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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Tento produkt je určen pouze pro čištění podlah ve vnitřních prostorách, nepoužívejte jej venku (např. 

na otevřené terase), na jiném povrchu než na podlaze (např. na pohovce), nebo v komerčním nebo 
průmyslovém prostředí.

• Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách, které nejsou vybaveny bariérami, jako jsou např. 
podlahy pater, otevřené terasy nebo povrchy nábytku.

• Nepoužívejte produkt při okolní teplotě, která přesáhla 104 °F (40 °C), nebo klesla pod 39 °F (4 °C), nebo 
pokud je na podlaze rozlita kapalina nebo lepkavá látka. 

• Před použitím produktu odstraňte ze země kabely a odsuňte je na stranu tak, aby je přístroj během čištění 
nemohl zachytit.

• Před čištěním odstraňte z podlahy lehké předměty (např. plastové sáčky) a křehké objekty (např. vázy), aby 
přístroji nepřekážely a nepoškodil je.

• Děti musí být pod dozorem, který musí zajistit, aby si s přístrojem nehrály.
• Tento produkt není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem 
nebo nebyly o používání spotřebiče poučeny osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost (CB). 

• Tento produkt může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dozorem 
nebo byly o bezpečném používání produktu poučeny a uvědomují si případná rizika. Děti si s přístrojem 
nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

• Nástroje pro čištění hlavního kartáče uchovávejte mimo dosah dětí.
• Na produkt nepokládejte žádné předměty (ani děti a domácí zvířata) bez ohledu na to, zda je či není v provozu.
• Vlasy, oblečení, prsty, a všechny části těla udržujte z dosahu otvorů a pohyblivých částí.
• Produkt nepoužívejte pro odstraňování hořících předmětů (např. nedopalky cigaret).
• Produkt nepoužívejte na koberce s vysokým vlasem (efektivita může být snížena při použití na tmavých kobercích).
• Produkt nepoužívejte pro odstraňování tvrdých a ostrých předmětů (např. sklo nebo nehty).
• Neuchopujte produkt za kryt laserového senzoru, kryt hlavní jednotky nebo nárazník.
• Před čištěním nebo údržbou musí být produkt vypnut a zástrčka odpojena ze zásuvky.
• K čištění produktu nepoužívejte vlhký hadřík ani kapaliny.
• Nepoužívejte mopovací modul pro čištění koberců.
• Produkt používejte dle pokynů v manuálu. Uživatel je zodpovědný za jakékoli ztráty nebo škody způsobené 

nesprávným používáním produktu.
• Produkt obsahuje baterie, které může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. 

BATERIE A NABÍJENÍ VAROVÁNÍ
• Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
• K nabití baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku Roborock CDZ11RR nebo CDZ12RR 

dodávanou s přístrojem. 
• Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii nebo nabíjecí stanici.
• Nabíjecí stanici neumisťujte do blízkosti zdroje tepla (např. větrací otvory).
• Před likvidací spotřebiče z něj musí být vyjmuta baterie.
• Produkt musí být během výměny baterie odpojen z napájení.
• Baterie musí být bezpečně zlikvidována. Použité baterie nevyhazujte. Odneste je do profesionálního zařízení 

určeného pro likvidaci tohoto odpadu.
• Nabíjecí kontakty neutírejte ani nečistěte namočeným hadříkem či mokrýma rukama. 
• Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte přístroj používat. Kabel musí být nahrazen výrobcem, 

pověřeným servisním technikem nebo jinou obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu.
• Ujistěte se, že je produkt při přepravě vypnutý.
• Doporučujeme ho přepravovat v originálním balení. 
• Pokud produkt nebudete delší dobu používat, plně ho nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo.
• Abyste předešli úplnému vybití baterie, minimálně každé tři měsíce ho nabijte. 
• Aby byly dodrženy požadavky týkající se vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF), doporučujeme 

během provozu přístroje dodržovat mezi přístrojem a osobami vzdálenost větší než 20 cm.
• Aby byly tyto požadavky dodrženy, nedoporučujeme menší vzdálenost.
• Anténa tohoto vysílače nesmí být umístěna do blízkosti jiné antény nebo vysílače.
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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Část Chyba

Hlavní jednotka

Selhání funkcí.

Jednotku nelze zapnout.

Porucha hlavního kartáče, bočního kartáče, větráku nebo hlavního kolečka.

Nabíjecí stanice Hlavní jednotka se nenabíjí.

Napájecí kabel Hlavní jednotka není napájena.

Robotický vysavač

VÍTEJTE
Děkujeme, že jste si vybrali inteligentní robotický vysavač Roborock. Užívejte si zářivě čistých a čerstvě 
vytřených podlah každý den díky S5 Max. Byl navržen pro bezproblémové automatické vytírání, je vybaven 
velkou nádržkou na vodu, umožňuje přesnou kontrolou vody, nastavení virtuálních zón vyloučených 
z vytírání, a mnohem více. V kombinaci s přesným laserovým mapováním, pokročilou navigací 
a intenzivním vysáváním jsou podlahy bez poskvrnky na dosah ruky. Jediné, co musíte udělat, je přístroj 
nastavit a užívat si života. Společnost Roborock se zavázala poskytovat svým zákazníkům pokročilé 
technologie, díky kterým mohou trávit méně času při domácích pracích, a věnovat se tak věcem, které mají rádi.

Zapnuto/Vypnuto
• Krátkým stisknutím zahájíte čištění
• Stisknutím a podržením přístroj zapnete nebo vypnete

Kontrolka
• Bílá: úroveň baterie ≥ 20%
• Červená: úroveň baterie < 20%
• Blikání: nabíjení nebo spouštění
• Červené blikání: chyba

Stanice/Lokální čištění
• Po stisknutí se přístroj navrátí do stanice
• Stisknutím a podržením zahájíte lokální čištění

Poznámka: 
Stiskem jakéhokoliv tlačítka čištění přerušíte, navrátíte 
přístroj do stanice nebo zahájíte lokální čištění.

Západka krytu

SEZNAM ČÁSTÍ

Nabíjecí stanice Podložka proti vlhkosti Napájecí kabel

Držák mopovacího hadříku Mopovací hadřík
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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Nádoba na prach

Přístroj a senzory

Robotický vysavač

Kryt nádoby na prach

Západka nádoby 
na prach

Filtr

Kontrolka WiFi
• Nesvítí: Wifi vypnuta
• Pomalé blikání: čekání 
   na připojení
• Rychlé blikání: připojování
• Svítí: Wifi připojena

Resetování systému

Větrací průduchy

Západka nádržky na vodu

Reproduktor

PŘÍSTROJ A SENZORY

Senzor nabíjení

Senzor stěn

Senzory proti pádu

Laserový 
senzor 
vzdálenosti 
(LDS)

Všesměrové 
kolečko

Nárazník

Hlavní kartáč

Západka krytu 
hlavního kartáče

Hlavní kolečka

Boční kartáč

Nabíjecí kontakt
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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Mopovací modul

Víčko nádržky na vodu

Vodní filtr

Nádržka na vodu

Západka nádržky na vodu

Úchyt mopovacího hadříku

Držák mopovacího hadříku Spona držáku 
mopovacího 
hadříku

Nabíjecí staniceMopovací hadřík

Místo úchytu

Oblast přenosu signálu
Kontrolka napájení nabíjecí stanice

Zdířka

Nabíjecí kontakty

1. Umístěte nabíjecí stanici na rovnou plochu 
proti zdi a zapojte ji do zásuvky.

2. Zajistěte nabíjecí stanici pomocí lepicí pásky.
Suchým hadříkem otřete podlahu v místě, kam 
chcete umístit nabíjecí stanici, a poté přilepte 
přiloženou oboustrannou lepicí pásku na podlahu. 
Umístěte stanici na oboustrannou pásku a zajistěte ji.

INSTALACE

Použití robotického vysavače

Více než 0,5 m
Více než 0,5 m

Více než 0,5 m

Oboustranná 
lepicí páska

Poznámka:
• Nabíjecí stanice musí mít po obou stranách prostor o 
velikosti více než 0,5 m a vepředu více než 1,5 m.
• Pokud je napájecí kabel umístěn svisle 
s podlahou, může být přístrojem zachycen 
a způsobit odpojení nabíjecí stanice.
• Kontrolka nabíjecí stanice svítí, pokud je připojena k 
elektrické síti, a zhasne, když 
se robotický vysavač nabíjí.

Poznámka
• Použití oboustranné lepicí pásky pro uchycení nabíjecí stanice 
je volitelné.
• V případě potřeby pomalým pohybem oboustrannou lepicí 
pásku odstraňte tak, aby 
na podlaze zůstalo co nejméně zbytkového lepidla. 
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3. Zajistěte podložku proti vlhkosti.
Poté, co zajistíte nabíjecí stanici, otřete místo, 
kam bude umístěna podložka proti vlhkosti 
suchým hadříkem, viz obrázek. Oboustrannou 
lepicí pásku nejprve nalepte na podložku 
a poté na dané místo na podlaze.

4. Zapnutí a nabíjení se rozsvítí kontrolka      , umístěte
robotický vysavač do nabíjecí stanice a nechte jej 
nabíjet. Robotický vysavač používá vysoce výkonnou 
lithium-iontovou dobíjecí baterii. Chcete-li zachovat 
špičkový výkon baterie, udržujte robotický vysavač nabitý.

Poznámka:
Podložku proti vlhkosti vždy pokládejte 
na dřevěnou podlahu.

Poznámka:
Robotický vysavač v případě slabé baterie nelze zapnout. 
Umístěte robotický vysavač přímo
do nabíjecí stanice, aby se nabil.

Barva kontrolky ukazuje
úroveň nabití baterie.
• Bílá: ≥ 20%
• Červená: < 20%

PŘIPOJENÍ K APLIKACI XIAOMI HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* a propojit i s dalšími 
chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte. 
Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód v manuálu, který vás do obchodu 
s aplikacemi automaticky přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, 
otevřete ji a klepněte na tlačítko „+“  v pravém horním rohu pro přidání zařízení. 
Nové zařízení můžete přidat naskenováním QR kódu v manuálu, vyhledáním 
zařízení v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté postupujte podle 
pokynů průvodce v aplikaci.
* V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro Rusko).

Poznámka
• Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění těchto 
aktualizací a změn bez předchozího upozornění.
• Podporována je pouze 2,4 GHz WiFi.

