Xiaomi Roborock
Sweep One S6

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Köszönjük, hogy megvásárolta a Xiaomi Roborock Sweep One S6-ot.
Használat előtt gondosan olvassa el a felhasználói kézikönyvet
és őrizze meg azt a későbbi használathoz.

A termék bemutatása
1.

Robot porszívó
Kikapcsolás/Bekapcsolás

Rövid gombnyomással indítja a takarítást
Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-, vagy
kikapcsoláshoz
Falérzékelő

Jelzőfény
Fehér: energia ≥20%
Piros: energia <20%
Lassú villogás: töltés, vagy indítás

Lökhárító

Piros villogás: üzemzavar

Akadályérzékelő

Helyi takarítás
Rövid gombnyomással indítja megszabott területek
takarítását

Töltés

Forgókerék

Rövid gombnyomással indítja a töltést

Töltőcsatlakozók

Megjegyzés: A takarítás, töltés, vagy helyi

Oldalsó kefe

takarítás során bármely gomb megnyomása

Főkerék

megállítja a robotot

Főkefe

Wi-Fi visszaállítása
Nyomja meg a helyi
takarítás és a töltés gombokat

A főkefe kioldógombja
LDS ház
LDS*Lézeres távérzékelő

lökhárító szenzor

egyidejűleg, 3 másodpercig
Fedél kinyitása

2.

Portároló
Portároló fedele

Wi-Fi ellenőrzőlámpa

Kioldógomb a

Lassú villogás: Várakozás csatlakozásra

fedélhez

Gyors villogás: Csatlakozás
Stabil fény: csatlakozva a Wi-Fi-hez
Kapcsoló a rendszer újraindításához

Szűrő

Hangszóró
Szellőzés

3.

Tartozékok

Hely a főkefe számára

Víztároló

Textil tisztítókendő
felmosáshoz

Nedvességnek ellenálló alátét
Töltőkábel

Töltőállomás
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Beszerel
és Csatlakoztassa a töltőállomást és szerelje be a

1

2

nedvességnek
ellenálló
alátétet.
Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően
lett beszerelve.

A töltőállomást tartsa sík felületen, a fal
mellett és csatlakoztassa
áramforráshoz.

Több, mint 0,5
méter
Több, mint 0,5
méter
Több, mint 1,5 méter
Ez az alátét szárazon tartja a padlót
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Megjegyzés:
•
Biztosítson elegendő helyet a töltéshez (0,5 méter
mindkét oldalán, több, mint 1,5 méter előtte).

Indítsa el és töltse a robotot
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
bekapcsológombot, várjon, amíg a
visszajelző lámpa felvillan, majd ezután
helyezze a töltőállomásba.

•

A töltőkábel robot általi véletlen túlterhelése, melyet
a rendezetlen elhelyezés okoz, nem várt
áramkimaradásokat okozhat.

•

A töltőállomás jelzőfénye bekapcsolódik,
amint áramforráshoz csatlakoztatja.

•

A robot töltése során a jelzőfény kialszik.
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Csatlakozzon az okostelefonján futó alkalmazáshoz
Keresse a "Mi Home" alkalmazást a Google
Play / App Store áruházban.

Wi-Fi jelzőfény

A kör alakú jelzőfény színe a
töltöttségi szinttől függ
•

Fehér: energia ≥20%

•

Piros: energia <20%

Megjegyzés: Ha az akkumulátor lemerült, a robotot nem
szabad bekapcsolni. Ilyen esetben csatlakoztassa a
porszívót a töltőállomáshoz.
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•

Lassan villog: Várakozás a csatlakozásra

•

Gyorsan villog: Csatlakozás

•

Állandó fény: Csatlakozva a Wi-Fi-hez

Beszerel
ésA textil törlőkendő és a víztartály beszerelése
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5.1 A felmosó textil törlőkendő beszerelése:

5.3 A víztartály beszerelése: Nyomja meg a

Nedvesítse be a törlőkendőt. Helyezze a kendőt a
víztartály vezetősínjébe és erősen rögzítse.

tartályt a robot alsó része mentén, és címke alapján
járjon el. A kattanó hang azt jelenti, hogy
megfelelően lett beszerelve.

Megjegyzés: Amennyiben nem tartózkodik otthon, ne
használja a robotot felmosáshoz.
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A takarítás kezdete
Ha a roboton lévő jelzőfény lassú villogásról
világításra vált, az a töltés végét jelzi. A
gomb rövid megnyomásával, vagy az
alkalmazás segítségével megkezdheti a
tisztítást.
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A víztartály szétszedése
Ha a robot takarítás után visszamegy a
töltőállomásra, nyomja meg a kioldógombot és
húzza ki a tárolót.

5.2 A tartály vízzel történő feltöltése: Nyissa ki
a tartály fedelét, töltse meg vízzel és újra zárja
le.

Megjegyzés:
•
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Töltés, vagy használat közben ne távolítsa el a tárolót.

