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Felhasznal6i Kezikonyv 

A termek hasznalata elott figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati 
utmutat6t, es tarolja megfeleloen a kesobbi felhasznalas celjab6I. 
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UdvbzbljUk! 
KoszonjUk, hogy a Roborock S6 MaxV-t valasztotta! 

Kenyeztesse magat a frissen feltisztftott padl6 kenyelmevel az S6 

MaxV-nek koszonhet6en minden nap! Tokeletesen, automatizaltan 

kepes feltorlesre, megadhatunk virtualis no-mop z6nakat, indfthatunk 

szelektfv szoba takarftast, hasznalhatjuk tbbb szinten is. Precfzi6s 

lezeres terkepkeszftesi kepessegei most kiegeszUlnek egy dupla 

kamerat magaban foglal6 egyseggel, amely a mesterseges intelligencia 

segftsegevel latja az akadalyokat es azokat meg hatekonyabban kepes 

kikerUlni. Megnovelt intenzfv szfv6erejevel a kifogastalan takarftas meg 

soha nem volt ilyen egyszeru es hatekony. Nern kell mast tennie, mint 

beprogramozni a termeket es aztan elheti az eletet, kedve szerint. 

A Roborock elkotelezettsege, hogy a fejlett technol6giat az 6n 

szolgalataba allftsa, hogy kevesebb id6t kelljen eltoltenie hazimunkaval 

es tbbb id6t tudjon szentelni azoknak a dolgoknak, amelyeket szeret. 

Figyelmesen olvassa el az utmutat6t es 6rizze meg a jov6ben felmerUl6 

kerdesek megvalaszolasa erdekeben! 

Ennek a keszUleknek a lezer radarja megfelel az IEC 60825-1:2014 

Lezergyartmanyok sugarbiztonsagi e/6(rasai szabvanynak es nem termel az emberi 

szervezetre veszelyes lezer sugarzast. 

CE 
A Beijing Roborock Technology Co.,Ltd. ezuton kijelenti, hogy a roborock S6 

MaxV tfpusu termek radi6kapcsolata megfelel a 2014/53 / EU iranyelvnek. 
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Biztonsagi lnformaci6 

FONTOS BIZTONSAGI ELOIRASOK 

Elektromos keszi.ilekek hasznalatakor mindig kovetni kell alapvet6 
preventfv utasftasokat, beleertve a kovetkezoket: 
OLVASSA EL AZ OSSZES UTASfTAST A TERMEK HASZNALATA ELOTT. 

A figyelmeztetesek illetve utasftasok figyelmen kfvUI hagyasa eredmenyezhet 

aramUtest, tuzesetet es/vagy komoly serUlest. 

FIGYELMEZTETES 

A tuz, arami.ites vagy seri.iles kockazatanak csokkentese erdekeben: 

• Ne hasznalja a termeket a szabadban vagy nedves felUleten!

• Ne engedje a termeket jatekszerkent hasznalni. Legyen nagyon korUltekint6,

amikor gyermekek, kisallat vagy novenyek vannak a kozelben! 

• A termeket csak a hasznalati utasftasban foglaltak szerint hasznalja! Csak a gyart6

ajanlasa szerint 

• Ne hasznalja serUlt vezetekkel vagy dugasszal! Amennyiben a keszUlek nem az

elvart m6don Uzemel, leesett, megserUlt, szabadban hagytak, vfzbe esett, 

akkor kerjük, vigye vissza a vev6szolgalatra! 

• Ne huzza illetve cipelje a vezetekkel, ne hasznalja azt fogantyunak, ne csukja ra a

vezetekre az ajt6t es ne tekerje a vezeteket sarkok illetve eles targyak kore! 

• Ne menjen ra a keszUlekkel a vezetekre! Tartsa tavol a vezeteket futott

feIUletekt6I! 

• A konnektorb6I ne a vezetekkel huzza ki! Fogja meg a dugaszt es ugy huzza ki a

konnektorb6I! 

• Ne nyuljon a tolt6hoz nedves kezzel!

• Ne tegyen semmilyen targyat a keszUlek nyflasaiba! Ne hasznalja a keszUleket

eltom6dott nyflasokkal; tartsa tavol minden olyan anyagt6I, ami csokkentheti a 

leveg6 szabad aramlasat! 

• Tartsa a hajat, b6 ruhadarabot, ujjat es minden mas testreszet tavol a nyflasokt6I es

mozg6 alkatreszekt6I! 
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, Ne hasznalja a porszfv6t semmilyen izz6, forr6 anyag eltakarftasara (pl. cigarettacsikk, 

hamu)! 

, Ne hasznalja a termeket bolyhos szonyegen (a termek hatekonysaga csbkkenhet 

sbtetszfnu szonyegen is!) 

• Ne hasznalja portartaly illetve szuro nelkul!

, Akadalyozza meg a veletlenszeru elindulast! Gyozodjbn meg, hogy az eszkbz 

kikapcsolt allapotban van, mielott felemeli vagy szallftja! Az eszkoz szallftasa oly 

m6don, hogy az ujja a bekapcsol6 gombon van, vagy aram ala helyezese 

bekapcsolt allapotban, balesethez vezethet. 

, Csak a Roborock CDZ11RR vagy CDZ12RR tbltovel hasznalja! A gyart6 altal 

meghatarozott m6don tbltse a keszuleket. Egy adott akkumulatorral hasznalhat6 tblto 

masik akkumulatorral val6 hasznalata tuzveszely kockazatat rejti! 

, Csak a kifejezetten erre kijelblt akkumulatorral hasznalja az eszkbzt! Barmely mas 

akkumulatorral val6 hasznalata serules, illetve tuz kockazatat eredmenyezheti. 

, Barmilyen korrekci6t, kiegeszfto cseret vegez, kapcsolja ki az eszkbzt, a 

tarolashoz is! Ezen megelozo biztonsagi intezkedesek betartasa csbkkenti a 

veletlenszeru elindulas kockazatat. 

, Amikor az akkumulatort nem hasznalja, tartsa tavol femtargyakt61, pl. 

gemkapocs, penzerme, kulcs, szbg, csavar illetve egyeb kismeretu femtargyak, 

amelyek rövidre zárhatják a  ket erintkezot. 

, Visszaeles-szeru kbrulmenyek kbzbtt az akkumulatorb61 folyadek tavozik, ilyenkor 

kerulje a kontaktust! Ha veletlenul megis kontaktus alakul ki, mossa le foly6vfzzel a 

folyadekot! Ha szembe kerul a folyadek, azonnal forduljon orvoshoz! Az akkumulatorb61 

kifoly6 anyag szemirritaci6t vagy egest okozhat. 

, Ne hasznaljon serult vagy m6dosftott akkumulatort vagy eszkbzt, mert ez belathatatlan 

kbvetkezmenyekkel jarhat pl.: tuz, robbanas vagy serulesveszely. 

, Ne tegye ki az akkumulatort illetve az eszkbzt tuznek vagy magas homersekletnek! 

13O°C feletti homerseklet robbanast okozhat! 

• Tartsa be a tbltesi utasftasokat es ne tbltse az eszkozt az utasftasban megadott

homersekleti tartomanyon kfvul eso homersekleten! A nem megfelelo tbltes karosfthatja 

az akkumulatort es nbvelheti a tuz elofordulasanak kockazatat! 

• Csak hozzaerto szerviz szakemberrel javfttassa az eszkozt! Ez szukseges ahhoz, hogy

a garancia megmaradjon. 
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, Ne hasznalja az eszkbzt olyan helyisegben, ahol csecsemo vagy gyermek alszik! 

• Ne hasznalja az eszkozt olyan helyisegben, ahol ego gyertya vagy torekeny targyak

vannak a fbldbn! 

, Ne hasznalja az eszkbzt olyan helyisegben, ahol ego gyertya van olyan butoron, 

amelybe az eszkoz beleutkozhet vagy veletlenul feldonthet! 

, Ne engedje gyermeket az eszkbzre raulni! 