Kontrolka WiFi
• Nesvítí: WiFi vypnuta
• Pomalé blikání: čekání na připojení
• Rychlé blikání: připojování
• Svítí: WiFi připojena

RESETOVÁNÍ WIFI
1. Otevřete vrchní kryt robotického vysavače 

a odkryjte kontrolku WiFi.
2. Stiskněte a podržte tlačítko      a tlačítko     

dokud neuslyšíte hlasové upozornění 
„Reset WiFi“ („Resetování WiFi“). Když 
kontrolka WiFi pomalu bliká, robotický 
vysavač vstoupil do režimu konfigurace sítě.

Poznámka:
Pokud se vám nepodaří připojit váš telefon k robotickému 
vysavači, resetujte WiFi a přidejte vysavač jako nové 
zařízení.
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1. Vyjměte nádržku na vodu
Stiskněte západku nádržky na vodu, zatáhněte 
za nádržku směrem dozadu a vyjměte ji.

2. Naplňte nádržku na vodu
Otevřete nádržku na vodu, naplňte ji vodou, 
a pevně ji uzavřete.

3. Nainstalujte nádržku na vodu
Zasuňte nádržku do robotického vysavače, dokud 
neuslyšíte cvaknutí, které signalizuje správnou 
instalaci. 

4. Nainstalujte mopový hadřík
Pokud chcete ihned vytírat, namočte mopovací 
hadřík, vyždímejte z něj vodu a připevněte 
ho na držák.

Poznámka:
• Abyste zamezili korozi nebo poškození, nenalévejte do 
nádržky na vodu čisticí nebo dezinfekční prostředky. 
• Nepoužívejte horkou vodu, jelikož může nádržku 
zdeformovat.

Poznámka:
Abyste robotickému vysavači zabránili vytírat na kobercích, 
použijte separační pásku nebo nastavte zóny vyloučené z 
vytírání.

INSTALACE

Použití robotického vysavače

5. Připevněte držák mopovacího hadříku
Zasuňte držák mopovacího hadříku pod nádržku na 
vodu podle polohovacích značek, dokud neuslyšíte 
cvaknutí.

Poznámka:
Po 60 minutách vytírání doporučujeme mopovací hadřík vyprat, 
aby byl zajištěn správný průtok vody 
a kvalita čištění.

6. Upravte průtok vody
Pomocí mobilní aplikace můžete libovolně upravovat 
průtok vody.

7. Spustit čištění
Pokud je baterie plně nabitá, kontrolka zůstane
svítit. Stiskněte tlačítko      nebo použijte aplikaci 
a spusťte čištění.

8. Odstraňte držák mopovacího hadříku
Pro odstranění držáku mopovacího hadříku 
zmáčkněte spony po obou stranách a zatáhněte 
za držák směrem dozadu.

Poznámka:
• Pokud je nabíjecí stanice umístěna na dřevěné podlaze, vždy 
používejte podložku proti vlhkosti, aby případná vlhkost podlahu 
nepoškodila.
• Aby se zabránilo pachům a vzniku plísní, doporučujeme 
pravidelně omývat držák mopovacího hadříku a vyprazdňovat 
nádržku na vodu.
• Pokud přístroj nevytírá, držák mopovacího hadříku vyjměte.

9. Oddělení nádržky na vodu od držáku mopovacího 
hadříku
Stiskněte obě spony, zatáhněte za držák směrem 
dozadu a oddělte jej od nádržky na vodu.

Vysoká hladina 
vody

Nízká hladina 
vody

Střední hladina 
vody
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NÁVOD K POUŽITÍ

Zóna 1: 
Vyčištěna

Zóna 2: 
Vyčištěna

Zóna 3: 
Probíhá čištění

Zóna 4: 
Čeká na čištění

Zapnuto/Vypnuto
Stisknutím a podržením      tlačítka robotický 
vysavač zapnete. Kontrolka se rozsvítí a robotický 
vysavač vstoupí do pohotovostního režimu. Pokud 
je robotický vysavač v režimu spánku, stiskem 
a podržením tlačítka      jej vypnete a ukončíte 
probíhající čištění.

Poznámka:
Pokud se vysavač nabíjí, nelze ho vypnout.

Spuštění čištění
Stiskem     tlačítka spustíte čištění. Jakmile je čištění 
spuštěno, robotický vysavač si naplánuje trasu 
čištění podle svého skenu. Nejprve vyčistí okraje 
zóny a poté se pohybuje po trase ve tvaru písmene 
Z, aby účinně a důkladně vyčistil její vnitřní část.

Poznámka:
• Pokud je baterie příliš slabá, čištění nelze spustit. Než znovu 
spustíte čištění, nechte robotický vysavač, aby se nabil.
• Před čištěním odstraňte ze země kabely (včetně napájecího 
kabelu nabíjecí stanice), abyste předešli ztrátě energie nebo 
poškození robotického vysavače či připojeného zařízení.
• Pokud čištění skončí do 10 minut, automaticky se zoparkuje. 
• Pokud se před dokončením čištění začne vybíjet baterie, 
robotický vysavač se nabije, a poté bude pokračovat v čištění 
tam, kde skončil.

Režim spánku
Pokud je robotický vysavač pozastaven více jak 10 
minut, přejde do režimu spánku, a jeho kontrolka 
bude pomalu blikat. Stiskem libovolného tlačítka jej 
vzbudíte.

Poznámka:
• Pokud je robotický vysavač v nabíjecí stanici, nepřejde do 
režimu spánku.
• Pokud je robotický vysavač ponechán v režimu spánku více 
jak 12 hodin, automaticky se vypne.

Pauza
Pokud chcete robotický vysavač během čištění 
pozastavit, stiskněte jakékoliv tlačítko.
Poté stiskněte      tlačítko a znovu spusťte čištění, 
nebo     stiskem tlačítka pošlete přístroj do nabíjecí 
stanice a ukončíte proces čištění.

Poznámka:
Pokud manuálně umístíte pozastavený robotický vysavač do 
nabíjecí stanice, ukončíte probíhající čištění. 

Nabíjení
Automatické: Po čištění se robotický vysavač 
automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se nabil.
Manuální: V režimu pauzy stiskem      tlačítka 
pošlete robotický vysavač zpět do nabíjecí stanice.
Kontrolka bude během nabíjení robotického 
vysavače pomalu blikat.

Poznámka:
Pokud čištění započalo ve větší vzdálenosti od nabíjecí stanice 
a robotický vysavač se po dokončení čištění nemůže vrátit 
do stanice, navrátí se do výchozí pozice. Umístěte robotický 
vysavač přímo do nabíjecí stanice, aby se nabil.

Chyba
Pokud se během čištění vyskytne chyba, kontrolka 
začne rychle červeně blikat, a uslyšíte hlasové 
upozornění. Možnosti řešení naleznete v sekci 
Řešení problémů.
Poznámka:
• Pokud je robotický vysavač ponechán ve stavu chyby déle než 
10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
• Pokud vysavač ve stavu chyby manuálně umístíte do nabíjecí 
stanice, ukončíte probíhající čištění. 

Resetování WiFi
Pokud se váš telefon nemůže k robotickému 
vysavači připojit v důsledku změny konfigurace 
routeru, zapomenutého hesla, nebo z jiného 
důvodu, otevřete kryt a odkryjte tak kontrolkuWiFi, 
poté stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte 
hlasové upozornění „Resetting WiFi“ („Resetuji 
WiFi“). Jakmile začne kontrolka WiFi pomalu blikat, 
resetování je dokončeno.
Poznámka:
Pokud je robotický vysavač ponechán, aby se k síti připojoval 
déle než hodinu, jeho WiFi se vypne. Než se pokusíte znovu 
připojit, resetujte WiFi. 

Lokální čištění
V režimu pohotovosti 
nebo pauzy stiskněte 
a podržte      tlačítko, čímž 
zahájíte lokální čištění. 
Tento režim vyčistí kolem 
přístroje čtvercovou plochu 
o velikosti 1,5 x 1,5 m. 
Po dokončení čištění se 
vrátí do středu čtverce.

1,5 m

1,
5 

m
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NÁVOD K POUŽITÍ

Čištění vybrané místnosti
Pomocí aplikace zvolte místnosti, které chcete 
vyčistit. V tomto režimu robotický vysavač vyčistí 
pouze vybrané místnosti. 

Poznámka:
• Před použitím této funkce musí být vytvořena kompletní 
mapa a režim ukládání map musí být zapnutý.
• Po zahájení čištění může robotický vysavač zajet mimo 
vytyčené oblasti. Ujistěte se, že robotickému vysavači nebrání 
ve vstupu do určených místností žádné překážky.

Plánované čištění
Pomocí aplikace nastavte začátek a úroveň sání 
plánovaného čištění. Po čištění se robotický vysavač 
automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

Zónové čištění
Pomocí aplikace pro robotický vysavač nakreslete 
konkrétní zónu, kterou má vyčistit. 
Poznámka:
Při čištění určené zóny může robotický vysavač zajet mimo 
vymezenou zónu. Ujistěte se, že v blízkosti zóny čištění nejsou 
žádné kabely nebo překážky.

Pin n Go
Pomocí aplikace určete místo, na které se má 
robotický vysavač přesunout.

Režim čištění
Pomocí aplikace zvolte tichý režim, režim 
rovnováha, silný režim nebo MAX režim. Výchozím 
režimem je režim rovnováha. 

Režim Nerušit
V režimu Nerušit nebude spuštěno žádné čištění, 
nebudou přehrávány žádná hlasová upozornění, 
a kontrolka se ztlumí. Režim Nerušit je ve výchozím 
nastavení nastaven od 22:00 do 8:00 a může být 
vypnut nebo změněn pomocí aplikace.

Další funkce

Vyloučené zóny / Neviditelné stěny / Zóny 
vyloučené z vytírání
Pomocí aplikace můžete nastavit virtuální 
vyloučené zóny, virtuální zóny vyloučené z vytírání 
a stěny, které robotickému vysavači zabrání vstoupit 
do vámi určených oblastí. Virtuální zóny vyloučené 
z vytírání a stěny se aktivují pouze pokud je 
instalován držák mopovacího hadříku.
Poznámka:
• Chcete-li používat virtuální vyloučené zóny, musí být v 
aplikaci zapnutý „Map Saving Mode“ („Režim ukládání map“). 
• Virtuální vyloučené zóny a stěny by měly být použity pouze 
na přizpůsobení oblasti čištění. Nemohou být využívány jako 
náhrada fyzických bariér zamezujících pádu.
• Manuální přenášení robotického vysavače nebo zásadní 
změny v prostředí domácnosti mohou způsobit ztrátu 
virtuálních vyloučených zón a stěn.

