Uživatelský manuál
Xiaowa Robotic Vacuum Cleaner
Prosím čtěte pečlivě tento manuál
před použitím a uschovejte jej pro budoucí použití

Bezpečnostní informace
Omezení
•
•
•
•
•
•

Nepoužívejte vysavač na těžko čistitelné nebo ostré předměty
(jako například zbytky dekorací, sklo nebo hřebíky).
Nepřenášejte vysavač za víčko laserového senzoru vzdálenosti,
krytu hlavní jednotky nebo senzoru kolizní vyrovnávací paměti.
Spotřebič musí být vypnutý a odpojený z napájení předtím,
než je zahájeno čištění vysavače.
Nepoužívejte navlhčený kus látky nebo jakoukoli tekutinu k čištění
tohoto přístroje.
Nepoužívejte nástavec mopu k čištění koberců.
Prosím používejte výrobek dle manuálu. Výrobce nenese zodpovědnosti
za jakékoli poškození způsobené nesprávným používáním produktu.
Baterie a nabíjení
VAROVÁNÍ

•
•
•
•
•
•
•

Pro nabíjení baterie používejte pouze odpojitelnou jednotku pro nabíjení
Roborock CDZ03RR nebo Roborock CDZ03RR dodávané s výrobkem.
Nerozebírejte, neopravujte nebo neupravujte baterii nebo dobíjecí
příslušenství.
Prosím udržujte dobíjecí příslušenství mimo zdrojů tepla
(například topení).
Před vyhozením spotřebiče odstraňte baterii.
Spotřebič musí být odpojený od zdroje napětí při odmontování baterie.
Baterie se musí bezpečně zlikvidovat. Prosím nevyhazujte baterie do
běžného odpadu. Pro vyhození baterie použijte k tomu určené
odpadní kontejnery.
Neotírejte nabíjecí zařízení navhlčeným kusem látky nebo mokrýma
rukama.

Bezpečnostní informace
Omezení
•
•
•

Pokud dojde k poškození kabeláže, tak musí být vyměněna výrobcem,
servisním agentem nebo jinou kvaliﬁkovanou osobou, aby nedošlo
k nebezpečné manipulaci.
Prosím, ujistěte se, že byl přístroj vypnutý při přepravě a zkontroluje,
zda je v originálním balení.
Pokud je přístroj ponechán delší dobu nepoužívaný, uschovávejte přístroj
v chladném a suchém prostředí, plně nabitý a vypnutý.
Nabijte přístroj alespoň každé 3 měsíce, aby nedošlo k úplnému vybití baterie.

Tabulka selhání Robotic Vacuum Cleaner
Tabulka poruch Robotic Vacuum Cleaner
předmět

porucha
porucha funkcí uvedených v příručce

Hlavní jednotka

porucha zapnutí
porucha hlavního kartáče, sekundárního kartáče, větráku nebo hlavního kola

Dokovací stanice
Nabíjecí kabel

Porucha nabíjení hlavní jednotky
Porucha přívodu elektřiny do nabíjecí stanice

Dokovací nabíjecí stanice CDZ03RR / CDZ04RR vhodná pro Xiaowa Robotic Vacuum Cleaner:
C1 ***** (* může být 0 až 9, A až Z, a až z, “-”,”_”,”\”,”/” nebo nic, pro marketingové účely).
Informace k nabíjecí Li-on baterii
Model

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

Kapacita

2600mAh/37.44Wh

Napětí

14.4VDC

Omezené napětí

16.8VDC

Úvod
spotřebič
Vysávání na místě

• Stisknutím spustíte vysávání určité plochy

Čištění/ON&OFF

• Stiskněte pro start vysávání
• Dlouze stiskněte pro zapnutí nebo
vypnutí přístroje

POWER light

• Bílá: pokud je kapacita baterie rovna nebo
převyšující 30%
• Červená: pokud je kapacita méně jak 30%
• Pomalu blikající: nabíjí se nebo zapíná
• Blikající červeně: závada

Nabíjení

• Zmáčkněte pro zahájení nabíjení
Poznámka: zmáčkněte jakékoli tlačítko
pro přerušení nabíjení, vysávání nebo
vysávání na místě