, Ne hasznalja az eszkbzt nedves feluleten! 

Serulesveszely! A kefe varatlanul mukbdni kezdhet! Vegye ki a fokefet az eszkbz 

karbantartasa vagy kitisztftasa elott! 

, Ne hasznalja az eszkbzt 4°C alatti vagy 4O°C feletti homersekleten, vagy ha 

folyadek vagy ragacsos anyag kerul a padl6ra! 

Csak otthoni hasznalatra! 

FCC tanusftvany 

Megfelelosegi lnformaci6 

Termek megnevezese Robotporszfv6 Toltoallomassal 

Termekmodell Robotporszfv6 Modell: Roborock S6 MaxV 

Toltoallomas Modell: CDZllRR vagy 

CDZ12RR 

Megfelelosegi Tanusftvany Ez a keszi.ilek megfelel az FCC direktfvak 15. 

pontjanak. A mukodesre az alabbi ket 
feltetel vonatkozik: 

(1) A keszi.ilek nem okozhat karos

interferenciat
(2) A keszi.ileknek minden interferenciat

el kell viselnie, ideertve az olyan

interferenciat is, amely nem kfvant

mukodest eredmenyez.

Az USA-ban illetekes fel elerhetosege 

Cegnev Roborock Technology Co. 

Cfm 108 West 13th Street, Wilmington, Delaware 

19801 

Email support@roborock.com 

WiFi specifikaci6 

Szolgaltatas Protokoll Frekvenciatartomany Max. kimeneti teijesftmeny 

WiFi 802.11b/g/n 2400-2483.5 KHz 20!,dBm 
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Telepftes 

X 

2. Amennyiben olyan felUleten hasznalja a 
robotot, ahonnan az leeshet, mindig 
hasznaljon magnesszalagot a veletlen
szeru leeses megakadalyozasara, amely 
szemelyi serUlest vagy akar vagyoni kart is 
okozhat!

Fontos lnformaci6 

1. Tavolftsa el a kabeleket es egyeb
mozgathat6 targyakat a padl6r61, valamint
az instabil, torekeny, ertekes illetve
veszelyes eszkozoket a szemelyi serUles,
vagyoni kar megakadalyozasa erdekeben,
mert ezeket a robot feldontheti, osszetor
heti vagy belegabalyodhat.

Megjegyzes: A robot els6 hasznalatakor kovesse a takarftasi utvonalan es figyeije meg a f6bb 
akadalyokat. A robot a kovetkez6 alkalmakkor mar kepes lesz onall6an takarftani. 
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Telepftes 
1. Helyezze a tolt6 dokkol6t a padl6ra (sfk feli..iletre), a falnak tamasztva, majd

csatlakoztassa az elektromos hal6zathoz. A mobilalkalmazas jobb felhasznal6i

elmenye erdekeben olyan he lyre tegye a dokkol6t, ahol j6 a WiFi

lefedettsege!

-
-

--

' 

' 

' 

.... ,L. _____ _ 

, ....
....

..

..
.. 

" � ..... ,.. 
Tabb, mint 50 cm 

Megjegyzes: 

.., 
Tabb, mint 150 cm 

Tabb, mint 50 cm 

A tolt6 dokkol6nak tobb, mint fel meteres szabad terUletre van szUksege mindket oldalan es tobb, mint masfel 
meterre e16tte 

• A dokkol6 tapkabelet ne 16gassuk a padl6n hosszan, mert a porsz1v6 beleakadhat, es kiranthatja a konnektorb61! 
• A tolt6 dokkol6 jelz6fenye folyamatosan vilagft, amennyiben aram alatt van fel van kapcsolva, amikor az eszkoz 
aram alatt van es kikapcsolt allapotban van, amikor a robot tolt. 

Ketoldalu ragaszt6 

2. Rogzftse a dokkol6t a padl6hoz, az el6re felhelyezett ketoldalu ragaszt6

segftsegevel.
Tisztftsa meg a padl6t, majd tbrolje szarazra a tblt6 dokkol6 alatt, ezutan ragassza a
dokol6 aljan talalhat6 ketoldalu ragaszt6val a padl6hoz.

Megjegyzes: 
• A ketoldalu ragaszt6 hasznalata mindossze lehet6seg, nem kotelez6! 
• Amikor szUkseges, tavolftsa el a ketoldalu ragaszt6t 6vatosan a padl6r61, hogy minel kevesebb ragaszt6 
maradjon a padl6n. 
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A robotporszfv6 hasznalata 

3. Rogzftse a vfzall6 alatetet!
A tblt6 dokkol6 rbgzftese utan, szaraz tbrl6kend6vel tisztftsa meg azt a teruletet, ahova a
vfzall6 alatetet helyezni fogja. A ketoldalu ragaszt6 egyik oldala mar az alateten van.

Megjegyzes: Mindig fabor1tasu talajon helyezze el a v1zall6 alatetet! 

4. Bekapcsolas es toltes

Nyomja meg es tartsa nyomva a C) gombot az eszkbz bekapcsolasahoz! Amikor az 
allapotjelz6 gomb vilagftani kezd, helyezze az eszkbzt a tblt6re, hogy feltbltsbn! A 
porszfv6 nagy teljesftmenyu, lfthium-ion akkumulatorral rendelkezik. Ahhoz, hogy az 
akkumulator tbkeletesen teljesftsen, mindig tbltse fel az eszkbzt! 

Megjegyzes: 
A porsz1v6t nem fogja tudni bekapcsolni, ha az akkumulator 
toltottsegi szintje alacsony. Helyezze az eszkozt kozvetlenUI a 
tolt6allomasra a toltes megkezdesehez! 

�--,7",;ci------<.J Az allapotjelz6 fenyenek szfne jelzi 
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az akkumulator tbltbttsegi szintjet. 

Feher: 20%-nal magasabb 

Piros: 20%-nal alacsonyabb 



Csatlakozas a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazashoz 

� Ez a termek hasznalhat6 a Mi Home (Android - Google Play)

li:.I 
vagy Xiaomi Home (iOS - App Store) alkalmazassal.

r.,:. !-�.!i· ...
L:.11 �- I 1.:.1 Olvassa le a QR k6dot es telepftse az alkalmazast. 

Masik lehet6segkent keressen ra az alkalmazas 
aruhazban a "Mi Home / Xiaomi Home" kife-
jezesre, majd toltse le es telepftse. 

:_�r .... -·�.:! 

.. r.i. 
L:.I •·.·. .. . • . 

Majd csatlakoztassa okostelefonjaval a porszfv6t az otthoni WiFi 
hal6zatahoz. Csatlakozashoz szUkseges a WiFi router jelszava (Csak a 
2.4 GHz-es WiFi hal6zathoz csatlakoztathat6!) 
Az alkalmazas angol nyelvu! Amennyiben keszUlt hozza magyar fordftas, 
kerem latogasson el a www.miui.hu f6rumra, es kovesse az ott lefrt 
instrukci6kat. 

A telepftett Mi Home (Xiaomi Home) alkalmazashoz letre kell hoznia egy 
Mi fi6kot, kes6bb ezzel a fi6kkal tudja szinkronizalni eszkozeit masik 
okostelefonr6I. 
A Mi Home felUleten párosftani tudja a porszfv6t Automatikus 
szkennelessel, vagy kezzel kikeresve a listab6I. A felUlet jobb fels6 
sarkaban lev6 "+" ikonra kattintva megjelennek az eszkozok. 
Fontos, hogy az alkalmazas beallftasainal (Profile / Settings / Region) "Hungary", vagy 

egyeb eur6pai orszag legyen kivalasztva. 

(A) -A felUlet bal oldalan lev6 listaban kattintson a "Home app .. "-ra, majd
valassza ki a Roborock S6 MaxV eszkozt.

A kovetkez6 oldalon abrakkal mutatjuk a csatlakoztatas menetet -> 
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Mi Home csatlakoztatas (Android) 

13:46 

< Enter device name 

t, Scanning for devices nearby ... 

... 111 '9.'; �•63-,. 

r, 
LJ 

What should I do if I cannot scan for devices? 