Üzemeltetési instrukciók
Főkefe
* A kefe tisztítását heti egyszer javasoljuk.
1.

Forgassa el a robotot és nyomja meg a kioldógombot a fedél kinyitásához, majd távolítsa el a fedelet.

2.

Felfelé húzva vegye ki a főkefét és tisztítsa ki a hozzá tartozó csapágyat.

3.

A főkeféhez mindig a megfelelő tisztítószert alkalmazza.

4.

Szerelje vissza a főkefét, helyezze rá vissza a fedelet, majd rögzítse a kioldógombot.

Megjegyzés: A tisztítási hatékonyság megőrzése érdekében a főkefe cseréjét 6-12 havonta javasoljuk.

A főkefe fedele
Kioldógomb
Főkefe

A főkefe csapágya

Utasítások a főkeféhez használandó tisztítószerekhez
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Napi karbantartás
Szűrőcsere

Öntsön vizet a portárolóba, zárja le a fedelét, rázza meg,
öntse ki a koszos vizet. Ezt addig ismételje, amíg a
kiöntött víz tiszta nem lesz.

A filtert a kép alapján cserélje ki.

Víztároló szűrővel
1.

Az ujja segítségével nyissa ki a tartályt.

2.

Helyezze be a szűrőt és bizonyosodjon meg
róla, hogy a megfelelő helyen van.

3.

Helyezze vissza a tartályt a helyére.

Megjegyzések:
•

A szűrőt csak vízzel mossa át, ne használjon
tisztítószereket.

•

A szűrő tisztításához ne használja az ujjait, vagy
kefét, hogy ne károsodjon.

•

A szűrőt hagyja megszáradni, ami legkevesebb 24
órát vesz igénybe.

Megjegyzés: A szűrő cseréje 1-3 havonta javasolt, hogy a
tisztítás hatékonysága ne romoljon
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Napi karbantartás
Forgókerék

A robot érzékelői

* Tisztítása havi egyszer javasolt.

Törölje le a robot érzékelőit száraz ruhával,
beleértve:
1.

Négy érzékelő a robot alsó részén.

2.

Falérzékelő a robot jobb oldalán.

3.

Töltőcsatlakozók a robot alsó részén.

1.

Fordítsa a robot alsó részét maga felé és
felfelé húzza ki a forgókereket.

2.

Törölje le az összes kerékre tapadt szennyeződést.

3.

Nyomással helyezze vissza a kereket a robotba.

Megjegyzés: A kereket vízzel való öblítés, majd
szárítás után visszahelyezheti.

Kerék

Akadályérzékel
ő

Tengely

Forgókerék
Töltőcsatlakozók
Oldalsó kefe

Tartókeret

Falérzékelő

Töltőállomás
* Tisztítása havi egyszer javasolt.
Tisztítsa ki a töltőállomás töltőcsatlakozóit száraz
törlőkendővel.

Gyári beállítások visszaállítása
Amennyiben a robot újraindítás után sem működik
megfelelően, tartsa lenyomva a ki-/bekapcsológombot és
az újraindítás gombot egyidejűleg, amíg a „start restoring
the initial version“ felhívást nem hallja, ezután a robot a
visszatér a gyári beállítások használatához.
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Alapvető paraméterek
Robotporszívó
Egyes tételek

Paraméterek

Méret

353 x 350 x 96.5 mm

Akkumulátor

Lítium-ion akkumulátor
14.4V/5200mAh

Tömeg

3.6 kg

Roborock Sweep One S6
Gyártó: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
A gyártó címe: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C,
Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian
District, Beijing, P. R.

Vezeték nélküli csatlakozás Intelligens csatlakozás
Feszültség

14.4V DC

Teljesítmény

58W

Töltőállomás
Egyes tételek

Paraméterek

Méret

151 x 130 x 98 mm

Teljesítmény

42 W

Bemenet

100-240 V AC

Kimenet

20 V DC 1.8 A

Frekvencia:

50/60 Hz

A robotporszívó üzemzavarainak listája
Egyes tételek
Robot

Üzemzavarok
Áramellátás meghibásodása
A főkefe, az oldalsó kefe, a ventilátor, vagy a forgókerék
üzemzavara

Töltőállomás
Töltőkábel

A robotporszívó töltésének hibája.
Áramvételezési hiba.
A termék megfelelő leselejtezése
Ezen termék megfelelő leselejtezése. Ezen szimbólum jelzi,
hogy ez a termék, az EU előírásai alapján nem kerülhet a
háztartási hulladékgyűjtő konténerbe. Felelősséggel
hasznosítsa újra ezen terméket, hogy ne károsítsa a
környezetet, vagy mások egészségét és támogassa a
használt anyagok újrahasznosítását. Amennyiben vissza
szeretné küldeni a használt terméket, kérjük használja a
használt termék visszaküldő rendszert, vagy lépjen
kapcsolatba az eladóval, akitől a terméket vásárolta.
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