Aktualizace mapy v reálném čase Funkce Carpet Boost Zdířka vysavače

Změna režimu čištění Plán výměny součástí Režim Nerušit

Zobrazit historii čištění Dálkové ovládání Aktualizace firmwaru

Změna hlasu vysavače Zobrazit status vysavače

Poznámka:
Funkce a detaily aplikace se mohou v důsledku neustálého vývoje a zlepšování lehce lišit.

Doplnění nádržky na vodu nebo čištění 
mopovacího hadříku během čištění
Pro doplnění nádržky na vodu nebo vyčištění 
mopovacího hadříku během čištění stiskněte 
libovolné tlačítko, čímž proces čištění pozastavíte, 
a vyjměte mopovací modul. Dle potřeby doplňte 
nádržku na vodu a/nebo vyperte mopovací hadřík. 
Znovu nasaďte mopovací modul a pro spuštění 
čištění stiskněte tlačítko     .

Virtuální stěna

Vyloučné zóny Zóna vyloučená 
z mopování
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NÁVOD K POUŽITÍ

Nabíjecí stanice
Nabíjecí stanice by měla být zapojena do zásuvk 
 a umístěna na rovný povrch proti zdi, a kolem ní by 
měl být dostatečný volný prostor (0,5 m po obou 
stranách a 1,5 m vpředu). Pro co nejlepší využití 
aplikace umístěte nabíjecí stanici do oblasti se 
silným pokrytím Wifi signálem.

Poznámka:
Nabíjecí stanici neumisťujte na přímé sluneční světlo 
a lokalizační vysílač ničím neblokujte, jinak hrozí, že se 
robotický vysavač nebude schopen vrátit do nabíjecí stanice.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Hlavní kartáč (čistěte každý týden)

1. Otočte robotický vysavač, uvolněte západky 
a odstraňte hlavní kartáč.

2. Vyjměte hlavní kartáč, jeho ložisko a vyčistěte je.
3. Otáčením ve směru odemknutí odšroubujte 

hlavní víčko kartáče.
4. Použijte dodaný nástroj pro čištění hlavního 

kartáče, pomocí něhož odstraňte namotané 
vlasy.

5. Víčko a ložisko znovu nainstalujte otáčením 
ve směru zamčení.

6. Vložte hlavní kartáč a připevněte jeho kryt. 

Lokalizační
vysílač

Více než 0,5 m

Více než 0,5 m

Více než 0,5 m

Poznámka:
Hlavní kartáč doporučujeme každých 6-12 měsíců vyměnit.

Směr zamčení 

Kryt hlavního 
kartáče

Víčko hlavního 
kartáče

Polohovací 
značka

Ložisko 
hlavního 
kartáče

Směr odemknutí

Hlavní kartáč
Západka

Použití nástroje pro čištění hlavního kartáče
Pomocí nástroje pro čištění hlavního kartáče 
odstraňte vlasy namotané na hlavní kartáč.

Poznámka:
Pokud je na kartáči namotané velké množství vlasů, nebo jsou 
namotané příliš pevně, opatrně je odstraňte tak, abyste hlavní 
kartáč nepoškodili. 

Nádoba na prach a filtr (čistěte jednou týdně)
1. Otevřete vrchní kryt robotického vysavače, 

stiskněte západku nádoby na prach a nádobu 
vyjměte.

2. Otevřete nádobu na prach 
(viz šipka na nákresu) a vysypte její obsah.

Čištění omyvatelného filtru (čistěte každý druhý týden)
1. Otevřete nádobu na prach 

(viz šipka na nákresu) a vysypte její obsah.

2. Naplňte nádobu na prach vodou a uzavřete kryt. 
 Jemně s nádobou na prach zatřeste a poté 
vylijte špinavou vodu.

Poznámka:
Používejte pouze čistou vodu z kohoutku bez přidaného 
čisticího prostředku.
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3. Vyjměte filtr a opláchněte jej.

Poznámka:
Nedotýkejte se filtru rukama, kartáči nebo ostrými předměty, 
abyste jej nepoškodili. 

5. Než filtr opět nainstalujete, nechte jej uschnout.

Poznámka:
Před použitím nechte filtr důkladně uschnout. Doporučujeme 
jej nechat sušit po dobu 24 hodin.

Baterie
Robotický vysavač je vybaven vysoce výkonnou 
lithiumiontovou dobíjecí baterií. Chcete-li zachovat 
špičkový výkon baterie, udržujte robotický vysavač nabitý.

Poznámka:
Pokud je robotický vysavač delší dobu nepoužíván, před 
uskladněním jej vypněte a minimálně každé tři měsíce jej 
nabijte, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku přílišného 
vybití.

Nabíjecí stanice (čistěte jednou za měsíc)
Nabíjecí kontakty nabíjecí stanice čistěte suchým 
měkkým hadříkem.

Boční kartáč (čistěte jednou za měsíc)
1. Otočte robotický vysavač a odšroubujte 

šroubek, který drží boční kartáč.
2. Vyjměte a vyčistěte boční kartáč.
3. Vložte boční kartáč zpět a utáhněte šroubek. 

4. Rám filtru několikrát opláchněte a poklepejte 
na něj, abyste odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka:
Boční kartáč doporučujeme každých 3-6 měsíců vyměnit.

Nádrž na vodu (doporučujeme čistit co nejčastěji, 
ideálně po každém použití vysavače)

1. Otevřete nádržku na vodu.
2. Naplňte filtr vodou.
3. Zatřeste jím a vylijte vodu.

Mopovací hadřík (doporučujeme čistit po každém 
použití vysavače vyperte)

1. Odstraňte mopovací hadřík z držáku 
mopovacího hadříku.

2. Vyperte mopovací hadřík a nechte jej usušit.

Poznámka:
• Pokud je mopovací hadřík příliš špinavý, bude negativně 
ovlivněna kvalita čištění. Před použitím jej doporučujeme vyprat.
• Pro zachování kvality čištění doporučujeme mopovací hadřík 
každých 3 - s6 měsíců vyměnit.

Všesměrové kolečko (doporučujeme čistit co 
nejčastěji, ideálně po každém použití vysavače)
Otočte robotický vysavač.

1. Pomocí malého šroubováku oddělte osu 
a pneumatiku.

2. Osu a pneumatiku opláchněte vodou 
a odstraňte z nich vlasy a nečistoty.

3. Kolečko usušte a složte, a poté jej zatlačte zpět 
na místo. 

Nosný 
rám

Kolečko

Osa

Poznámka:
Nosný rám všesměrového kolečka nelze vyjmout.

Resetování systému
Pokud po stisknutí tlačítka robotický vysavač 
nereaguje nebo ho nelze vypnout, stiskněte tlačítko 
Reset. Vysavač se restartuje.

Poznámka:
Po resetování systému se plány čištění, WiFi a další nastavení 
vrátí do továrního nastavení.
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Obnovení továrního nastavení
Pokud robotický vysavač po resetování systému 
nefunguje, zapněte jej a stiskněte tlačítko Reset. 
Tlačítko poté stiskněte a podržte, dokud neuslyšíte 
hlasové upozornění „Start restoring initial version“ 
(„Obnova původního nastavení“). Robotický vysavač 
se navrátí do továrního nastavení.

Senzory přístroje (doporučujeme čistit jednou za měsíc)
Suchým měkkým hadříkem očistěte všechny 
senzory, tj.:

1. Čtyři senzory proti pádu na spodní části 
robotického vysavače.

2. Senzor stěn na pravé straně vysavače.
3. Nabíjecí kontakt na spodní části straně vysavače.

Senzor proti pádu

Všesměrové kolečko

Senzor stěn

Nabíjecí kontakt
Boční kartáč

Aktualizace firmwaru
Pomocí aplikace robotický vysavač aktualizujte. Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice a před 
zahájením aktualizace se ujistěte, že úroveň baterie vysavače je vyšší než 20 %. Během aktualizace 
firmwaru bude kontrolka rychle bíle blikat. 

Odstranění baterie
* Následující informace jsou relevantní pouze při likvidaci 
robotického vysavače a nejsou určeny pro běžný provoz.
Chemické látky obsažené v zabudované lithium-
iontové baterii tohoto produktu mohou znečistit 
životní prostředí. Před likvidací produktu vyjměte 
baterii a odneste ji do profesionálního zařízení na 
recyklaci baterií k centralizované likvidaci.

1. Robotický vysavač používejte, dokud se baterie 
nevybije a vysavač nepřestane čistit a zajistěte, 
aby se nepřipojil k nabíjecí stanici.

2. Vypněte robotický vysavač.
3. Odšroubujte kryt baterie. 
4. Odstraňte kryt baterie.
5. Stisknutím spony vyjměte konektor baterie 

a vyjměte baterii.

Poznámka:
• Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zcela vybitá. 
Nepokoušejte se vyjmout baterii, pokud je robotický vysavač 
připojen k nabíjecí stanici.
• Vyjměte celou baterii. Zamezte poškození baterie, aby 
nedošlo ke zkratu nebo úniku nebezpečných látek.
• V případě náhodného kontaktu s tekutinou baterie zasažené 
místo důkladně opláchněte vodou a neprodleně vyhledejte 
lékařskou pomoc.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Robotický vysavač

Model Roborock S5 Max

Rozměry 353 × 350 × 96,5 mm

Hmotnost 3,5 kg

Jmenovité napětí baterie Li-Ion 14,4 V

Kapacita baterie 5 200 mAh

Výkon 58 W

Sací tlak 2 000 Pa

Objem nádrže na vodu 290 ml

Objem nádrže na odpad 460 ml

Bezdrátové připojení  Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Kmitočtové pásmo 2 400 – 2 483,5 MHz

Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP) ≤ 20 dBm
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Nabíjecí stanice

Model CDZ11RR nebo CDZ12RR

Rozměry 151 × 130 x 98 mm

Vstupné napětí 100–240 AC | 50/60 Hz

Výstupné napětí a proud 20 V DC | 1,2 A

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud během čištění dojde k chybě, kontrolka začne rychle červeně blikat a ozve se hlasové upozornění. 
Možnosti řešení jsou uvedeny v tabulce níže. 

Chyba Řešení

Chyba 1: Otočte laserový snímač 
a zkontrolujte, zda se volně otáčí.

Jednotka LDS se zasekla. Odstraňte všechny předměty, které 
ji blokují, přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu 
jej spusťte.

Chyba 2: Vyčistěte a jemně klepněte 
na nárazník.