New product 
Robot vacuum 

r. ®Camera 

Mi Robot Vacuum Mi Robot Vacuum Roborock S5 
Mop 

Powerswit... 

(\ (\ • 
Lighting 

Xiaowa E Series XiaowaC1 Viomi Cleaning 

Household ... 
Robot 

Kitchen ele ... 0 -
Roborock S6 Pure Roborock E4 Mi Robot 

Airtreatme ... Vacuum-Mop P 

• /. o) Sensor 

"-._.,, 

Roborock S6 MaxV Dreame Robot Roborock S5 Max 
Entertainm ... Vacuum-Mop F9 

Car-carried ... View more v 

Feeder 

(A) 

< Roborock S6 MaxV 

Roborock S6 MaxV 

Open the upper cover and find the Wi-Fi indicator. Press and hold 
the (Spot) and (Dock) buttons for 3 seconds until you hear the 
"Resetting Wi-Fi" voice alert. When the Wi-Fi indicator starts to 
flash quickly, the robot will enter the pending connection state . 

Operation confirmed 

NEXT 

(B) 

(B) - Az abran is lathat6 m6don tudja visszaállítani a WiFi 
kapcsolatot, amennyiben elgepelte a WiFi jelsz6t, sikertelen a 
csatlakozas, vagy masik hal6zathoz / Mi fi6khoz kfvanja parosftani a 
robotporszfv6t. Kattintson az "Operation comfirmed' reszre, majd a 
"NEXT" gombra.
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17:24 !j 

< 

Saved 

> xiaomishop 

Select router 
Roborock S6 MaxV 

Connect to another router 

.,111��76� 

'9' "') 

I have agreed to the User Agreement and Privacy Policy. 

NEXT 

(C) 

17:26 !j 

< Add device 

Bring device closer to router 

v Device connected 

v' Message sent to device 

0 Connecting device to network ... 

(D) 

Device added 

v Device connected 

v Message sent to device 

v Connected to network 

v Extension Initialized 

DONE(2) 

(C) - Valasszuk ki a megfelel6 (csak 2,4GHz-es) WiFi hal6zatunkat, els6 
Mi Home parosftas eseten meg kell adnunk a WiFi jelszavunkat is. 
Alul fogadjuk el a felteteleket, majd kattintsunk a "NEXT"-re.

(D) - Amennyiben sikeres volt a parosftasi folyamat, mind a negy statusz 
vegigporog. Ha hibat fr ki, ismeteljUk meg a parosftast, ellen6rizzUk a 
bef rt WiFi k6d helyesseget.
Kattintsunk a "DONE" gombra.
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17:26 !j 

Connected successfully 

Select room 

Manage your devices more easily 

8 EJ [Bathroom] 

.,,ll";l:;�75, 

[ Living room ] [ Bedroom ] 
[ + J 

Recommended room 

[ Dining room] 
� EJ 

[ Kids' room ] Fl [ Home gym ] 

[ Home theater ] � [ Rec room ] 

8 [ Workshop ] [ Cloakroom ] 

[ Back yard ] [ Basement ] EJ 
[ Balcony ] 

1/3 

(E) 

13:17 

Rename device 

Find devices faster 

Roborock S6 MaxV 

2/3 

NEXT 

(F) 

(E) - Valasszuk ki, hol szeretnenk elhelyezni a porsz1v6 dokkol6jat. Ez tobb okos otthon 

eszkoznel jbhet j61, jobban atlatjuk eszkozeinket. Kattintsunk a "Skip"-re. 

(F} - Megjelenik a porszfv6 neve (ezt kes6bb atnevezhetjUk). Kattintsunk a "NEXT" gombra.

A felUlet 3. oldalan kattintsunk a "LET'S GET STARTED" gombra. 

... Elfogadjuk az informaci6kat, kattintsunk az "Agree" gombra. 

Keszen vagyunk a porszfv6 Mi Home alkalmazashoz val6 parosftasaval. 
ElkezdhetjUk a hasznalatot. 
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13:17 

Roborock S6 MaxV 
Try the following features 

* .,Ill "9.; �•69, 

After sharing, all family members will be able to 
use all devices in the home. 

Share the home 

·... ' 

' ..... 

Only share this device 

< 

. 

13:17 

52
,ri 

Area 

Roborock S6 MaxV 
Fully charged 

Battery 

SSmin 
Time 

Do you have cats, dogs, or furry 

pets? 

If you select that you have pets, the 

robot will move in a way that improves 

recognition, but cleaning efficiency may be 

slightly reduced. Please select according to 

your actual situation. 

No Yes 

I 

Mode 

settings 

3/3 

(F) 

D 
Fully charged 

Keep the robot on the dock to 
maximize battery life. 

Room All Zone 

'f, Fully charged ru Clean

(G) 

X 

(F) - A felUlet 3. oldalan talalunk informaci6t a porszfv6 megoszthat6sagar61 (a csalad minden
tagja szamara elerhet6ve tudjuk tenni a porszfv6 vezerleset).
Kattintsunk a "LET'S GET STARTED" gombra.

... Elfogadjuk az informaci6kat, kattintsunk az "Agree" gombra. 
Keszen vagyunk a porszfv6 Mi Home alkalmazashoz val6 parosftasaval. 

ElkezdhetjUk a hasznalatot. 
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(G) - Van macskaja, kutyaja vagy sz6ros haziallata? Ha az lgent valasztja, a robot ugy
mozog, hogy ezt figyelembe vegye, de a takarftas hatekonysaga kisse csokkenhet.
KerjUk, valasszon a tenyleges helyzetnek megfelel6en.

Akadaly fot6k 

13:18 t.,11 ��•69� 

< Obstacle photos 

Obstacle photos 

Obstacle Photo Privacy Policy 

Once enabled, images are stored in the robot's 

storage to be viewed. For details, refer to 

O Obstacle Photo Privacy Policy 

Cancel Agree 

< 

13:18 

Roborock S6 MaxV 
Fully charged 

52
rrl 

Area 

0 

Battery 

Fully charged 
Keep the robot on the dock to 
maximize battery life. 

::8.111��•69,. 

Time 

Mode 

settings 

X 

Room All Zone 

'f, Fully charged ru Clean 

A Roborock S6 MaxV ket kameraja es a mesterseges intelligencia segftsegevel kepes 
az akadalyokat felismerni es azokat elkerUlni. A kamera val6s fenykepeket keszft 
(sotetben is lat az infra m6dnak koszonhet6en) amiket kizar61ag a porszfv6 taro! 
es a frissUl6 algoritmus segftsegevel, kepessege a frissftesekel egyre hatékonyabb . 
Akadaly eszlelesekor ikonokkal megjelenfti azokat a terkepen, amikre rabokve meg 
is tudjuk nezni a val6s fot6kat. A kamera a Roborock gyari alkalmazasaban 
kepes folyamatos el6kepet is biztosftani, melyet a porszfv6 hangjelzessel tudat 
kornyezetenek. 
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Telepftes A robotporszfv6 hasznalata 

6. Feltorles

Megjegyzes: Ajanlott legalabb haromszor felporszfv6zni az adott padl6t az els6 feltbrles 
el6tt a mopra kerUl6 szennyez6desek csbkkentese erdekeben! 

1. A vfztartaly levetele
Nyomja meg a vfztartaly rogzft6 csatot es huzza hatrafele a levetelhez az a bran
jelzett m6don!

2. Toltse fel vfzzel a tartalyt!
Nyissa ki a vfztartalyt, toltse fel vfzzel, majd zarja le!

Megjegyzes: 
• A korr6zi6 es karosodas elkerulese erdekeben, kerem ne tegyen fert6tlenft6szert a vfztartalyba!

• Felmos6szer hasznalata nem ajanlott, ecet hasznalata TILOS!

• Lehet61eg lagy vizet hasznaljon a nedves takarftashoz! A vfzk6 okozta karosodasra a garancia nem

vonatkozik! 