Reset WIFI

• Zmáčkněte a na 3 vteřiny

Víko krytu

Úvod
spotřebič
přístroj

Prachový kontejner

Kryt
přezka
WIFI indikátor

• pomalu bliká - čeká na spojení
• rychle bliká - připojuje se
• svítí - WIFI je připojena

ﬁltr

výstup vzduchu

Seznam částí

Dobíjecí stanice

reproduktor

Hlavní nástroj na čištění

Napájecí kabel

Úvod
Přístroj a senzor
Nabíjecí stanice
Indikátor nabíjecí
stanice
Oblast pro vysílání signálu
IR senzor
Konektor napájení

Plošiny pro nabíjení

Plošiny pro nabíjení

Senzor překážek
Všesměrový
senzor nabíjení
Nárazník

Všesměrové kolo
Plošiny pro nabíjení
Postranní kartáč
Hlavní kolo
Hlavní kartáč
Přezka krytu hlavního kartáče

Instalace
1 Připojte kabel napájení a použijte svazovací pásek
na upevnění přebytečných kabelů

3 Zapnutí a nabíjení

Zmáčkněte a podržte tlačítko pro zapnutí přístroje.
Vyčkejte, dokud se se světlo nerozsvítí normálně
a poté připojte tělo přístroje do dokovací nabíjecí
stanice pro nabíjení.

Poznámky:
• Pokud kabel napájení je volně položen vedle přístroje,
tak může dojít k zachytnutí o kabel telem přístroje,
což může vyústit v přesunutí nebo odpojení
dokovací nabíjecí stanice.

2 Umistěte dokovací nabíjecí stanici ke zdi
na rovný povrch a připojte ji k napájení.

Barva POWER světla
určuje nabití baterie
• Bílá: kapacita baterie >30%
• Červená: kapacita < 30%
Poznámky: spotřebič nemusí být zapnut, pokud je kapacita baterie nízká.
Připojte přístroj přímo do dokovací stanice

Poznámky:
• Ujistěte se, že 0,5m z obou stran dokovací nabíjecí stanice
je dostatek volného prostoru a 1,5m před nabíjecí stanicí
nejsou žádné překážky.
Neumisťujte dokovací nabíjecí stanici poblíž schodiště.
Umístění nabíjecí dokovací stanice do otevřeného
prostoru obývané místnosti zvýší účinnost vysávání.

Instalace
4 Připojte se přes mobilní aplikaci
(tento krok je možné přeskočit)
V obchodě s aplikacemi vyhledejte “Mi Home” nebo naskenujte
QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci

WIFI indicator
• Pomalé blikání: čeká na spojení
• rychlé blikání: připojování
• svítí: připojeno

Naskenujte kód pro stažení
Poznámky: Pokud se Váš mobilní telefon nepodaří připojit, tak se prosím odkazujte na manuál - “Reset WIFI”

5 Zahájení čištění
Když se světlo napájení změní z lehce blikající bílé na stále svítící bílou, tak je nabíjení dokončeno. Zmáčkněte
nebo použijte mobilní aplikaci pro zahájení čištění.

tlačítko

Rutinní údržba
Hlavní kartáč (čistěte každý týden)
1. Otočte spotřebič koly vzhůru a zmáčkněte přezku,
aby došlo k odstranění krytu hlavního kartáče
2. Zvednětě hlavní kartáč a očistěte jej.
3. Použijte dodávaný nástroj pro čištění hlavního kartáče
pro odstranění namotaných vlasů.
4. Vložte zpět hlavní kartáč a dobře zajistěte přezku
hlavního krytu
Poznámky: je doporučeno vyměnit kartáč každých 6-12 měsíců,
aby bylo zajištěno dostatečné čištění.