Nárazník se zasekl. Několikrát klepněte na nárazník, abyste 
uvolnili jakékoli zaseknuté předměty. Pokud nic nevypadne, 
přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.

Chyba 3: Přeneste robotický vysavač 
na jiné místo a znovu jej spusťte.

Kolečko se zastavilo. Přeneste robotický vysavač na jiné místo 
a znovu jej spusťte.

Chyba 4: Otřete senzory proti pádu, 
přemístěte robotický vysavač z dosahu 
vyvýšených hran a znovu jej spusťte.

Robotický vysavač se zastavil. Přeneste robotický vysavač 
na jiné místo a znovu jej spusťte. Pokud problém přetrvává, 
očistěte senzory proti pádu. Tato chyba může být způsobena 
zašpiněným senzorem proti pádu. Zkuste senzory proti pádu 
očistit.

Chyba 5: Vyjměte hlavní kartáč, 
vyčistěte kartáč a jeho ložisko. Hlavní kartáč může být zamotaný. Vyjměte jej a očistěte.

Chyba 6: Vyjměte a očistěte boční 
kartáč. Boční kartáč může být zamotaný. Vyjměte jej a očistěte.

Chyba 7: Zkontrolujte, zda v hlavních 
kolečkách není zaseknutý žádný 
předmět, přeneste robotický vysavač na 
jiné místo a znovu jej spusťte.

Hlavní kolečka se mohla zaseknout. Vyjměte je a očistěte.

Chyba 8: Odstraňte z okolí robotického 
vysavače všechny překážky.

Robotický vysavač se mohl zaseknout. Odstraňte z okolí 
robotického vysavače všechny překážky.

Chyba 9: Nainstalujte nádobu na prach 
a filtr.

Znovu vložte nádobu na prach a filtr a zkontrolujte, jestli 
jsou nainstalovány správně. Pokud problém přetrvává, zkuste 
vyměnit filtr.

Chyba 10: Filtr je vlhký nebo 
zablokován.

Filtr není zcela suchý. Nechte filtr schnout po dobu alespoň 
24 hodin. Filtr také může vyžadovat očištění. Pokud problém 
přetrvává, vyměňte filtr.

Chyba 11: Bylo detekováno silné 
magnetické pole. Přeneste robotický 
vysavač z dosahu magnetické pásky 
a znovu spusťte.

Robotický vysavač je příliš blízko magnetické pásky a nelze ho 
spustit. Přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej 
spusťte.

Chyba 12: Příliš slabá baterie. Před 
použitím přístroj dobijte. Slabá baterie. Před použitím přístroj dobijte

Chyba 13: Chyba při nabíjení. Očistěte 
kontakty nabíjení.

Nabíjecí kontakty nabíjecí stanice očistěte suchým měkkým 
hadříkem.
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Poznámka: Resetováním systému nelze vyřešit všechny problémy. 

Pokud problém i po postupu dle pokynů uvedených v tabulce přetrvává, pošlete email našemu týmu 
poprodejního servisu nebo kontaktujte prodejce. Podpora pro Evropu (anglicky): support@roborock-eu.com.

Chyba 14: Chyba baterie. Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Vyčkejte, než 
se teplota baterie vrátí na normální hodnotu.

Chyba 15: Robotický vysavač je 
nakloněný. Umístěte jej na rovný 
povrch a znovu spusťte.

Robotický vysavač je nakloněný. Umístěte jej na rovný povrch 
a znovu spusťte.

Chyba 16: Chyba modulu bočního 
kartáče. Resetujte systém. U modulu bočního kartáče došlo k chybě. Resetujte systém.

Chyba 17: Chyba vakuového větráku. 
Resetujte systém. U vakuového větráku došlo k chybě. Resetujte systém.

Chyba 18: Otřete senzor nabíjení. Senzor nabíjení je pokryt prachem. Otřete prach.

Chyba 19: Uvolněte oblast signálu 
nabíjecí stanice. Nabíjecí stanice se zasekla. Uvolněte ji a znovu spusťte.

Chyba 20: Byla detekována virtuální 
vyloučená zóna nebo stěny. 
Přeneste robotický vysavač na jiné 
místo a znovu jej spusťte.

Přeneste robotický vysavač z dosahu virtuální vyloučené zóny 
nebo překážky a znovu jej spusťte.

Chyba 21: Otřete senzor stěn. Senzor stěn je špinavý. Otřete jej.

Chyba systému. Resetujte systém. Porucha v důsledku vnitřní chyby. Resetujte systém.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Problém Řešení

Přístroj nelze 
zapnout

Slabá baterie. Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice, aby se před 
použitím nabil. Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Robotický vysavač 
používejte pouze při teplotách v rozmezí 0–40 °C.

Přístroj nelze nabít
Pokud nabíjecí stanice není napájena, zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu 
správně zapojeny. Pokud je kontakt špatný, očistěte oblasti kontaktu nabíjecí stanice 
a robotického vysavače. Jakmile se rozsvítí kontrolka, napájení je obnoveno.

Pomalé nabíjení
Pokud je přístroj používán při vysokých nebo nízkých teplotách, automaticky 
sníží rychlost nabíjení, aby byla prodloužena životnost baterie. Oblast nabíjecího 
kontaktu je možná zašpiněna. Pomocí suchého hadříku ji očistěte.

Přístroj nelze nabít Okolo nabíjecí stanice je příliš mnoho překážek. Přesuňte ji do volnějšího prostoru. 
Robotický vysavač je příliš daleko od nabíjecí stanice. Umístěte jej blíže a znovu spusťte.

Neobvyklé chování Restartuje robotický vysavač.

Hluk během čištění
Hlavní kartáč, boční kartáč nebo hlavní kolečka mohou být zaseknutá. Vypněte 
robotický vysavač a očistěte je. Pokud se zasekne všesměrové kolečko, pomocí 
šroubováku jej vyjměte a očistěte.

Špatná kvalita 
čištění nebo 
vypadávání prachu

Nádoba na prach je plná a je třeba ji vyprázdnit. Filtr je znečištěný a je třeba ho 
očistit. Hlavní kartáč se zasekl a je třeba ho očistit.

Nelze se připojit 
k WiFi

WiFi je vypnuta. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. Signál WiFi je slabý. Ujistěte se, 
že je robotický vysavač v oblasti s dobrým pokrytím WiFi signálem. WiFi připojení 
je nestabilní. Resetujte WiFi, stáhněte nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. 
Aktuální zařízení není podporováno. Podporované modely jsou uvedeny v aplikaci. 
Přístroj nelze připojit k WiFi. V nastavení routeru může být chyba. Pro pomoc při 
řešení problémů kontaktujte zákaznický servis společnosti Roborock.
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Směrnice o rádiových zařízeních 
(RED) 2014/53/EU Článek 3.1 
a): Zdraví a bezpečnost
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

1. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely 
Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky 

2. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely 
Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na vysavače a spotřebiče 
vysávající vodu

3. Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti 
s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz–300 GHz)

4. Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů 
pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

Problém Řešení

Plánované čištění nebylo 
zahájeno

Slabá baterie. Plánované čištění může začít pouze pokud je úroveň nabití 
baterie vyšší než 20%. Potvrďte, zda je nastavení časovaného čištění 
nastaveno na „Effective once“.

Spotřebovává robotický 
vysavač energii, když je 
v nabíjecí stanici?

Vysavač v nabíjecí stanici čerpá energii z důvodu zachování výkonu baterie, 
ale spotřeba energie je extrémně nízká.

Musí se při prvních třech 
použitích robotický 
vysavač nabíjet po dobu 
16 hodin?

Ne. Jakmile je robotický vysavač jednou plně nabitý, lze ho použít kdykoli.

Během vytírání teče voda 
málo nebo neteče

Zkontrolujte, zda je v nádržce na vodu voda a pomocí mobilní aplikace 
zkontrolujte nastavení průtoku vody, nebo nahlédněte do manuálu 
a vyhledejte pokyny pro nastavení mopového modulu.

Čištění nebylo po nabití 
přístroje zahájeno

Ujistěte se, že robotický vysavač není v režimu Nerušit. Režim Nerušit brání 
zahájení čištění. Pokud byl vysavač při čištění oblasti, která vyžaduje plné 
nabití, manuálně umístěn do nabíjecí stanice, než se mohl automaticky 
nabít, nemůže pokračovat v čištění.

Robotický vysavač se 
nemůže vrátit do nabíjecí 
stanice, pokud ukončil 
lokální čištění nebo byl 
manuálně přesunut.

Po lokálním čištění nebo zásadní změně pozice vysavač znovu vygeneruje 
mapu. Pokud je nabíjecí stanice příliš daleko, nemusí se vysavač vrátit, 
aby se nabil a musí být do stanice umístěn manuálně.

Robotický vysavač náhle 
vynechal určité místo

Senzor stěn nebo senzory proti pádu mohou být zašpiněné. Očistěte je 
suchým měkkým hadříkem

Nádržka na vodu se plní 
příliš dlouho Filtr je možná znečištěný a je třeba ho očistit.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

prohlašujeme, že toto prohlášení o shodě je vydáno výhradně na naší zodpovědnost, a že produkty

Výrobce Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Adresa Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, 
No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. ČÍNA

jsou ve shodě a ověřovány zkouškami s ustanovením následujících EU směrnic:

My:

Popis produktu Robotický vysavač a příslušenství

Typové (modelové) označení Roborock S5 Max
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Směrnice o rádiových zařízeních 
(RED) 2014/53/EU Článek 
3.1 b): Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC) 
1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 
2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 
3. EN 55014-1:2017 
4. EN 55014-2: 2015 
5. EN 61000-3-2: 2014 
6. EN 61000-3-3: 2013

1. Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení 
a služeb; Část 1: Společné technické požadavky  - Harmonizovaná norma 
pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a 
základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU

2. Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)rádiových 
zařízení a služeb; Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové 
datové přenosové systémy  - Harmonizovaná norma pokrývající 
základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

3. Elektromagnetická kompatibilita  - Požadavky na spotřebiče pro 
domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje Část 1: Emise

4. Elektromagnetická kompatibilita  - Požadavky na spotřebiče pro 
domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje 
Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

5. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  - Část 3-2: Meze pro emise 
harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

6. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  - Část 3-3: Meze - 
Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodových 
sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem ≤ 16 A, 
která nejsou předmětem podmíněného připojení.

Směrnice o rádiových zařízeních 
(RED) 2014/53/EU Článek 3.2: 
Rádiové spektrum

Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat 
provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky 
širokopásmové modulace; Harmonizovaná norma pokrývající základní 
požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

RoHS směrnice 2011/65/EU 
EN50581:2012

Technická dokumentace pro hodnocení elektrických a elektronických 
zařízení s ohledem na omezení nebezpečných látek.