• Ne hasznaljon forr6 vizet, mert az esetleg a tartaly deformitasat okozhatja!
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3. A vfztartaly behelyezese
Csusztassa vissza a vfztartalyt az eszkozre, amit akkor sikerult helyesen
rogzftenie, hogyha kattanast hall.

4. A mop felhelyezese �
Nedvesftse be a mopot es csavarja ki bel61e a vizet, amennyire lehetseges,
majd r6gzftse a moptart6hoz.

� 

Megjegyzes: Allftson be no-mop z6nakat es hasznaljon virtualis falakat a sz6nyeggel borftott 

teruletek feltorlesenek elkerulesere! 

5. A moptartart6 felhelyezese
Csusztassa a moptart6t a vfztartaly ala az abranak megfelel6en, a mfg kattanast
nem hall!

Megjegyzes: : Ajanlott a mopot egy 6ranyi feltorles utan kitisztftani a tokeletes 
tisztasag eleresenek erdekeben. 
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7. A vfzadagolas beallftasa

A vfzadagolast csak a mobilalkalmazason keresztUI tudja beallftani.

0 
Low 

WaterLevel 

8. A takarftas megkezdese

0 
Medium 

Water Level 

0 
High 

Water Level 

Amikor az akkumulator teljesen fel van toltve, a visszajelz6 folyamatosan vilagft.
Nyomja meg a C) gombot vagy hasznalja az alkalmazast a takarftas
megkezdesehez.

9. A moptart6 eltavolftasa

A takarftas vegeztevel az eszkoz visszater a dokkol6ra, ekkor nyomja meg a ket
oldals6 zar6csatot befele es huzza hatrafele a moptart6t!

Megjegyzes: 
• Amennyiben a tolt6 dokko16t fapadl6ra helyezi, mindig hasznalja a mellekelt
csepptalcat, hogy a padl6 ne karosodjon a nedvessegt61!
• A felti:irles utan, i:intse ki a tartalyb61 a maradek vizet es tisztftsa ki a mopot majd hagyja
megszaradni, hogy megel6zze a kellemetlen szagok kialakulasat, illetve a peneszedest.
• A moptart6t vegye le amikor nem hasznalja (ha nem nedves takarftast valaszt)

10. A moptart6 levalasztasa a vfztartalyr6I

Mint az abra mutatja, nyomja a ket csatot befele es csusztassa a moptart6t
hatrafele, hogy levalassza a vfztartalyr61.

ni+ .. 
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BeUzemeles 

Be-/Kikapcsolas 

Nyomja meg es tartsa nyomva a C) gombot az eszkoz bekapcsolasahoz. A visszajelz6 
feny bekapcsol es az eszkoz Keszenleti m6dba kerul. Amennyiben az eszkoz Alv6 
uzemm6dban van, nyomja meg es tartsa nyomva a C) gombot a kikapcsolashoz, vagy a 
folyamatban lev6 takarftas befejezesehez. 

Megjegyzes: Az eszki:izt nem lehet kikapcsolni ti:iltes ki:izben. 

Takar1tas megkezdese 

Nyomja meg a C) gombot a takarftas megkezdesehez. Miutan az eszkbz felmeri a 
teruletet, el fogja keszfteni a takarftasi utvonalat. El6szor a szelek menten takarft, azutan 
Z-alakban halad a bels6 terulet hatekony es alapos feltakarftasahoz.

Megjegyzes: 

1. z6na: Tiszta 2. z6na: Tiszta 

----- ___________________________ .J ___________________________ ------

. 

4. z6na: FUgg6ben j 3. z6na: Takarftas 

• A takarftast nem kezdi meg az eszki:iz, ha az akkumulator alacsony toltottsegu. Kerem hagyja, 
hogy a porszfv6 teljesen feltoltsi:in a takarftas megkezdese el6tt!
• Rakja el a fi:ildr61 a vezetekeket (beleertve a ti:ilt6allomas tapkabelet), hogy ne okozzon kart 
sem az eszki:izben, sem az elektromos hal6zatban! 
• Amennyiben a takarftas 10 perc alatt befejez6dik, a takarftas megismetl6dik 
alapertelmezeskent. 
• Ha az akkumulator lemerUI a takarftas befejezese el6tt, az eszki:iz kiegeszft6 ti:iltest vegez,

miel6tt folytatna a takarftast on nan, ahol abbahagyta.
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Szuneteltetes 

Takarftas kozben barmely gomb megnyomasa a takarftas szuneteleset fogja 
eredmenyezni. Azutan nyomja meg a (0 gombot a takarftas folytatasahoz vagy a 0 
gombot a tolt6allomasra val6 visszatereshez es a takarftas befejezesehez. 

Megjegyzes: A ti:ilt6allomasra val6 visszahelyezes szUneteltetes ki:izben az aktualis takarftasi 

folyamat megszakftasat fogja eredmenyezni. 

Alvo allapot 

Amennyiben az eszkozt tobb mint 10 percre szunet uzemm6dba helyezi, akkor alv6 
uzemm6dba kerul es a visszajelz6 gomb lassan fog villogni. Barmely gomb 
megnyomasaval ujra aktfv lesz az eszkoz. 

Megjegyzes: 

Az eszki:iz nem kerUI alv6 Uzemm6dba ti:iltes ki:izben 

• Az eszki:iz automatikusan kikapcsol, amennyiben ti:ibb, mint 12 6rat alv6 Uzemm6dban van.

Toltes 

Auto: A takarftas befejeztevel az eszkoz automatikusan visszater a tolt6allomasra. 

Manualis: Szuneteles m6dban nyomja meg a O gombot, hogy visszakuldje az eszkozt a 
tolt6allomasra. 

A kijelz6 lassan villogni fog mikozben az eszkoz tolt. 

Megjegyzes: Amennyiben az eszki:iz a ti:ilt6allomast61 tavoli helyen takarft, nem fog visszatalalni a 

ti:ilt6allomashoz, hanem a takarftas vegeztevel visszater a kezd6pontra. Helyezze vissza az eszki:izt 

ki:izvetlenUI a ti:ilt6allomasra, hogy felti:iltsi:in. 

Hiba 

Amennyiben valamilyen problema ad6dik a takarftas kozben, a visszajelz6 feny pirosan 
vii log, a porszfv6 hangjelzest ad, illetve jelzest kuld a mobilalkalmazasban. 
Ld. Hibaelharftas fejezet a problem a megoldasara. 

Megjegyzes: 

• Az eszki:iz alv6 Uzemm6dba kerUI, ha hiba allapotban hagyjak ti:ibb, mint 10 percig.

• Ha ilyenkor visszahelyezik az eszki:izt a ti:ilt6allomasra, az eszki:iz automatikusan megszakftja az

aktualis takarftasi folyamatot.

WiFi helyreallftasa 

Amennyiben a telefonja nem tud kapcsol6dni az eszkozhoz, mert megvaltoztatta a router 
konfiguraci6t, elfelejtette jelszavat vagy barmi mas okb6I kifoly6Iag, nyissa fel az eszkoz 
fedelet, hogy lassa a WiFi visszajelz6 fenyet, majd nyomja meg es tartsa nyomva a 0 
gombot es a (0 gombot, a mfg nem halija azt, hogy "Resetting WiFi". Amikor a WiFi jelz6 
lassan villog, a helyreallftas sikerult. 

Megjegyzes: Amennyiben a robot ti:ibb, mint egy 6rat nines racsatlakozva a hal6zatra, a WiFi 

kikapcsol. Az ujrakapcsol6das el6tt allftsa helyre a WiFi-t! 
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Helyi takarftas (Spot Cleaning) 
A Keszenleti es Szunet m6dban, nyomja meg es tartsa nyomva a O gombot a helyi 
takarftas megkezdesehez. Ebben az uzemm6dban, az eszkoz a korulotte lev61,5m x 1,5m 
teruletet fogja kitakarftani. A takarftas utan az eszkoz visszater a negyzet kozeppontjaba. 

in 

3 

,.,_ ______ 1.Sm -------+t 

Megjegyzes: Barmely gomb megnyomasa ti:irli az aktualis helyi takarftasi m6dot. 