Kryt hlavního kartáče
Přezka
Hlavní kartáč
Štětiny hlavního kartáče

Použití nástroje na čištění hlavního kartáče

Rutinní údržba
2. Otevřete kryt odpadního kontejneru ve směru šipky

1. Odstraňte vrchní kryt přístroje a zmáčkněte
přezku pro vyjmutí odpadního kontejneru
3. Otočte odpadní kontejner a vyprázdněte jej

Poznámky: Aby nedošlo k blokování krytu,
tak při vyprazdňování odpadního
kontejneru lehce poklepejte.

Rutinní údržba
Neumývejte kontejner vodou, může dojít
ke snížení čistícího efektu.
Poznámky: Je doporučeno vyměnit ﬁltr každé 3 měsíce.

Baterie
Spotřebič je dodáván s vestavěnou lithium-ion
nabíjecí baterií. Pro zachování dobré výdrže
baterie, prosím udržujte baterii nabitou.
Poznámky: Pokud je přístroj delší dobu nepoužíván,
tak jej ukládejte vždy nabitý. Baterii dobijte každé 3
měsíce, aby nedošlo k úplnému vybití baterie.

Všesměrové kolo (čistěte každý měsíc)
1. Otočte přístroj a vyjměte vícesměrové kolo
2. Odstraňte nečistoty na těle kola a jeho ose
3. Vložte zpět kolo a pevně ho upevněte
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: Omyjte kolo vodou a osušte jej

tělo kola
osa
nosič

Rutinní údržba
Senzor přístroje (čistěte každý měsíc)
Použijte měkký a suchý kus textilu k vyčištění každého senzoru včetně:
1. čtyři senzory překážek na spodní straně pohybu
2. IR senzor zpomalení vpředu přístroje
3. Místo pro nabíjení na spodu přístroje

Senzory překážek

Místo pro nabíjení

IR senzor zpomalení

Dokovací nabíjecí stanice (čistěte každý měsíc)
Použijte měkký a suchý kus textilu k vyčištění místa pro nabíjení

Firmware update
Můžete použít mobilní aplikaci pro update ﬁrmware. Prosím připojte přístroj do dokovací stanice
a ujistěte se, že je nabití baterie alespoň 20% před tím, než zahájíte update. Světlo přístroje bude
rychle blikat při provádění update.

Reset systému
Pokud přístroj nereaguje na zmáčknutí tlačítek nebo nemůže být vypnut, tak prosím resetujte
systém stiskem

tlačítka: přístroj bude restartován automaticky po jeho resetování.

Základní parametry
Přístroj
Název

Speciﬁkace

Model

C1*****(* může být 0 až 9, A až Z, a až z, “-”,
”_”, ”\”, ”/” nebo nic, pro marketingové účely)

Vnější rozměry

353x350x90,5mm

Baterie

14.4V/2600mAh lithium baterie

Váha

zhruba 3.0kg

Bezdrátová komunikace

WIFI Smart Connect

Napětí

14.4VDC

Napájení

50W

Dokovací stanice
Název

Speciﬁkace

Model

CDZ03RR nebo CDZ04RR

Vnější rozměry

151x130x98mm

Napájení

42W

Vstupní napětí

100-240VAC

Výstupní napětí

20VDC 1.8A

Frekvence

50-60Hz

Eliminace problémů
Pokud se objeví error, tak světlo přístroje bude rychle blikat červenou barvou a ozve se zvukový signál.
Pro řešení problémů využijte tuto tabulku.
Název chyby

Řešení

Error 2: Prosím zkontrolujte nárazník

Zaseklý nárazník. Prosím lehce zmáčkněte pro uvolnění cizího materiálu.
Pokud žádné cizí materiály nejsou nalezeny, tak prosím dejte přístroj
na jiné místo a zahajte vysávání.

Error 3: Prosím dejte přístroj
na jiné místo a zahajte vysávání.

Kolo přístroje se nemůže pohybovat, prosím dejte přístroj
na jiné místo a zahajte vysávání.

Error 4: Error senzoru přiblížení

Přístroj se nemůže hýbat. Prosím dejte přístroj na jiné místo a
zahajte vysávání. Tento problém se může objevit, pokud je senzor překážek
znečištěný. Prosím vyčistěte senzor přiblížení.

