senzora vzdialenosti,
krytu hlavnej jednotky alebo senzoru kolízny vyrovnávacej pamäte.
Spotrebič musí byť vypnutý a odpojený z napájania predtým,
než je začaté čistenie vysávača.
Nepoužívajte navlhčený kus látky alebo akúkoľvek tekutinu na čistenie
tohto prístroja.
Nepoužívajte nadstavec mopu na čistenie kobercov.

•

Prosím používajte výrobok podľa manuálu. Výrobca nenesie

•
•
•

zodpovednosť za akékoľvek poškodenie spôsobené nesprávnym
používaním produktu.
Batérie a nabíjanie
VAROVANIE
•
•
•
•
•
•
•

Pre nabíjanie batérie používajte iba odpojiteľnú jednotku pre nabíjanie
Roborock CDZ03RR alebo Roborock CDZ03RR dodávané s výrobkom.
Nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte batériu alebo dobíjacie
príslušenstva.
Prosím udržujte dobíjacie príslušenstvo mimo zdrojov tepla
(Napríklad kúrenie).
Pred vyhodením spotrebiča odstráňte batériu.
Spotrebič musí byť odpojený od zdroja napätia pri odmontovanie
batérie.
Batérie sa musí bezpečne zlikvidovať. Prosím nevyhadzujte batérie do
bežného odpadu. Pre vyhodenie batérie použite k tomu určené
odpadovej kontajnery.
Neutierajte nabíjacie zariadenie navhlčeným kusom látky alebo
mokrými rukami.

Bezpečnostné informácie
Obmedzenie
•
•
•

Ak dôjde k poškodeniu kabeláže, tak musí byť vymenená výrobcom,
servisným agentom alebo inou kvali fi kovanú osobou, aby nedošlo
k nebezpečnej manipulácii.
Prosím, uistite sa, že bol prístroj vypnutý pri preprave a skontroluje,
či je v originálnom balení.
Ak je prístroj ponechaný dlhšiu dobu nepoužívaný, uchovávajte prístroj
v chladnom a suchom prostredí, plne nabitý a vypnutý.
Nabite prístroj aspoň každé 3 mesiace, aby nedošlo k úplnému vybitiu
batérie.

Tabuľka zlyhanie Robotic Vacuum Cleaner
Predmet

Porucha
porucha funkcií uvedených v príručke

Hlavná jednotka

porucha zapnutie
porucha hlavnej kefy, sekundárneho kefy, vetráku alebo hlavného kola

Dokovacia stanica Porucha nabíjania hlavnej jednotky
Nabíjací kábel

Porucha prívodu elektriny do nabíjacej stanice

Dokovacia nabíjacia stanica CDZ03RR / CDZ04RR vhodná pre Xiaowa Robotic Vacuum
Cleaner: C1 ***** (* môže byť 0 až 9, A až Z, a až z, "-", "_", "\", "/" alebo nič, na marketingové
účely). Informácie k nabíjací Li-on batériu
Model

BRR-1P4S-2600S/BRR-1P4S-2600D

Kapacita

2600mAh/37.44Wh

Napätie

14.4VDC

Obmedzené napätie

16.8VDC

Úvod
spotřebič
Vysávanie na mieste

• Stlačením spustíte vysávanie určitej plochy

Čistenie/ON&OFF

• Stlačte pre štart vysávanie
• Dlho stlačte pre zapnutie alebo
vypnutie prístroja

POWER light

• Biela: ak je kapacita batérie rovná alebo
prevyšujúcej 30%
• Červená: ak je kapacita menej ako 30%
• Pomaly blikajúca: nabíja sa alebo zapína
• Blikajúce červeno: závada

Nabíjanie
• Stlačte začalo nabíjanie
Poznámka: stlačte akékoľvek tlačidlo
pre prerušenie nabíjanie, vysávanie
alebo vysávanie na mieste

Reset WIFI

• Stlačte

a na 3 sekundy

Veko krytu

Úvod
spotřebič
prístroj

Prachový kontajner

kryt
pracka
WIFI indikátor

• pomaly bliká - čaká na spojenie
• rýchlo bliká - pripája sa
• svieti - WIFI je pripojená