Kivalasztott Szoba Takarftasa (Selective Room Cleaning) 

Valassza ki a takarftani kfvant szobakat az alkalmazasban! Ebben a m6dban, az eszkoz 
csak a kivalasztott szobakat fogja kitakarftani. 

Megjegyzes: 

, Egy teljes terkepet kell keszfteni es a Map Saving m6dot ki kell kapcsolni, miel6tt ezt a funkci6t 

ki tudja valasztani. 

, A takarftas elkezdesekor az eszki:iz lehet, hogy a beallftott terUleten tulhalad. Gy6z6dji:in meg, 

hogy az eszki:iz utjaban nem all akadaly a kivalaszott szobakhoz val6 eljutasban. 
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ldozftett takarftas (Scheduled Cleaning) 

Hasznalja ezt az opci6t a takarftas utemezesenek beallftasara, a szfv6er6 es vfzmennyiseg 

beallftasashoz. Minden takarftas utan visszater az eszkbz a tblt6allomasra. 

Zonakra osztott takarftas (Zone Cleaning) 

Hasznalja ezt az opci6t, ha kifejezeten egy adott teruletet szeretne takarfttatni. A terkepen 

kijelolhet ujjaval z6nakat a porszfv6 szamara. 

Megjegyzes: A kijeli:ilt terulet takarftasa ki:izben az eszki:iz lehet, hogy a z6nahatarokon kfvulre 
kerul. Gy6z6dji:in meg, hogy nincsenek vezetekek, akadalyok a takarftand6 z6na ki:izeleben! 

„Bokj a terkepre es odamegy” (Pin n Go)

Hasznalja ezt az opci6t, ha egy konkret helyre (pontra) szeretne kuldeni a porszfv6t. 

Takarftasi Mod (Cleaning mode) 

Hasznalja ezt az opci6t a Csendes, Kiegyensulyozott, Eros vagy MAX m6d 

kivalasztasahoz. A kiegyensulyozott m6d az alapertelmezett. 

Megjegyzes: Ne hasznaja huzamosabb ideig a MAX m6dot indokolatlanul! A szfv6motor folyamatos 
maxumumon jaratasa meghibasodashoz vezethet! 

Ne Zavarj - Do Not Disturb (DND) mod 

DND m6dban a porszfv6 nem kezd takarftast (meg utemezes eseten sem}, a hangjelzesek 

lenemulnak, a visszajelz6 feny kikapcsol. 

DND m6d alapertelmezetten este 10 es reggel 8 6ra kozott van beallftva, de ez 

m6dosfthat6 az alkalmazasban. 

No-gone zonak / Lathatatlan falak / Mop No-Go zonak 

Az opci6 felhasznalhat6 virtualis No-Go z6nak es falak rajzolasara, valamint a virtualis 

No-Mop z6nak es falak segftsegevel a robot kizarhat6 az kijelolt teruletr6I. 

A virtualis No-Mop z6nakat es Falakat akkor lehet beallftani, amikor a moptart6t feltesszuk. 

Megjegyzes: 

• A Map Saving Mode-ot be kell kapcsolni az alkalmazasban a virtualis no-go z6nak beallftasahoz.
, A virtualis no-go z6nakat es falakat csak a takarftasi terulet testreszabasara lehet beallftani.
Arra nem hasznalhat6 hogy a veszelyes targyakat elkuli:inftsuk!
• Az eszki:iz manualis mozgatasa vagy az otthoni ki:irnyezet jelent6s merteku megvaltoztatasa a
virtualis No-Go z6nak es Falak megszuneset eredmenyezheti!
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� 
Virtualis Fal 

No-go z6nak 

Egyeb alkalmazas funkciok 

Val6s-ideju Terkep Frissftes Carpet Boost 

, -------------------

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

I __________________ J 

Mop No-Go z6na 

Az eszkoz elhelyezkedese 

Takarftasi M6d Valtoztatas Alkatreszcsere ld6zftes 
DND m6d - Ne Zavarj 

Takarftasi Nezet Taviranyftas 
Ozemm6d 

Hang Valtoztatas Eszki:iz Statusz Nezet Gyari szoftverfrissftes 

Megjegyzes: Az alkalmazas reszletei es funkci6i kisse valtozhatnak a folyamatos 
alkalmazasfejlesztes es frissftesek miatt. 

A vfztartaly ujratoltese es a Mop tisztftasa a takarftasi 

folyamat kozben 

Takarftas kbzben a vfztartaly feltbltesehez illetve a mop tisztftasahoz szuneteltessuk az 

eppen aktualis takarftasi folyamatot barmely gomb megnyomasaval es vegyuk le a mop 

mod ult. Tbltsuk fel a vfztartalyt es/vagy tisztftsuk meg a mopot az el6frt m6don. Helyezzuk 

vissza a mop modult es nyomjuk meg a Q) gombot a takarftas folytatasahoz. 
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A moshat6 szuro tisztftasa 
* Kethetente tisztftand6!

1. Nyissa ki a portartaly fedelet az a bra szerint

(a jelzest figyelve), majd urftse ki a tartaly tartalmat.

2. Engedje tele a tartalyt tiszta vfzzel es zarja le a fedelet.

Finoman razza meg a tartalyat, majd ontse ki a piszkos

vizet.

Megjegyzes: Csak friss vizet hasznaijon, tisztft6folyadek nelkUI! 

3. Tavolftsa el a szur6t, es oblftse at

foly6 vfz alatt.

Megjegyzes: A szur6 serUlesenek elkerUlese erdekeben ne erintse meg kezzel a szur6 

felUletet , ne hasznaijon a tisztftasahoz kefet vagy eles targyat! 

. 

• 

4. Tobbszor oblftse at - a szur6keretnel fogva - 1 
hogy a lerak6dott szennyez6desek kiold6djanak.

5. Hagyja megszaradni a szur6t, miel6tt ujra hasznalna a porszfv6t!

Megjegyzes: Hasznalat el6tt hagyja a szur6t alaposan megszaradni. 

24 6ras szarftasi id6 ajanlott. 
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Akkumulator 
A robotporszfv6 nagy teljesftmenyu, tolthet6 lftium-ion akkumulatorral van felszerelve. 

Az akkumulator teljesftmenyenek meg6rzese erdekeben tartsa a robotot feltoltve. 

Megjegyzes: Ha a robotot hosszabb ideig nem hasznaija, akkor tarolas el6tt kapcsoija ki es ti:iltse fel 

legalabb haromhavonta egyszer, hogy elkerUije az akkumulator karosodasat a tulmerUles miatt! 

Tolto dokkol6 
* Havonta tisztftand6!

Puha, szaraz ruhaval tisztftsa meg a keszulek tolt6erintkez6it es a tolt6 dokkol6 

burkolatat. 

Megjegyzes: Ne hasznaijon nedves kend6t es surol6szert! 

Oldalkefe 
* Havi tisztftas ajanlott

Vfztartaly 
* Gyakori tisztftasa ajanlott

1. Nyissa ki a vfztartalyt

1. Fordftsa meg a robotot, es tavolftsa el az oldalkefet

tart6 csavart.

2. Tavolftsa el es tisztftsa meg az oldalkefet.

3. Helyezze vissza az oldalkefet, es huzza meg a

csavart.

Megjegyzes: Az oldalkefe csereje 3-6 havonta ajanlott. 

2. Toltse fel a szur6ig tiszta vfzzel

3. Razza meg a tartalyt, majd ontse ki a vizet

Megjegyzes: A tartaly kupakjat addig ne helyezze vissza, amfg teijesen ki nem szaradt. 

Amennyiben huzamosabb ideig nem hasznaija a nedves felti:irles funkci6t, 

ne ti:iltsi:in vizet a tartalyba! Lehet6seg szerint hasznaijon lagyftott vizet. 
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A moshat6 mop 
* Minden takarftast kovet6en mossa ki

1. Tavolftsa a mopot a tart6keretr61 az abra szerint

2. Mossa ki a mopot langyos foly6vfz alatt. Csavarja ki, majd kiterftve szarftsa meg.

Megjegyzes: 

, Ha a mopszovet tulsagosan szennyez6dik, akkor ez befolyasolja a tisztftas min6seget. 