Popis produktu Nabíjecí stanice a příslušenství

Typové (modelové) označení Nabíjecí stanice, model: CDZ11RR nebo CDZ12RR

Směrnice o nízkém napětí 
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

1. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost 
- Část 1: Všeobecné požadavky

2. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost 
- Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

3. Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro 
domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

Směrnice o elektromagnetické 
kompatibilitě 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

1. Elektromagnetická kompatibilita  - Požadavky na spotřebiče pro 
domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje Část 1: Emise

2. Elektromagnetická kompatibilita  - Požadavky na spotřebiče pro 
domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje 
Část 2: Odolnost  - Norma skupiny výrobků

3. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  - Část 3-2: Meze - Meze pro emise 
harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  - Část 3-3: Meze - Omezování 
změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodových sítích nízkého napětí 
pro zařízení se jmenovitým proudem ≤ 16 A, která nejsou předmětem 
podmíněného připojení.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
jsou ve shodě a ověřovány zkouškami s ustanovením následujících EU směrnic:
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RoHS směrnice 2011/65/EU 
EN50581:2012

Technická dokumentace pro hodnocení elektrických a elektronických 
zařízení s ohledem na omezení nebezpečných látek.

Osoba zodpovědná za toto prohlášení:
Jméno: Rui.Shen 
Pozice/Titul: Ředitel kvality 
Podpis:
Datum vydání: 1. listopadu 2019
Místo vydání: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, 
Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

INFORMACE O ZÁRUCE
Prodávající poskytuje záruku v souladu s právními předpisy země trvalého pobytu zákazníka s minimální 
záruční dobou 1 rok počínaje dnem, kdy je spotřebič prodán konečnému uživateli.
Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.
Opravy v rámci záruky se smí provádět pouze v autorizovaném servisním centru. Při uplatnění reklamace 
v rámci záruky musí být předložen originál kupní smlouvy (s uvedeným datem nákupu).
Případy, na které se nevztahuje záruka:
Běžné opotřebení a díry/praskliny
Nesprávné používání, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství 
Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy 
Poškození způsobené nedodržením pokynů v uživatelské příručce, např. zapojení do nevhodného síťového 
napájení nebo nedodržení pokynů pro instalaci 
Částečné nebo úplné rozebrání spotřebiče

INFORMACE O BEZPEČNOSTI LASERU
Laserový senzor vzdálenosti tohoto produktu splňuje podmínky laserového produktu třídy I dle normy IEC 
60825-1:2014 a nevytváří nebezpečné laserové záření.

Robotický vysavač
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Model produktu: Roborock S5 Max
Adresa výrobce: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, 
Haidian District, Beijing, P.R. CHINA
Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.roborock.com
Chcete-li využít služby poprodejní podpory, napište email našemu poprodejnímu týmu: Podpora pro USA/
mimo Evropu: support@roborock.com
Podpora pro Evropu support@roborock-eu.com
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Tento výrobok je určený iba na čistenie podlahy v interiéri, nepoužívajte ho vonku (napr. na otvorenej terase), 

na inom povrchu než je podlaha (napr. na pohovke), ani v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
• Tento výrobok nepoužívajte na vyvýšených plochách, ktoré nie sú vybavené fyzickými bariérami proti pádu, 

napr. na podlahách poschodia, otvorenej terase alebo na povrchu nábytku.
• Nepoužívajte výrobok pri teplote okolia, ktorá presiahla 40 °C alebo klesla pod 4 °C, alebo ak je na podlahe 

rozliata kvapalina alebo lepkavá látka. 
• Pred použitím výrobku odstráňte zo zeme káble a odsuňte ich nabok tak, aby ich prístroj pri čistení nemohol zachytiť.
• Pred čistením odstráňte z podlahy ľahké predmety (napr. plastové vrecúška) a krehké objekty (napr. vázy), 

aby prístroju neprekážali a nepoškodil ich.
• Deti musia byť pod dozorom, ktorý musí zaistiť, aby sa s prístrojom nehrali.
• Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami ani osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo 
neboli o používaní spotrebiča poučené osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť (CB). 

• Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli 
poučené o bezpečnom používaní výrobku a uvedomujú si prípadné riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. 
Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.

• Nástroje na čistenie hlavnej kefy ukladajte mimo dosahu detí.
• Na výrobok nepokladajte žiadne predmety (ani deti alebo domáce zvieratá) bez ohľadu na to, či sa výrobok 

používa alebo nie.
• Vlasy, oblečenie, prsty a všetky časti tela udržujte mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí.
• Výrobok nepoužívajte na odstraňovanie horúcich predmetov (napr. ohorkov cigariet).
• Výrobok nepoužívajte na koberce s vysokým vlasom (účinnosť môže byť znížená aj na tmavých kobercoch).
• Výrobok nepoužívajte na odstraňovanie tvrdých a ostrých predmetov (napr. skla alebo nechtov).
• Výrobok nechytajte za kryt laserového senzora, kryt hlavnej jednotky ani za nárazník.
• Pred čistením a údržbou musí byť výrobok vypnutý a zástrčka odpojená zo zásuvky.
• Na čistenie výrobku nepoužívajte vlhkú handričku ani kvapaliny.
• Mopovací modul nepoužívajte na čistenie kobercov.
• Výrobok používajte podľa pokynov v manuáli. Užívateľ je zodpovedný za všetky straty a škody 

spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
• Výrobok obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť iba kvalifikovaná osoba.

BATÉRIE A NABÍJANIE VAROVANIE
• Nenabíjajte nedobíjacie batérie.
• Na nabitie batérie používajte iba odnímateľnú nabíjaciu stanicu Roborock CDZ11RR alebo CDZ12RR 

dodávanú s prístrojom. 
• Batériu alebo nabíjaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
• Nabíjaciu stanicu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla (napr. vetracích otvorov).
• Pred likvidáciou spotrebiča z neho musí byť vybratá batéria.
• Výrobok musí byť pri výmene batérie vypnutý, prípadne odpojený z napájania.
• Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná. Použité batérie nevyhadzujte do odpadu. Odneste ich do 

profesionálneho zariadenia určeného na likvidáciu tohto odpadu.
• Nabíjacie kontakty neutierajte ani nečistite navlhčenou handričkou ani mokrými rukami.
• Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte prístroj používať. Kábel musí nahradiť výrobca, poverený 

servisný technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu.
• Ubezpečte sa, že výrobok je pri preprave vypnutý.
• Odporúčame ho prepravovať v originálnom balení. 
• Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, plne ho nabite, vypnite a uložte na chladné a suché miesto.
• Aby ste predišli úplnému vybitiu batérie, minimálne každé 3 mesiace výrobok nabite. 
• Aby sa dodržali požiadavky týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému žiareniu (RF), pri používaní prístroja 

odporúčame dodržiavať medzi prístrojom a osobami vzdialenosť aspoň 20 cm.
• Aby sa tieto požiadavky dodržali, neodporúčame menšiu vzdialenosť.
• Anténa tohto vysielača nesmie byť umiestnená do blízkosti inej antény alebo vysielača.
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PREDSTAVENIE VÝROBKU

Část Chyba

Hlavní jednotka

Selhání funkcí.

Jednotku nelze zapnout.

Porucha hlavního kartáče, bočního kartáče, větráku nebo hlavního kolečka.

Nabíjecí stanice Hlavní jednotka se nenabíjí.

Napájecí kabel Hlavní jednotka není napájena.

Robotický vysávač

VITAJTE
Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentný robotický vysávač renomovanej značky Roborock. Užívajte si žiarivo 
čistú a čerstvo vytretú podlahu každý deň vďaka S5 Max. Tento robotický vysavač bol navrhnutý pre bez-
problémové automatické vytieranie, je vybavený veľkou nádržou na vodu, umožňuje presnú kontrolu dáv-
kovania vody, nastavenie virtuálnych zón vylúčených z vytierania a ešte oveľa viac. V kombinácii s presným 
laserovým mapovaním, pokročilou navigáciou a intenzívnym vysávaním bude podlaha bez škvrny na dosah 
ruky. Jediné, čo musíte urobiť, je prístroj nastaviť a užívať si život.
Spoločnosť Roborock sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom pokročilé technológie, vďaka ktorým môžu 
tráviť menej času pri domácich prácach a venovať sa tak veciam, ktoré majú radi.

Zapínacie tlačidlo
• Krátkym stlačením spustíte čistenie
• Stlačením a podržaním prístroj zapnete alebo vypnete

Kontrolka
• Biela: nabitie batérie ≥ 20 %
• Červená: nabitie batérie < 20 %
• Blikanie: nabíjanie alebo spúšťanie
• Červené blikanie: chyba

Nabíjanie / Lokálne čistenie
• Po stlačení sa prístroj vráti do nabíjacej stanice
• Stlačením a podržaním spustíte lokálne čistenie

Poznámka:
Stlačením akéhokoľvek tlačidla čistenie prerušíte, prístroj vrátite do 
stanice alebo spustíte lokálne čistenie.

Západka krytu

OBSAH BALENIA

Nabíjacia stanica Podložka proti vlhkosti Napájací kábel

Držiak handričky mopu Handrička mopu

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd   20manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd   20 12.03.2020   11:51:0812.03.2020   11:51:08



21 SK

PREDSTAVENIE VÝROBKU

Nádoba na prach

Prístroj a senzory

Robotický vysávač

Kryt nádoby na prach

Západka nádoby 
na prach

Filter

Kontrolka WiFi
• Nesvieti: Wi-Fi vypnutá
• Pomalé blikanie: 

čakanie na pripojenie
• Rýchle blikanie: pripájanie
• Svieti: Wi-Fi pripojená

Resetovanie systému

Vetracie prieduchy

Západka nádrže na vodu

Reproduktor

PRÍSTROJ A SENZORY

Senzor 
nabíjania

Senzor 
stien

Senzory proti pádu

Laserový 
senzor 
vzdialenosti 
(LDS)

Všesmerové 
koliesko

Nárazník

Hlavná kefa

Západka krytu 
hlavnej kefy

Hlavné 
kolieska

Bočná kefa

Nabíjacie 
kontakty
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PREDSTAVENIE VÝROBKU

Mopovací modul

Viečko nádrže na vodu

Vodný filter

Nádržka na vodu

Západka nádrže na vodu

Úchyt handričky mopu

Držiak handričky mopu Spona držiaka 
handry mopu

Nabíjacia stanicaHandrička mopu

Miesto úchytu

Oblasť prenosu signálu

Kontrolka napájania nabíjacej 
stanice

Otvor

Nabíjací kontakt

1. Nabíjaciu stanicu umiestnite na rovnú 
plochu ku stene a zapojte ju do zásuvky.

2. Nabíjaciu stanicu zaistite pomocou lepiacej pásky.
Suchou handričkou utrite podlahu na mieste, kam 
chcete umiestniť nabíjaciu stanicu, a potom prilepte 
priloženú obojstrannú lepiacu pásku na podlahu. 
Stanicu umiestnite na obojstrannú pásku a zaistite ju.