ﬁlter

výstup vzduchu

Zoznam částí

Dobíjacia stanica

reproduktor

Hlavný nástroj na čistenie

Napájací kábel

Úvod
Prístroj a senzor
Nabíjacia stanica
Indikátor nabíjacej stanice
Oblasť pre vysielanie signálu
IR senzor
Konektor napájania

Plošiny pre nabíjanie

Plošiny pre nabíjanie

Senzor prekážok
Všesmerový
senzor nabíjania
Nárazník

Všesmerové koleso
Plošiny pre nabíjanie
Postranné kefa
Hlavné koleso
Hlavná kefa
Pracka krytu hlavnej kefy

Inštalácia
3 Zapnutie a nabíjanie
1 Pripojte kábel napájania a použite zväzovacia
pások na upevnenie prebytočných káblov

Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie prístroja.
Počkajte, kým sa sa svetlo nerozsvieti normálne
a potom pripojte telo prístroja do dokovacej
nabíjacej stanica pre nabíjanie.

Poznámky:
• Ak kábel napájania je voľne položený vedľa prístroja,
tak môže dôjsť k zachytnutí o kábel telom prístroja,
čo môže vyústiť v presunutie alebo odpojení
dokovacej nabíjacej stanice.

2 Umiestnite dokovaciu nabíjaciu stanicu k
stene na rovný povrch a pripojte ju k napájaniu.

Farba POWER svetla
určuje nabitia batérie
• Biela: kapacita batérie 30%>
• Červená: kapacita <30%
Poznámky: spotrebič nemusí byť zapnutý, ak je nízka kapacita batérie.
Pripojte prístroj priamo do dokovacej stanice

Poznámky:
• Uistite sa, že 0,5m z oboch strán dokovacej nabíjacej
stanice je dostatok voľného priestoru a 1,5m pred
nabíjacou stanicou nie sú žiadne prekážky.
• Neumiestňujte dokovaciu nabíjaciu stanicu v blízkosti
schodiska. Umiestnenie nabíjacia dokovacia stanica do
otvoreného priestoru obývanej miestnosti zvýši účinnosť
vysávania.

Inštalácia
4 Pripojte sa cez mobilnú aplikáciu
(Tento krok je možné preskočiť)
V obchode s aplikáciami vyhľadajte "Mi Home" alebo
naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte aplikáciu

WIFI indicator
• Pomalé blikanie: čaká na spojenie
• rýchle blikanie: pripájanie
• svieti: pripojené

Naskenujte kód pre stiahnutie
Poznámky: Ak sa váš mobilný telefón nepodarí pripojiť, tak sa prosím pozrite časti manuál - "Reset WIFI"

5 Začatie čistenie
Keď sa svetlo napájanie zmení z ľahko blikajúce biele na stále svietiace bielu, tak je nabíjanie dokončené. Stlačte
alebo použite mobilnú aplikáciu pre začatie čistenia.

tlačidlo

Rutinné údržba
Hlavná kefa (čistite každý týždeň)
1. Otočte spotrebič kolesami hore a stlačte pracku,
aby došlo k odstráneniu krytu hlavnej kefy.
2. Zdvihnite hlavnú kefu a očistite ho.
3. Použite dodávaný nástroj na čistenie hlavnej kefy
pre odstránenie namotaných vlasov.
4. Vložte späť hlavná kefa a dobre zaistite prackuhlavného krytu.
Poznámky: je doporučené vymeniť kefa každých 6-12 mesiacov,
aby bolo zabezpečené dostatočné čistenie.

Kryt hlavnej kefy
Pracka
Hlavná kefa
Štetiny hlavnej kefy

Použitie nástroja na čistenie hlavnej kefy

Rutinné údržba
2. Otvorte kryt odpadového kontajnera v smere šípky

1. Odstráňte vrchný kryt prístroja a stlačte
pracku pre vybratie odpadového kontajnera
3. Otočte odpadovú nádobu a vyprázdnite ho

Poznámky: Aby nedošlo k blokovanie krytu,
tak pri vyprázdňovaní odpadového
kontajnera zľahka poklepte.

Rutinné údržba
Neumývajte kontajner vodou, môže
dôjsť k zníženiu čistiaceho efektu.
Poznámky: Je doporučené vymeniť filter každé 3 mesiace.