Error 5: Prosím vyčistěte hlavní kartáč

Hlavní kartáč může být znečištěný cizími materiály, které zabraňují
jeho fungování. Prosím vyjměte hlavní kartáč a očistěte jej.

Error 6: Prosím vyčistěte vedlejší kartáč

Vedlejší kartáč může být znečištěný cizími materiály, které zabraňují
jeho fungování. Prosím vyjměte vedlejší kartáč a očistěte jej.

Error 7: Error hlavního kola

Hlavní kolo může být znečištěný cizími materiály, které zabraňují jeho
fungování. Prosím vyjměte hlavní kolo, očistěte jej a restartujte přístroj

Error 8: Přístroj se zasekl

Přístroj se zasekl nebo zachytl za cizí objekt. Prosím odstraňte překážky
nacházející se okolo přístroje.

Error 9: Prosím znovu usaďte
kontejner na odpad a ﬁltr

Prosím znovu usaďte kontejner na odpad a ﬁltr. Zkontrolujte, zda je
správně umístěn. Pokud problém stále trvá, vyměňte ﬁltr.

Error 10: Prosím vyčistěte ﬁltr

Filtr může být zablokovaný. Prosím, vyčistěte jej. Pokud problém
stále trvá, vyměňte ﬁltr.

Error 11: Detekováno magnetické pole
s vysokou intenzitou

Přístroj je příliš blízko u zdi při jeho startu. Prosím přesuňte jej na jiné místo.

Error 12: Baterie není dostatečně nabitá

Baterie má nízkou kapacitu, nabijte přístroj před použitím.

Error 13: Nabíjecí error

Prosím použijte suchý kus látky pro vyčištění místa pro nabíjení na přístroji
i na nabíjecí stanici

Error 14: Error baterie

Příliš vysoká nebo příliš nízká teplota baterie. Prosím vyčkejte, dokud baterie
nebo mít příznivou teplotu.

Error 17: Selhání vedlejšího kartáče,
prosím resetujte systém.

Selhání vedlejšího kartáče. Prosím resetujte systém.

Error 18: Selhání větráku, prosím
resetujte systém.

Selhání sběru prachu. Prosím resetujte systém.

Error 22: Prosím otřete senzor nabíjení.

Senzor nabíjení je zablokován prachem, prosím utřete prach
z nabíjecího senzoru.

Error 23: Error dokovací nabíjecí stanice.

Nabíjecí dokovací stanice je blokovaná cizím materiálem nebo prachem.
Prosím odstraňte jej.

Internal error, prosím resetujte systém

Selhání kvůli vnitřnímu erroru, Prosím zkuste resetovat systém

Poznámky:
1. Resetování systému může částečně odstranit problémy.
2. Error 1, error 15, error 16, error 19, error 20, error 21 jsou kódy pro ostatní modely a nevztahují se na tento přístroj.

Informace o výrobci
Název výrobce
Adresa výrobce
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 Informace
Správná likvidace tohoto produktu. Tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být zlikvidován
společně s běžným domácím odpadem, dle pokynů EU. Zodpovědně recyklujte tento produkt,
aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví a podporujte recyklaci
použitých materiálů. Pokud budete chtít vrátit použitý výrobek, tak prosím použijte systém vrácení
použitého zboží nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Informace o záruce
Prodejce poskytuje záruku v souladu s legislativou státu, ve kterém byla podána reklamace.
Minimální trvanlivost záruky jsou 2 rok, počínaje dnem kdy byl výrobek prodán koncovému zákazníkovi.
Záruka kryje pouze závady materiálů nebo výroby.
Opravy, na které se vztahuje záruka, mohou být provedeny pouze autorizovaným servisním centrem.
Pokud uplatňujete záruku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení produktu včetně data.
Záruka se nevztahuje na produkt v případě:
Běžného opotřebení výrobku, nesprávného použití například přetěžování výrobku,
použití neoﬁciálního příslušenství, nadměrného použití síly, Poškození způsobené vnějším vlivem,
poškození způsobené nedostatečně důkladným čtením manuálu
(např. připojením nevhodného napájení nebo nedodržení instalačních pokynů),
Částečně nebo úplně demontované přístroje.