INŠTALÁCIA

Použitie robotického vysávača

Viac než 0,5 m
Viac než 0,5 m

Viac než 0,5 m

Obojstranná 
lepiaca páska

Poznámka:
• Nabíjacia stanica musí mať po oboch stranách priestor 
veľkosti viac než 0,5 m a vpredu viac než 1,5 m.
• Ak je napájací kábel umiestnený na podlahe alebo 
blízko podlady, prístroj ho môže zachytiť a spôsobiť 
odpojenie nabíjacej stanice.
• Kontrolka nabíjacej stanice svieti, ak je pripojená k 
elektrickej sieti, a zhasne, ak sa robotický vysávač nabíja.

Poznámka
• Použitie obojstrannej lepiacej pásky na uchytenie nabíjacej 
stanice je voliteľné.
• V prípade potreby pomalým pohybom obojstrannú lepiacu 
pásku odstráňte tak, aby na podlahe zostalo čo najmenej 
zvyškového lepidla. 
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3. Podložka proti vlhkosti.
Miesto, kde bude umiestnená podložka 
proti vlhkosti, utrite suchou handričkou, 
pozri obrázok. Obojstrannú lepiacu pásku 
najprv nalepte na podložku a potom prilepte 
podložku na príslušné miesto na podlahe.

4. Zapnutie a nabíjanie.
Stlačením a podržaním       tlačidla robotický vysávač 
zapnete. Keď sa rozsvieti kontrolka, robotický vysávač 
umiestnite do nabíjacej stanice a nechajte ho nabíjať. 
Robotický vysávač používa vysoko výkonnú lítiovo-
iónovú dobíjaciu batériu. Ak chcete zachovať vysokú 
kapacitu batérie, udržujte robotický vysávač nabitý.

Poznámka:
Podložku proti vlhkosti vždy umiestnite na drevenú 
podlahu.

Poznámka:
Robotický vysávač v prípade slabej batérie nejde zapnúť. 
Robotický vysávač umiestnite priamo do nabíjacej stanice, aby 
sa nabil.

Farba kontrolky ukazuje
úroveň nabitia batérie.
• Biela: ≥ 20 %
• Červená: < 20%

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home* a prepojiť aj 
s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo vašej domácnosti.
Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte. 
Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s 
aplikáciami automaticky presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte 
ju a kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu pre pridanie zariadenia. 
Nové zariadenie môžete pridať naskenovaním QR kódu v manuáli, vyhľadaním 
zariadenia v zozname alebo spustením automatického vyhľadávania. Následne 
postupujte podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.
* V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí pre Rusko).

Poznámka:
• Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie 
týchto aktualizácií a zmien bez pre dchádzajúceho upozornenia.
• Podporovaná je iba 2,4 GHz WiFi.

Kontrolka Wi-Fi
• Nesvieti: Wi-Fi vypnutá
• Pomalé blikanie: čakanie na pripojenie
• Rýchle blikanie: pripájanie
• Svieti: Wi-Fi pripojená

RESETOVANIE WIFI
1. Otvorte vrchný kryt robotického vysávača, 

aby ste videli kontrolku Wi-Fi.
2. Stlačte a podržte tlačidlo       tlačidlo 

dokým sa neozve hlasové upozornenie 
„Reset Wifi“ („Resetovanie Wifi“). Ak 
kontrolka Wi-Fi pomaly bliká, robotický 
vysávač vstúpil do režimu konfigurácie 
siete.

Poznámka:
Ak sa vám nepodarí pripojiť váš telefón k robotickému 
vysávaču, resetujte Wi-Fi a vysávač pridajte ako nové 
zariadenie. 
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1. Vyberte nádrž na vodu
Stlačte západku nádrže na vodu, zatiahnite za 
nádrž smerom dozadu a vyberte ju.

2. Naplňte nádrž na vodu
Otvorte nádrž na vodu, naplňte ju vodou a pevne 
ju uzavrite.

3. Nainštalujte nádrž na vodu
Nádrž zasuňte do robotického vysávača, dokým 
sa neozve cvaknutie, ktoré signalizuje správnu 
inštaláciu. 

4. Nainštalujte handričku mopu
Ak chcete hneď vytierať, namočte handričku 
mopu, vyžmýkajte z nej vodu a pripevnite ju na 
držiak.

Poznámka:
• Aby ste zamedzili korózii a poškodeniu, do nádrže na vodu 
nenalievajte čistiace ani dezinfekčné prostriedky. 
• Nepoužívajte horúcu vodu, aby nezdeformovala nádrž.

Poznámka:
Aby ste robotickému vysávaču zabránili vytierať na 
kobercoch, použite prekážkovú pásku alebo nastavte zóny 
vylúčené z vytierania.

INŠTALÁCIA

Použitie robotického vysávača

5. Pripevnite držiak handry mopu
Držiak handry mopu zasuňte pod nádrž na vodu podľa 
polohovacích značiek, dokým sa neozve cvaknutie.

Poznámka:
Po 60 minútach vytierania odporúčame handru mopu vyprať, aby 
sa zaistil správny prietok vody a kvalitu čistenia. 

6. Upravte prietok vody
Pomocou mobilnej aplikácie môžete ľubovoľne 
upravovať prietok vody.

7. Spustiť čistenie
Ak je batéria plne nabitá, kontrolka zostane svietiť. 
Stlačte      tlačidlo alebo použite aplikáciu a spusťte 
čistenie.

8. Odstraňte držák mopovacího hadříku
Pro odstranění držáku mopovacího hadříku 
zmáčkněte spony po obou stranách a zatáhněte 
za držák směrem dozadu.

Poznámka:
• Ak je nabíjacia stanica umiestnená na drevenej podlahe, vždy 
používajte podložku proti vlhkosti, aby prípadná vlhkosť podlahu 
nepoškodila.
• Aby sa zabránilo pachom a vzniku plesní, odporúčame 
pravidelne umývať držiak handričky mopu a vyprázdňovať nádrž 
na vodu.
• Ak prístroj nevytiera, držiak handričky mopu vyberte.

10. Oddelenie nádrže na vodu od držiaka handry mopu
Stlačte obe spony, zatiahnite za držiak smerom 
dozadu a oddeľte ho od nádrže na vodu.

Vysoká hladina 
vody

Nízka hladina 
vody

Středná hladina 
vody

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd   24manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd   24 12.03.2020   11:51:0912.03.2020   11:51:09



25 SK

NÁVOD K POUŽITÍ

Zóna 1: 
Vyčistená

Zóna 2: 
Vyčistená

Zóna 3: 
Prebieha čistenie

Zóna 4: 
Čeká na čistenie

Zapnutie a vypnutie vysávača
Stlačením a podržaním        tlačidla robotický 
vysávač zapnete. Kontrolka sa rozsvieti a robotický 
vysávač vstúpi do pohotovostného režimu. Ak 
je robotický vysávač v režime spánku, stlačením 
a podržaním tlačidla     ho vypnete a ukončíte 
prebiehajúce čistenie.

Poznámka:
Keď sa vysávač nabíja, nedá sa vypnúť.

Spustenie čistenia
Stlačením      tlačidla spustíte čistenie. Keď je 
čistenie spustené, robotický vysávač si naplánuje 
trasu čistenia podľa svojho skenu. Najprv vyčistí 
okraje zóny a potom sa pohybuje po trase v tvare 
písmena Z, aby účinne a dôkladne vyčistil jej 
vnútornú časť.

Poznámka:
• Ak je batéria príliš slabá, čistenie sa nedá spustiť. Než opäť 
spustíte čistenie, nechajte robotický vysávač, aby sa nabil.
• Pred čistením odstráňte zo zeme káble (aj napájací kábel 
nabíjacej stanice), aby ste predišli strate energie a poškodeniu 
robotického vysávača a pripojeného zariadenia.
• Ak sa čistenie skončí do 10 minút, automaticky sa zopakuje. 
• Ak sa pred dokončením čistenia začne vybíjať batéria, 
robotický vysávač sa nabije a potom bude pokračovať v čistení 
tam, kde skončil.

Režim spánku
Ak je robotický vysávač zastavený viac ako 10 minút, 
prejde do režimu spánku a jeho kontrolka bude pomaly 
blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho zobudíte.

Poznámka:
• Ak je robotický vysávač v nabíjacej stanici, neprejde do 
režimu spánku.
• Ak je robotický vysávač nechaný v režime spánku viac ako 12 
hodín, automaticky sa vypne. 

Pauza
Ak chcete robotický vysávač počas čistenia zastaviť, 
stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Potom stlačte       tlačidlo a znova spusťte čistenie, 
alebo     stlačením tlačidla pošlete prístroj do 
nabíjacej stanice a ukončíte proces čistenia.

Poznámka:
Ak manuálne premiestnite zastavený robotický vysávač do 
nabíjacej stanice, ukončíte prebiehajúce čistenie. 

Nabíjanie
Automatické: Po čistení sa robotický vysávač 
automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby sa 
nabil. Manuálne: V režime pauzy  stlačením tlačidla 
pošlete robotický vysávač do nabíjacej stanice.
Kontrolka bude počas nabíjania robotického 
vysávača pomaly blikať.

Poznámka:
Ak sa čistenie začalo vo väčšej vzdialenosti od nabíjacej stanice 
a robotický vysávač sa po dokončení čistenia nemôže vrátiť do 
stanice, vráti sa do východiskovej pozície. Robotický vysávač 
umiestnite manuálne do nabíjacej stanice, aby sa nabil.

Chyba
Ak sa počas čistenia vyskytne chyba, kontrolka 
začne rýchlo červeno blikať a ozve sa hlasové 
upozornenie. Možnosti riešenia nájdete v sekcii 
Riešenie problémov.

Poznámka:
• Ak je robotický vysávač ponechaný v stave chyby dlhšie než 
10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
• Ak vysávač v stave chyby manuálne umiestnite do nabíjacej 
stanice, ukončíte prebiehajúce čistenie. 