Batérie
Spotrebič je dodávaný s vstavanou lítium-ion
nabíjacou batériou. Pre zachovanie dobrej
výdrže batérie, prosím udržujte batériu nabitú.
Poznámky: Pokiaľ je prístroj dlhšiu dobu nepoužívaný,tak ho
ukladajte vždy nabitý. Batériu dobite každé 3 mesiace, aby
nedošlo k úplnému vybitiu batérie.

Všesmerové koleso (čistite každý mesiac)
1. Otočte prístroj a vyberte viacsmerové koleso
2. Odstráňte nečistoty na tele kolesá a jeho osi
3. Vložte späť bicykel a pevne ho upevnite

Prosím vyměňte ﬁltr podle obrázku

Vedlejší kartáč (čistěte každý měsíc)
1. Otočte přístroj a odstraňte šroub
2. Odstraňte a vyčistěte vedlejší kartáč
3. Vložte zpět vedlejší kartáč a upevněte šroub
Poznámky: Je doporučeno vyměnit postranní kartáč
každých 3-6 měsíců

Poznámky: Umyte koleso vodou a osušte ho

telo kolesá
osa
nosič

Rutinné údržba
Senzor prístroja (čistite každý mesiac)
Použite mäkký a suchý kus textilu k vyčisteniu každého senzora vrátane:
1. Štyri senzory prekážok na spodnej strane pohybe
2. IR senzor spomalenie vpredu prístroje
3. Miesto pre nabíjanie na spodu prístroja

Senzory prekážok

Miesto pre nabíjanie

IR senzor spomalenie

Dokovacia nabíjacia stanica (čistite každý mesiac)
Použite mäkký a suchý kus textilu k vyčistenie miesta pre nabíjanie.

Firmware update
Môžete použiť mobilnú aplikáciu pre update firmware. Prosím pripojte prístroj do dokovacej
stanice a uistite sa, že je nabitie batérie aspoň 20% pred tým, než zahájite update. Svetlo
prístroja bude rýchlo blikať pri vykonávaní update.

Reset systému
Pokiaľ prístroj nereaguje na stlačenie tlačidiel alebo nemôže byť vypnutý, tak prosím resetujte
systém stlačením t tlačidla: prístroj sa reštartuje automaticky po jeho resetovaní.

Základné parametre
Prístroj
Názov

Špeciﬁkácie

Model

C1 ***** (* môže byť 0 až 9, A až Z, a až z, "-",
"_", "\", "/" alebo nič, pre marketingové účely)

Vonkajšie rozmery

353x350x90,5mm

Batérie

14.4V/2600mAh lithium baterie

Váha

približne 3.0kg

Bezdrôtová komunikácia

WIFI Smart Connect

Napätie

14.4VDC

Napájanie

50W

Dokovací stanice
Názov

Špeciﬁkácie

Model

CDZ03RR nebo CDZ04RR

Vonkajšie rozmery

151x130x98mm

Napájanie

42W

Vstupné napätie

100-240VAC

Výstupné napätie

20VDC 1.8A

Frekvencia

50-60Hz

Eliminácia problémov
Ak sa objaví error, tak svetlo prístroja bude rýchlo blikať červenou farbou a ozve sa zvukový signál. Pre
riešenie problémov využite túto tabuľku.
Názov chyby

Riešenie

Error 2: Prosím skontrolujte nárazník

Zaseknutý nárazník. Prosím ľahko stlačte pre uvoľnenie cudzieho
materiálu. Ak cudzie materiály nie sú nájdené, tak prosím dajte prístroj
na iné miesto a zahájte vysávanie.

Error 3: Prosím dajte prístroj na
iné miesto a zahájte vysávanie.

Koleso prístroja sa nemôže pohybovať, prosím dajte
prístroj na iné miesto a zahájte vysávanie.

Error 4: error senzoru priblíženia

Prístroj sa nemôže hýbať. Prosím dajte prístroj na iné miesto a
začnite vysávanie. Tento problém sa môže objaviť, ak je senzor prekážok
znečistený. Prosím vyčistite senzor priblíženia.

Error 5: Prosím vyčistite hlavná kefa

Hlavná kefa môže byť znečistený cudzími materiály, ktoré zabraňujú jeho
fungovanie. Prosím vyberte hlavnú kefu a očistite ho.

Error 6: Prosím vyčistite vedľajšie kefa

Vedľajšie kefa môže byť znečistený cudzími materiály, ktoré zabraňujú
jeho fungovanie. Prosím vyberte vedľajšie kefu a očistite ho.