Javasoljuk, hogy hasznalat el6tt rendszeresen tisztftsa meg kez kozott, vagy hetente egyszer 

mos6gepben, feherft6 hasznalata nelkUI! 30-40°C-os rovid mos6programmal moshat6. 

, Az elhasznal6dast61 fUgg6en ajanlott 3-6 havonta cserelni a mopot, hogy a tisztftasa min6sege 

ne csokkenjen. 

Bolyg6kerek 
* Gyakori tisztftasa ajanlott

1. Fordftsa meg a porszfv6t, es er6sen szorftva huzza ki a bolyg6kereket.

2. Tavolftsa el a sz6rt, hajat es egyeb szennyez6deseket a kerekr61 es a

tengelyr6I.

3. Helyezze vissza a megtisztftott kereket, es nyomja vissza szorosan - pattanasig a

helyere.

Megjegyzes: A kerek vfzzel tisztfthat6 es szarftas utan ujra hasznalhat6. 

A kerekbolcs6 nem tavolfthat6 el! 
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Rendszer visszaallftasa 
Ha a robot nem reagal a gombok megnyomasara, vagy nem allfthat6 le, nyomja meg 

a Reset gombot. A robot ezutan ujraindul. 

Megjegyzes: A rendszer visszaallftasa utan a tiakarftas Utemezesek, a WiFi es az egyeb beallftasok 

visszaallnak a gyari beallftasokra. Ezt kovet6en mindent ujra be kell allftani az alkalmazasban. 

Gyari beallftasok visszaallftasa 
Ha a robot nem mukodik a rendszer visszaallftasa utan, kapcsolja be, majd nyomja meg 

a Reset gombot. Ezutan nyomja meg es tartsa lenyomva a O gombot, a mfg meg nem 

hallja a ,,"Start restoring initial version" hangjelzest. A robot ezutan visszaall a gyari 

beallftasokra. 

A keszulek erzekeloi 
* Havi tisztftasa ajanlott

Puha, szaraz ruhaval torolje le es tisztftsa meg az osszes erzekel6t, ideertve a 

kovetkez6ket: 

1. Reactive Ml kamerak.

2. Hat melysegerzekel6 a robot aljan.

3.  Falerzekel6 a robot jobb oldalan.

4. A robot aljan lev6
tolt6erintkez6ket.

Melyseg {leeses) erzekel6k 
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Szoftverfrissf tes 
Frissftse a robotporszfv6 szoftveret az alkalmazas segftsegevel. Helyezze a robotot a 

tblt6 dokkol6ra es ellen6rizze, hogy az akkumulator szintje 20% fblbtt legyen. 

Ajelz6feny gyorsan villogni kezd Firmware frissftes kbzben. 

Megjegyzes: 

• A szoftverfrissftes gyakorisaga a gyart6t6I fUgg, az ertekesft6nek nines befolyasa erre a 
folyamatra!

• Egyes frissftesek a felhasznal6i felUlet megvaltozasat, valamint bizonyos funkei6k meg
valtozasat / kiegeszfteset eredmenyezhetik. A szotfveres frissftesek okozta hibakat a gyart6 fele 
jelezze, arra az ertekesft6nek nines rahatasa! 

• Amennyiben a szoftverfrissftes megszakad (aramkimaradas, vagy WiFi kapesolat miatt) kerem 
jelleze Ugyfelszolgalatunk (info@robotporszivoszerviz.hu) fele!

• A porszfv6 gyari szoftverenek (firmware) harmadik felt6I szarmaz6 szoftverre eserelese a 
garaneia megszuneset eredmenyezi! 
Amennyiben On nem a gyart6 szoftveret hasznaija, hanem azt kUls6s fejleszt6kt6I szerzi, a 
keszUlek hasznalata soran tapasztalt hibara a forgalmaz6 a tovabbiakban nem vallal garaneiat! 
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Kornyezetvedelmi lefras 'a'
Az akkumulator eltavolftasa A 
• Az alabbi informaci6k csak a robot megsemmisftesekor ervenyesek,

es nem szabad kovetni azokat a napi muveletek soran!
-

A termek beepftett lftium-ion akkumulatoraban talalhat6 kemiai anyagok kornyezet
szennyezest okozhatnak! Vegye ki az akkumulatort, miel6tt a termeket veg leg kivonna a 
hasznalatb61 es az erre szakosodott akkumulator-gyujt6 lerakatoknal, gyujt6pontoknal 
adja azt le, a szakszeru megsemmisftes celjab6I. 

1. Mukodtesse a robotot addig, amfg az akkumulator toltottsege alacsony lesz es mar

nem kepes takarftani, ugyelve arra, hogy nem csatlakozik a tblt6 dokkol6hoz.
2. Kapcsolja ki a robotot.
3. Csavarja le az elemtart6 fedelet.
4. Tavolftsa el az akkumulator fedelet.
5. Nyomja meg a kapcsot az akkumulator csatlakoz6janak kihuzasahoz es az

akku eltavolftasahoz.

Megjegyzes: 
• Az akkumulator eltavolftasa el6tt ellen6rizze, hogy teijesen lemerUlt-e. Ne kfsereije meg 
eltavolftani az akkumulatort, ha a robot esatlakozik a tolt6 dokkol6hoz!

• Vegye ki a teijes akkumulatort. A rovidzarlat es a veszelyes anyagok szivargasanak elkerUlese 
erdekeben kerUije az akkumulatorhaz burkolatanak karosodasat!

• Veletlen erintkezes eseten az akkumulator folyadekat alaposan oblftse le vfzzel es azonnal 
forduijon orvoshoz!

Alapveto specifikaci6k 

'0 

'� 
N 
(/) 
:t... 

0 
a. 

,o 

0 
� 
� 
0 

C 

Modell 

Meretek 

Akkumulator 

Suly 

Vezetek nelkUli kapesolat 

Nevleges feszUltseg 

Nevlegese teljesftmeny 

Toltesi id6 

Modell 

Meretek 

Nevleges teljesftmeny 

Nevleges bemenet 

Nevleges kimenet 

Nevleges frekveneia 

roboroek S6 MaxV 

353 x 350 x 96.5 mm 

14.4V/5200mAh lithium akkumulator 

3.7kg 

WiFi okos kapesol6das 

14.4VDC 

66W 

6 6ra 

CDZ11RR vagy CDZ12RR 

151 x 130 x 98 mm 

28W 

100-240VDC

20VDC 1.A 

50-60Hz
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Hibaelharftas 
Ha a Roborock S6 MaxV mukodese kozben hibat eszlel, a visszajelz6 feny pirosan villog, es hangjelzest ad. A megoldasert, es a hiba 

elharftasahoz kerjUk, olvassa el az alabbi tablazatot. 

Hiba Megoldas 

Error 1: Rotate the laser head to check that it turns freely (Forgassa el a lezerfejet es ellenorizze, Az LDS egyseg elakadt. Tavolitson el minden blokko16 elemet, majd helyezze at a robotot egy uj helyre, es 

hogy szabadon forog-e) indftsa ujra. 

Error 2: Clean and lightly tap the bumper. (Tisztftsa meg es finoman erintse meg az utkbzot.) 
Az utkbzo beragadt. Tbbbszbr mozgassa (nyomkodja meg) meg az utkbzot az elakadt targyak 

eltavolitasahoz. Ha semmi nem esik ki, vigye a robotot egy uj helyre, es indftsa ujra. 

Error 3: Move the robot to a new location and restart. (Helyezze a robotot egy uj helyre es indftsa 
Egy kerek be van akadva. Helyezze a robotot egy uj helyre, es indftsa ujra. 

ujra.) 

Error 4: Wipe the cliff sensors, move the robot away from raised edges, and restart. (Tbrblje le a 

melysegerzekeloket, helyezze at a porszfv6t sfk feluletre es indftsa ujra.) 