Resetovanie WiFi
Ak sa váš telefón nemôže pripojiť k robotickému 
vysávaču v dôsledku zmeny konfigurácie routera, 
zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, otvorte 
kryt a odkryte kontrolku. WiFi, potom stlačte 
a podržte      tlačidlo a       počkajte, kým sa neozve 
hlasové upozornenie „Resetting WiFi“ („Resetujem 
WiFi“). Keď začne kontrolka WiFi pomaly blikať, 
resetovanie je dokončené.

Poznámka:
Ak je robotický vysávač ponechaný, aby sa k sieti pripájal dlhšie 
než hodinu, jeho Wi-Fi sa vypne. Než sa pokúsite znova pripojiť, 
resetujte WiFi. 

Lokálne čistenie
V režime pohotovosti 
alebo pauzy stlačte 
a podržte tlačidlo      , čím 
spustíte lokálne čistenie. 
V tomto režime prístroj 
vyčistí okolo seba štvorcovú 
plochu veľkosti 1,5 x 1,5 m. 
Po dokončení čistenia sa 
vráti do stredu štvorca.

1,5 m

1,
5 

m
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Čistenie vybranej miestnosti
Pomocou aplikácie zvoľte miestnosti, ktoré chcete 
vyčistiť. V tomto režime robotický vysávač vyčistí 
iba vybrané miestnosti. 

Poznámka:
• Pred použitím tejto funkcie musí byť vytvorená kompletná 
mapa a režim ukladania máp musí byť zapnutý.
• Po spustení čistenia môže robotický vysávač zájsť mimo 
vytýčenej oblasti. Ubezpečte sa, že robotickému vysávaču 
nebránia vo vstupe do určených miestností žiadne prekážky.

Plánované čistenie
Pomocou aplikácie nastavte začiatok a úroveň vysávania 
plánovaného čistenia. Po vyčistení sa robotický vysávač 
automaticky vráti do nabíjacej stanice.

Zónové čistenie
Pomocou aplikácie pre robotický vysávač nakreslite 
konkrétnu zónu, ktorú má vyčistiť. 
Poznámka:
Pri čistení určenej zóny môže robotický vysávač zájsť mimo 
vymedzenej zóny. Ubezpečte sa, že v blízkosti zóny čistenia nie 
sú žiadne káble alebo prekážky.

Pin n Go
Pomocou aplikácie určte miesto, na ktoré sa má 
robotický vysávač presunúť.

Režim čistenia
Pomocou aplikácie zvoľte Tichý režim (Quiet), 
Vyvážený režim (Balanced), Výkonný režim (Stron) 
alebo MAX režim. Základným režimom je Vyvážený 
režim (Balanced). 

Režim Nerušiť (DND – Do Not Disturb)
V režime Nerušiť nebude spustené žiadne čistenie, 
nebudú prehrávané žiadne hlasové upozornenia 
a kontrolka sa stlmí. Režim Nerušiť je v základnom 
nastavení nastavený od 22:00 do 8:00 a možno ho 
vypnúť alebo zmeniť pomocou aplikácie.

Ďalšie funkcie

Vylúčené zóny / Neviditeľné steny / Zóny 
vylúčené z vytierania
Pomocou aplikácie môžete nastaviť virtuálne 
vylúčené zóny, virtuálne zóny vylúčené z vytierania 
a steny, ktoré robotickému vysávaču zabránia 
vstúpiť do vami určených oblastí. Virtuálne zóny 
vylúčené z vytierania a steny sa aktivujú, iba ak je 
inštalovaný držiak handry mopu.
Poznámka:
• Ak chcete používať virtuálne vylúčené zóny, musí byť 
v aplikácii zapnutý „Map Saving Mode“ („Režim ukladania máp“). 
• Virtuálne vylúčené zóny a steny by mali byť použité iba 
na prispôsobenie oblasti čistenia. Nemôžu byť využívané ako 
náhrada fyzických bariér zamedzujúcich pádu.
• Manuálne prenášanie robotického vysávača alebo zásadné 
zmeny v prostredí domácnosti môžu spôsobiť stratu virtuálnych 
vylúčených zón a stien.

Aktualizácia mapy v reálnom čase Funkcia Carpet Boost Zdierka vysávača

Zmena režimu čistenia Plán výmeny súčastí Režim Nerušiť

Zobraziť históriu čistenia Diaľkové ovládanie Aktualizácia firmware

Zmena hlasu vysávača Zobraziť status vysávača

Poznámka:
Funkcie a detaily aplikácie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja a zlepšovania trocha líšiť.

Doplnenie nádrže na vodu alebo čistenie 
handričky mopu počas čistenia
Pre doplnenie nádrže na vodu alebo vyčistenie 
handričky mopu počas čistenia stlačte ľubovoľné 
tlačidlo, čím proces čistenia zastavíte, a vyberte 
mopovací modul. Podľa potreby doplňte nádrž 
na vodu alebo vyperte handričku mopu. Znova 
nasaďte mopovací modul a pre spustenie čistenia 
stlačte tlačidlo      .

Virtuálna stena

Vylúčené zóny Zóna vylúčená 
z mopovania
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Nabíjacia stanica
Nabíjacia stanica by mala byť zapojená do zásuvky 
a umiestnená na rovný povrch oproti stene a okolo 
nej by mal byť dostatočne voľný priestor (0,5 m po 
oboch stranách a 1,5 m vpredu). Pre bezpróblemové 
ovládanie pomocou aplikácie, umiestnite nabíjaciu 
stanicu do miestnosti so silným WiFi signálom.

Poznámka:
Nabíjaciu stanicu neumiestňujte na priame slnečné svetlo a 
lokalizačný vysielač ničím neblokujte, inak hrozí, že robotický 
vysávač sa nebude schopný vrátiť do nabíjacej stanice.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Hlavná kefa (čistite každý týždeň)

1. Otočte robotický vysávač, uvoľnite západky a 
odstráňte hlavnú kefu.

2. Vyberte hlavnú kefu, jej ložisko a vyčistite ich.
3. Otáčaním v smere odomknutia odskrutkujte 

hlavné viečko kefy.
4. Použite dodaný nástroj na čistenie hlavnej kefy, 

pomocou ktorého odstránite namotané vlasy.
5. Otáčaním v smere zamknutia znova nainštalujte 

viečko a ložisko. 
6. Vložte hlavnú kefu a pripevnite jej kryt. 

Lokalizačný 
vysielač

Viac než 0,5 m

Viac než 0,5 m

Viac než 0,5 m

Poznámka:
Hlavnú kefu odporúčame meniť každých 6–12 mesiacov.

Smer zamknutia

Kryt hlavnej 
kefy

Viečko hlavnej 
kefy

Polohovacia 
značka

Ložisko 
hlavnej
kefy

Smer odomknutia

Hlavná kefa
Západka

Použitie nástroja na čistenie hlavnej kefy
Pomocou nástroja na čistenie hlavnej kefy 
odstráňte vlasy namotané na hlavnej kefe.

Poznámka:
Ak je na kefe namotaných veľa vlasov alebo ak sú namotané 
príliš pevne, opatrne ich odstráňte, aby ste nepoškodili hlavnú 
kefu. 

Nádoba na prach a filter (čistite raz týždenne)
1. Otvorte vrchný kryt robotického vysávača, 

stlačte západku nádoby na prach a nádobu 
vyberte.

2. Otvorte nádobu na prach (pozri šípku na 
nákrese) a vysypte jej obsah.

Čistenie umývateľného filtra 
(čistite každý druhý týždeň)

1. Otvorte nádobu na prach (pozri šípku na 
nákrese) a vysypte jej obsah.

2. Nádobu na prach naplňte vodou a zatvorte kryt. 
 Nádobou na prach jemne potraste a potom 
vylejte špinavú vodu.

Poznámka:
Používajte iba čistou vodu z kohútika bez pridaného čistiaceho 
prostriedku.
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3. Vyberte filter a opláchnite ho.

Poznámka:
Nedotýkajte sa filtra rukami, kefou ani ostrými predmetmi, aby 
ste ho nepoškodili. 

5. Než filter opäť nainštalujete, nechajte ho uschnúť.
Poznámka:
Pred použitím nechajte filter dôkladne uschnúť. Odporúčame 
ho nechať sušiť 24 hodín.

Batéria
Robotický vysávač je vybavený vysoko výkonnou 
lítiovo-iónovou dobíjacou batériou. Ak chcete 
zachovať špičkový výkon batérie, robotický 
vysávač  udržujte  nabitý.

Poznámka:
Ak sa robotický vysávač dlhší čas nepoužíva, pred uskladnením 
ho vypnite a minimálne každé tri mesiace ho nabite, aby sa 
nepoškodila batéria následkom prílišného vybitia.

Nabíjacia stanica (čistite raz za mesiac)
Nabíjacie kontakty nabíjacej stanice čistite suchou 
mäkkou handričkou.

Bočná kefa (čistite raz za mesiac)
1. Robotický vysávač otočte a odskrutkujte 

skrutku, ktorá drží bočnú kefu.
2. Vyberte a vyčistite bočnú kefu.
3. Bočnú kefu vložte naspäť a utiahnite skrutku. 

4. Rám filtra niekoľkokrát opláchnite a poklepte 
na neho, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka:
Bočnú kefu odporúčame meniť každých 3-6 mesiacov.

Nádrž na vodu (odporúčame čistiť čo najčastejšie, 
ideálne po každom použití vysávača)

1. Otvorte nádrž na vodu.
2. Filter naplňte vodou.
3. Zatraste ním a vylejte vodu.

Handra mopu (Po každom použití vysávače 
vyperte)

1. Odstráňte handru mopu z držiaka handry 
mopu.

2. Handričku mopu vyperte a nechajte ju usušiť.

Poznámka:
• Ak je handrička mopu príliš špinavá, ovplyvní negatívne 
kvalitu čistenia. Pred použitím ju odporúčame vyprať.
• Pre zachovanie kvality čistenia odporúčame handru mopu 
každých 3–6 mesiacov vymeniť.
 

Všesmerové koliesko (odporúčame čistiť čo 
najčastejšie, ideálne po každom použití vysávača)

1. Otočte robotický vysávač.
2. Malým skrutkovačom oddeľte os a pneumatiku.
3. Os a pneumatiku opláchnite vodou a odstráňte 

z nich vlasy a nečistoty.
4. Koliesko osušte a zložte a potom ho zatlačte 

späť na miesto. 