Error 7: error hlavného kolesa

Hlavný koleso môže byť znečistený cudzími materiály, ktoré zabraňujú jeho
fungovanie. Prosím vyberte hlavnú koleso, očistite ho a reštartujte prístroj

Error 8: Prístroj sa zasekol

Prístroj sa zasekol alebo zachytila za cudzí objekt. Prosím odstráňte
prekážky nachádzajúce sa okolo prístroja.

Error 9: Prosím znovu usaďte
kontajner na odpad a filter

Prosím znova usaďte kontajner na odpad a fi lter. Skontrolujte, či je
správne umiestnený. Ak problém stále pretrváva, vymeňte filter.

Error 10: Prosím vyčistite filter

Filter môže byť zablokovaný. Prosím, vyčistite ho. Ak problém
stále pretrváva, vymeňte filter.

Error 11: Detekované magnetické pole
s vysokou intenzitou

Prístroj je príliš blízko pri stene pri jeho štarte. Prosím presuňte ho na iné
miesto.esuňte jej na jiné místo.

Error 12: Batéria nie je dostatočne nabitá

Batéria má nízku kapacitu, nabite prístroj pred použitím.

Error 13: Nabíjací error

Prosím použite suchý kus látky pre vyčistenie miesta pre nabíjanie na
prístroji aj na nabíjacej stanici

Error 14: error batérie

Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota batérie. Prosím počkajte, kým batérie
alebo mať priaznivú teplotu.

Error 17: Zlyhanie vedľajšieho kefy,
prosím resetujte systém.

Zlyhanie vedľajšieho kefy. Prosím reštartujte systém.

Error 18: Zlyhanie vetráku,
prosím resetujte systém.

Zlyhanie zberu prachu. Prosím reštartujte systém.

Error 22: Prosím utrite senzor nabíjania.

Senzor nabíjania je zablokovaný prachom, prosím utrite
prach z nabíjacieho senzora.

Error 23: error dokovacia nabíjacej
stanice.

Nabíjacia dokovacia stanica je blokovaná cudzím materiálom alebo
prachom. Prosím odstráňte ho.

Internal error, prosím resetujte systém

Zlyhanie kvôli vnútornému error, Prosím, skúste resetovať systém.

Poznámky:
1. Resetovanie systému môže čiastočne odstrániť problémy.
2. Error 1, error 15, error 16, error 19, error 20, error 21 sú kódy pre ostatné modely a nevzťahujú sa na tento prístroj.

Informácie o výrobcovi
Názov výrobca
Adresa výrobca
Produkt

Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Floor 6, Suite 6016,6017,6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No. 8 Heiquan Road, Haidian District Beijing, P.R.CHINA
Robotic Vacuum Cleaner a příslušenství

WEEE Informácie
Správna likvidácia tohto produktu. Tento symbol označuje, že tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný
spolu s bežným domácim odpadom, podľa pokynov EÚ. Zodpovedne recyklujte tento produkt,aby
nedošlo k znečisteniu životného prostredia alebo ohrozeniu zdravia ľudí a podporujte recykláciu
použitých materiálov. Ak budete chcieť vrátiť použitý výrobok, tak prosím použite systém vrátenia
použitého tovaru alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Informácie o záruke
Predajca poskytuje záruku v súlade s legislatívou štátu, v ktorom bola podaná reklamácia. Minimálna
trvanlivosť záruky sú 2 rok, počnúc dňom kedy bol výrobok predaný koncovému zákazníkovi. Záruka
kryje iba závady materiálov alebo výroby.
Opravy, na ktoré sa vzťahuje záruka, môžu byť vykonané len autorizovaným servisným centrom. Ak
uplatňujete záruku, je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení produktu vrátane dátumu. Záruka
sa nevzťahuje na produkt v prípade:
Bežného opotrebovania výrobku, nesprávneho použitia napríklad preťažovaniu výrobku,
použitie neo fi ciálneho príslušenstvo, nadmerného použitia sily, Poškodenie spôsobené vonkajším
vplyvom, poškodenie spôsobené nedostatočne dôkladným čítaním manuálu
(Napr. Pripojením nevhodného napájania alebo nedodržania inštalačných pokynov),
Čiastočne alebo úplne demontované prístroje.