A robot beszorult. Helyezze at uj helyre, es indftsa ujra. Ha a problema tovabbra is fen nail, tisztftsa meg a 

melysegerzekeloket. Ezt a hi bat egy piszkos erzekelo is okozhatja. Pr6baljon meg minden szenzort tisztara 

tbrblni. 

Error 5: Remove the main brush and clean the brush and bearing. (Tavolftsa el a fokefet es A fokefe megszorulhat az bsszegabalyodott hajszalakt61. Tavolitsa el, tisztftsa meg a mellekelt eszkozzel, 

tisztftsa meg a sbrteket es a csapagyat.) majd helyezze vissza a fokefet. 

Error 6: Remove and clean the side brush. (Tavolitsa el es tisztftsa meg az oldalkefet.) 
Az oldalkefere feltekeredhetnek az bsszegabalyodott haj es szorszalak. Tavolftsa el es tisztftsa meg. 

Amennyiben a kefe lamellai sertetlenek, helyezze vissza. Amennyiben serult, cserelje ki. 

Error 7: Look for anything stuck in the main wheels then move the robot to a new location and 

restart. (Keressen idegen targyat ami beragadhatott a a fokerekek mbge/kbre, ami a robot egy 

helyben mozgasat eredmenyezi. Tavolitsa el, rakja a porsziv6t uj helyre es inditsa el.) 

A f6 kerekek elakadhattak. Tavolitsa el az idegen targyat es tisztftsa meg a kerekeket. Amennyiben 

a kerek tovabbra sem forog, jelezze az info@robotporszivoszerviz.hu cimen a rendelesi adatainak

megadasaval! 

Error 8: Clear away any obstacles around the robot. (Tavolitsa el az akadalyokat a robot kbrul.) A porsziv6 beszorult, vagy felakadt. Tavolitson el minden akadalyt a kbrnyekerol. 

Error 9: Install the dustbin and filter. (Helyezze be a portartalyt es a szurot.) 
Helyezze vissza ujra a portartalyt es a szurot. Ellenorizze, hogy megfeleloen vannak rbgzitve. Ha a 

problema tovabbra is fennall, pr6balja meg kicserelni a szurot. 

Error 10: The filter is either wet or blocked. (A szuro nedves vagy eltbmodbtt.) 
A szuro nem teljesen szaraz. A szurot legalabb 24 6ran at szaritsa ! A szuro tisztitast is igenyelhet. Ha a 

problema tovabbra is fennall, cserelje ki a szurot. 

A robot tul kbzel van egy magneses mezőhöz es nem indul el. Helyezze at uj helyre, es inditsa ujra.

Error 11: High-intensity magnetic field detected. Move the robot away from the magnetic tape 

and restart. (Eros magneses teret eszlelt a robot. Tavolitsa el a robotot a magneses tértől es

inditsa ujra.) 

Error 12: The battery is too low. Recharge before use. (Az akkumulator tbltbttsege tu! alacsony. 
Alacsony az akkumulator tbltbttsege. Hasznalat elott tbltse fel teljesen. 

Hasznalat elott toltse fel.) 

Error 13: Charging error. Clean the charging contact area. (Tbltesi hiba. Tisztitsa meg a tblto 
Szaraz ruhaval tisztitsa meg a robot es a tblto dokkol6janak tbltoerintkezoit. 

erintkezojet.) 

Error 14: Battery error. (Akku hiba) Az akkumulator homerseklete tu! magas vagy tu! alacsony. Varjon, amig normalizal6dik. 

>> 
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Hibaelharftas 
Ha a Roborock S6 MaxV muki:idese ki:izben hibat eszlel, a visszajelz6 feny pirosan villog, es hangjelzest ad. A megoldasert es a hiba 
elharftasahoz kerjUk, olvassa el az alabbi tablazatot. 

Error 15: Clean wall sensor. (Tisztftsa meg a falerzekelot) 

Error 16: Robot is tilted. Place it on flat ground and restart. (A robot megdolt. Helyezze sima talajra 
es indftsa ujra.) 

Error 17: Side brush module error. Reset the system. (Oldalkefe modul hiba. Allftsa vissza a 
rendszert) 

Error 18: Vacuum fan error. Reset the system. (Szfv6motor hiba. Allftsa vissza a rendszert.) 

Error 21: Vertical bumper pressed. Release it and retry. (A porszfv6 lezertornyaban talalhat6 
nyomaserzekelo benyom6dott. Engedje el, vagy ellenorizze az allapotat) 

Error 22: Dock locator dirty. Clean and retry. (Kerjuk, torolje at az tolto erzekeloket) 

Error 23: Dock location beacon lost. Clean and retry. (Kerjuk, torolje le a jelvevo fekete reszt a tolto 
dokkol6n) 

Error 24: No-go zone or barrier tape detected. Move the robot away and retry. (Virtualis no-go 
z6nat vagy virtualis falat eszlelt. Helyezze a robotot egy uj helyre, es indftsa ujra.) 

Internal error. Reset the system. (Belso hiba. Allftsa vissza a rendszert.) 

- 37. oldal -

A falerzekelo elkoszol6dott. Tisztftsa meg az erzekelot. 

A robot kimozdult a vfzszintes helyzetebol (felakadt, elbillent). Vigye sima talajra es indftsa ujra. 

Az oldalkefe modul hibat eszlel (a forgat6motor megakadt). Allftsa vissza a rendszert. Ha a hiba nem szunik 
meg, vegye fel a kapcsolatot ugyfelszolgalatunkkal, vagy szervizunkkel ! 

A robot szfv6motor-ventilator hibat eszlel. Allftsa vissza a rendszert. Ha a hiba nem szunik meg, vegye fel a 
kapcsolatot ugyfelszolgalatunkkal, vagy szervizunkkel ! 

A porszfv6 lezertornyaban talalhat6 nyomaserzekelo benyom6dott. Engedje el, vagy ellenorizze, hogy a 
porszfv6 beszorult-e, majd helyezze at keszuleket) 

A t61teserzekel6 elkoszol6dott (poros). Kerjuk, torolje le a port szaraz puha kendovel. 

A to Ito dokkol6 jelvevoje blokkol6dott. Torolje at es pr6balja ujra. 

Tavolftsa el a robotot a virtualis no-go z6nat61 vagy a virtualis falt61, majd indftsa ujra. 

Meghibasodas belso hiba miatt. Allftsa vissza a rendszert. 

Ha a probléma továbbra is fennáll a fenti táblázatban szereplő ajánlások betartása után is, kérjük, 
írjon e-mailt az info@robotporszivoszerviz.hu címre. 

Értékesítés utáni gyártói támogatásért vegye fel a gyártó képviseletével a kapcsolatot: 
support@roborock-eu.com 

>> 
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GYIK (Gyakran lsmetelt Kerdesek) 

Problema tipus Megoldas 

A porszfv6 nem kapcsol be 
Az akkumulator toltottsegi szintje alacsony. Toltse fel a porszfv6t a t61t6 dokko16n, majd pr6balja ujra. A kornyezeti homerseklet 

tul alacsony (0°C alatt) vagy tul magas (S°C felett). A porszfv6 i.izemi homerseklete 0°C es 40°C k6z6tt van. 

A porszfv6 nem t6lt6dik 
A t61t6 dokkol6 nem kap aramot. Kerjuk, ellenorizze, hogy a tapkabel mindket vege megfeleloen van bedugva. Rossz a kontakt. 

Tisztftsa meg a t61t6 dokko16 es a porszfv6 t61t6 erintkezoit. 

A porszfv6 nem megy vissza a dokko16ra 
Tul sok akadaly van a t61t6 dokkol6 korul. Helyezze a t61t6 dokko16t i.ires helyre. Tisztftsa meg a dokkol6 fekete (jelad6jat) 

teruletet. 

A porszfv6 meghibasodott 
Kapcsolja ki a porszfv6t, majd indftsa el ujra. Ha nem valtozik, forduljon vevoszolgalatunkhoz, vagy frjon a 

info@robotporszivoszerviz.hu cfmre. 

A porszfv6 furcsa zajt ad ki 
ldegen targy kerulhetett be a fokefebe, az oldalkefebe vagy a fokerek egyikebe. Allftsa le a porszfv6t es tavolftsa el az idegen 

targyat. 

A porszfv6 nem tisztft hatekonyan, vagy koszt hagy maga utan 
a.) A portartaly megtelt. Kerjuk, tisztftsa meg! b.) A szur6 elt6m6d6tt. Kerjuk, tisztftsa meg! c.) ldegen targy kerult a fokefebe. 

Kerjuk, tisztftsa meg! 

a.) Gyenge a Wi-Fi jel. Gy6z6dj6n meg arr61, hogy a porszfv6 j6 Wi-Fi lefedettsegu helyen talalhat6. b.) Vala mi baj van a Wi-Fi-

A porszfv6 nem csatlakozik a Wi-Fi hal6zatra kapcsolattal. Allftsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, es toltse le a Mi Home/ Xiaomi Home alkalmazas legujabb verzi6jat, majd pr6balon 

ujracsatlakozni. 

A porszfv6 nem hajtja vegre az utemezett takarftast 
A porszfv6 akkumulator-toltottsege alacsony. Az i.itemezett tisztftas csak akkor indul el, ha a porszfv6 akkuja legalabb 15% 

toltottsegen van. 

Fogyaszt-e energiat az, ha a porszfv6t a t61t6 dokkol6n hagyja, ha mar Ha a porszfv6t a t61t6 dokkol6n hagyja teljesen feltoltve, nagyon keves aramot fogyaszt es segft fenntartani az optimalis 

fel van toltve? akkumulator teljesftmenyt. Kerjuk huzamosabb ideig ne huzza ki a tapkabelt, mert az az akkumulatort karosfthatja hosszutavon ! 

A porszfv6t els6 harom alkalommal 16 6rat kell tolteni? 
A lftium akkumulatorok nem rendelkeznek a mem6ria effektus sal, azaz nem szukseges formazni. Tehat nem szukseges, es nem 

is javasolt a 16 6ras "formaz6" toltes! 

A vfztartalyb61 csak nagyon kis mennyisegu vfz csepeg 
Ellenorizze, hogy a vfztartaly fel van-e toltve vfzzel, es ha szukseges, tisztftsa meg a mopot. Ellenorizze, hogy a mop megfeleloen 

van-e felszerelve a felhasznal6i utmutat6 szerint! Az alkalmazasban allfthatja be a vfzmennyiseget 3 fokozatban. 

Tul sok vfz jon ki a vfztartalyb61 Ellenorizze, hogy a vfztartaly fedele (illetve gumi kupakja) megfeleloen zarva van! 

Toltes utan a porszfv6 nem folytatja a takarftast 
Gy6z6dj6n meg arr61, hogy a porszfv6n nines beallftva a "Ne zavarj" uzemm6d, ez ugyanis megakadalyozza a takarftas 

folytatasat. A porszfv6 nem folytatja a takarftast, amikor manualisan helyezi azt a t61t6 dokkol6ra. 

A porszfv6 kezi mozgatasa (athelyezese) utan nem ter vissza a t61t6 
A porszfv6 mozgatasa okozhatja, hogy ujrapozfcionalja magat vagy ujraszkenneli a kornyezetet. Ha a porszfv6 tul messze van a 

t61t6 dokkol6jat61, elofordulhat, hogy nem tud automatikusan visszaterni a korabbi pozfci6jaba, ebben az esetben manualisan 
dokkol6ra 

kell a porszfv6t a t61t6 dokkol6jara helyeznie. 

Lassan tolt 
Magas vagy alacsony homersekleten t6rten6 hasznalat eseten a robot automatikusan csokkenti a toltesi sebesseget, hogy 

meghosszabbftsa az akkumulator elettartamat. A t61t6 erintkezoi szennyezodhetnek. Tisztftsa meg szaraz ruhaval. 

A ReactiveAI kamerak lencseje piszkos vagy homalyos lehet. Puha ruhaval torolje meg es tartsa tisztan 

Nern ismeri fel es nem keruli ki a targyakat a lencset az akadalyok hatekony elkerules erdekeben. A jelenlegi Al algoritmusok nem ismerik fel a 

szennyezodeseket, de folyamatosan fejlodik a szoftver kepessege. 
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EU Megfelelosegi nyilatkozat 
Ezuton kijelenti: 

A gyart6 neve Beijing Roborock Technology Co.,Ltd. 

Cfme 
6. emelet, Suite6O16, 6017, 6018, BuildingC, Kangjian Baosheng Plaza,

No.8 Heiquan Road, Haidian korzet, Beijing, Kfna

hogy ezt a lefras kizar61ag a mi felelossegiinkre adtuk ki, es hogy a termekek: 

T ermeklefras Robotporszfv6 es tartozekai 

T fpus (modell) 

megjeloles (ek) 
roborock S6 MaxV 

megfelelnek es tesztelessel ellenorzik a kovetkezo EU-iranyelvek rendelkezeseivel: 

A RED 2014/53 / EU iranyelv 3.1. Cikkenek a) pontja: Biztonsag es egeszseg 

1. EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + AC: 2014

+ A13: 2017 

2. EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012 + A1: 2013 

3. EN 62311: 2008 

4. EN 62233: 2008

RED iranyelv 2014/53 / EU 3.1. Cikk b) pont: EMC 

1. EN 301 489-1 V2.2.O tervezet 

2. EN 301 489-17 V3.2.O tervezet 

3. EN 55014-1: 2017 

4. EN 55014-2: 2015 

5. EN 61000-3-2: 2014

6. EN 61000-3-3: 2013 

RED iranyelv 2014/53 / EU 3.2 cikk: radi6spektrum EN 300 328 V2.1.1 

RoHS iranyelv 2011/65 / EU EN5O581: 2012 

Termeklefras 

Tfpus (modell) 

megjeloles (ek) 

Tolt6 dokkol6 es tartozekai 

T olt6 dokkol6, modell: CDZ11RR vagy CDZ12RR 

megfelelnek es tesztelessel ellenorzik a kovetkezo EU-iranyelvek rendelkezeseivel: 
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Kisfeszultsegu iranyelv 2014/35 / EU 

1. EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + AC: 2014

+ A13: 2017

2. EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010 + A11: 2018

3. EN 62233: 2008

EMC-iranyelv 2014/30 / EU 1. EN 55014-1: 2006 + A1 + A2 

EN 55014-1: 2017 

2. EN 55014-2: 2015

3. EN 61000-3-2: 2014

4. EN 61000-3-3: 2013

RoHS iranyelv 2011/65 / EU EN5O581: 2012 

A nyilatkozat megteteleert felel6s szemely: 
Nyomtatott nev: Rui.Shen 
Beosztas: Min6segugyi igazgat6 
Alafrasa: ./2 LA,( _ She of\. 
Kiallrtas datuma: 2020. februar 23. 
Kiallftas helye: 6. emelet, Suite 6016, 6017, 6018, C epulet, Kangjian Baosheng Plaza, 
No. 8 Heiquan Road, Haidian korzet, Beijing, Kfna 

Hulladekkezeles 
A hulladekkezelesre a 2O12/19/EU eur6pai iranyelv vonatkozik. 

Az elektronikus hulladekot a haztartasi hulladekt6I elk0lonftve kell elhelyezni az arra 

kijelolt helyen. Tovabbi informaci6t a helyi onkormanyzatt6I vagy kornyezetvedelmi 

szervekt6I kerhet. Tegyen a kornyezetert es megfelel6en artalmatlanftsa! 

CE 
Az EU megfelel6segi nyilatkozatanak teljes szovege elerhet6 a kovetkez6 
weboldalon: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

© 2020 Minden jog fenntartva

RbbdtporszivC:J 
SZERVIZ & BOLT 

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.
info@robotporszivoszerviz.hu
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