Nosný 
rám

Koliesko

Osa

Poznámka:
Nosný rám všesmerového kolieska nemožno vybrať.

Resetovanie systému
Ak po stlačení tlačidla robotický vysávač nereaguje 
alebo sa nedá vypnúť, stlačte tlačidlo Reset. 
Vysávač sa reštartuje.

Poznámka:
Po resetovaní systému sa plány čistenia, WiFi a ďalšie 
nastavenia vrátia na továrenské nastavenie.
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BEŽNÁ ÚDRŽBA

Obnovenie továrenského nastavenia
Ak robotický vysávač po resetovaní systému 
nefunguje, zapnite ho a stlačte tlačidlo Reset. 
Tlačidlo potom stlačte a držte, dokým sa neozve 
hlasové upozornenie „Start restoring initial version“ 
(„Obnova pôvodného nastavenia“). Robotický 
vysávač sa vráti na továrenské nastavenie.

Senzory prístroja (Odporúčame čistiť raz za mesiac)
Suchou mäkkou handričkou vyčistite všetky 
senzory, t. j.:

1. Štyri senzory proti pádu na spodnej časti 
robotického vysávača.

2. Senzor stien na pravej strane vysávača.
3. Nabíjací kontakt na spodnej časti vysávača.

Senzor proti pádu

Všesmerové koliesko

Senzor stien

Nabíjacie kontakty
Bočná kefa

Aktualizácia firmware
Pomocou aplikácie robotický vysávač aktualizujte. Robotický vysávač umiestnite do nabíjacej stanice a pred 
aktualizáciou sa ubezpečte, že úroveň batérie vysávača je vyššia ako 20 %. Počas aktualizácie firmware 
bude kontrolka rýchlo bielo blikať. 

Odstránenie batérie
* Nasledujúce informácie sú relevantné iba pri likvidácii 
robotického vysávača a nie sú určené pre bežné používanie.
Chemické látky obsiahnuté v zabudovanej lítiovo-
iónovej batérii tohto výrobku môžu znečistiť životné 
prostredie. Pred likvidáciou výrobku vyberte batériu 
a odneste ju do profesionálneho zariadenia na 
recykláciu batérií pre centralizovanú likvidáciu.

1. Robotický vysávač používajte, dokým sa batéria 
nevybije a vysávač neprestane čistiť, a zaistite, 
aby sa nepripojil k nabíjacej stanici.

2. Vypnite robotický vysávač.
3. Odskrutkujte kryt batérie. 
4. Odstráňte kryt batérie.
5. Stlačením spony vyberte konektor batérie 

a vyberte batériu.
Poznámka:
• Pred vybratím batérie sa ubezpečte, že je úplne vybitá. 
Nepokúšajte sa vybrať batériu, ak je robotický vysávač 
pripojený k nabíjacej stanici.
• Vyberte celú batériu. Zabráňte poškodeniu batérie, aby 
nedošlo ku skratu alebo k úniku nebezpečných látok.
• V prípade náhodného kontaktu s tekutinou batérie 
zasiahnuté miesto dôkladne opláchnite vodou a ihneď 
vyhľadajte lekársku pomoc.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Robotický vysávač

Model Roborock S5 Max

Rozmery 353 × 350 × 96,5 mm

Hmotnosť 3,5 kg

Menovité napätie batérie Li-Ion 14,4 V

Kapacita batérie 5 200 mAh

Výkon 58 W

Sací tlak 2 000 Pa

Objem nádrže na vodu 290 ml

Objem nádrže na odpad 460 ml

Bezdrôtové pripojenie  Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvenčné pásmo 2 400–2 483,5 MHz

Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP) ≤ 20 dBm
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Nabíjacia stanica

Model CDZ11RR nebo CDZ12RR

Rozmery 151 × 130 x 98 mm

Vstupné napätie 100 - 240 AC | 50/60 Hz

Výstupné napätie a prúd 20 V DC | 1,2 A

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa počas čistenia vyskytne chyba, kontrolka začne rýchlo červeno blikať a ozve sa hlasové upozornenie. 
Možnosti riešenia sú uvedené v tabuľke nižšie

Chyba Riešenie

Chyba 1: Otočte laserový snímač a 
skontrolujte, či sa voľne otáča.

Jednotka LDS sa zasekla. Odstráňte všetky predmety, ktoré 
ju blokujú, robotický vysávač preneste na iné miesto a znova 
ho spusťte.

Chyba 2: Vyčistite a jemne klepnite na 
nárazník.

Nárazník sa zasekol. Niekoľkokrát klepnite na nárazník, aby 
ste uvoľnili zaseknuté predmety. Ak nič nevypadne, robotický 
vysávač  preneste na iné miesto a znova ho spusťte.

Chyba 3: Robotický vysávač preneste na 
iné miesto a znova ho spusťte.

Koliesko sa zastavilo. Robotický vysávač preneste na iné 
miesto a znova ho spusťte.

Chyba 4: Otrite senzory proti pádu, 
robotický vysávač premiestnite z dosahu 
vyvýšených hrán a znova ho spusťte.

Robotický vysávač sa zastavil. Robotický vysávač preneste 
na iné miesto a znova ho spusťte. Ak problém pretrváva, 
očistite senzory proti pádu. Táto chyba môže byť spôsobená 
zašpineným senzorom proti pádu. Senzory proti pádu skúste 
očistiť.

Chyba 5: Vyberte hlavnú kefu, vyčistite 
kefu a jej ložisko. Hlavná kefa môže byť zamotaná. Vyberte ju a očistite.

Chyba 6: Vyberte a vyčistite bočnú kefu. Bočná kefa môže byť zamotaná. Vyberte ju a očistite.

Chyba 7: Skontrolujte, či v hlavných 
kolieskach nie je zaseknutý nejaký 
predmet, robotický vysávač preneste na 
iné miesto a znova ho spusťte.

Hlavné kolieska sa mohli zaseknúť. Vyberte ich a očistite.

Chyba 8: Z okolia robotického vysávača 
odstráňte všetky prekážky.

Robotický vysávač sa mohol zaseknúť. Z okolia robotického 
vysávača odstráňte všetky prekážky.

Chyba 9: Nainštalujte nádobu na prach 
a filter.

Znova vložte nádobu na prach a filter a skontrolujte, či sú 
nainštalované správne. Ak problém pretrváva, skúste vymeniť 
filter.

Chyba 10: Filter je vlhký alebo 
zablokovaný.

Filter nie je úplne suchý. Nechajte filter schnúť aspoň 
24 hodín. Filter môže vyžadovať vyčistenie. Ak problém 
pretrváva, vymeňte filter.

Chyba 11: Bolo zistené silné magnetické 
pole. Robotický vysávač preneste z 
dosahu magnetickej pásky a znova 
spusťte.

Robotický vysávač je príliš blízko magnetickej pásky a nedá 
sa spustiť. Robotický vysávač preneste na iné miesto a znova 
ho spusťte.

Chyba 12: Príliš slabá batéria. Pred 
použitím prístroj nabite. Slabá batéria. Pred použitím prístroj nabite.

Chyba 13: Chyba pri nabíjaní. Očistite 
kontakty nabíjania.

Nabíjacie kontakty nabíjacej stanice čistite suchou mäkkou 
handričkou.
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Poznámka: Resetovaním systému nemožno vyriešiť všetky problémy. 

Ak problém pretrváva aj po postupe podľa pokynov uvedených v tabuľke, pošlite e-mail nášmu tímu 
popredajného servisu alebo kontaktujte predajcu: Podpora pre USA: support@roborock.com 
Podpora pre Európu (anglicky): support@roborock-eu.com

Chyba 14: Chyba batérie. Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka. Počkajte, 
až sa teplota batérie vráti na normálnu hodnotu.

Chyba 15: Robotický vysavač je nakloněný. 
Umístěte jej na rovný 
povrch a znovu spusťte.

Robotický vysávač je naklonený. Umiestnite ho na rovný 
povrch a znova spusťte

Chyba 16: Robotický vysávač je naklonený. 
Umiestnite ho na rovný povrch a znova spusťte. U modulu bočnej kefy vznikla chyba. Resetujte systém.

Chyba 17: Chyba modulu bočnej kefy. 
Resetujte systém. U vákuového vetráka vznikla chyba. Resetujte systém.

Chyba 18: Chyba vákuového vetráka. 
Resetujte systém Senzor nabíjania je pokrytý prachom. Utrite prach.

Chyba 19: Utrite senzor nabíjania. Nabíjecí stanice se zasekla. Uvolněte ji a znovu spusťte.

Chyba 20: Uvoľnite oblasť signálu nabíjacej 
stanice. Nabíjacia stanica sa zasekla. Uvoľnite ju a znova spusťte.

Chyba 21: Zistila sa virtuálna vylúčená zóna 
alebo steny. Robotický vysávač preneste na 
iné miesto a znova ho spusťte.

Robotický vysávač preneste z dosahu virtuálnej 
vylúčenej zóny alebo prekážky a znova ho spusťte.

Chyba 22: Utrite senzor stien. Senzor stien je špinavý. Utrite ho.

Chyba systému. Resetujte systém. Porucha v dôsledku vnútornej chyby. Resetujte systém.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Problém Riešenie

Prístroj sa nedá 
zapnúť

Slabá batéria. Robotický vysávač umiestnite do nabíjacej stanice, aby sa pred 
použitím nabil.
Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka. Robotický vysávač používajte iba 
pri teplotách v rozmedzí 0 - 40 °C.

Prístroj sa nedá 
nabiť

Ak nabíjacia stanica nie je napájaná, skontrolujte, či sú oba konce kábla správne 
zapojené. Ak je zlý kontakt, očistite oblasti kontaktu nabíjacej stanice a robotického 
vysávača. Keď sa rozsvieti kontrolka, napájanie je obnovené.

Pomalé nabíjanie
Ak sa prístroj používa pri vysokých alebo nízkych teplotách, automaticky zníži 
rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie.
Oblasť nabíjacieho kontaktu je možno zašpinená. Suchou handričkou ju očistite.

Prístroj sa nedá 
nabiť

Okolo nabíjacej stanice je priveľa prekážok. Presuňte ju do voľnejšieho priestoru. Robotický 
vysávač je príliš ďaleko od nabíjacej stanice. Umiestnite ho bližšie a znova spusťte.

Neobvyklé 
správanie Robotický vysávač reštartujte.

Hluk pri čistení
Hlavná kefa, bočná kefa alebo hlavné kolieska môžu byť zaseknuté. Robotický 
vysávač vypnite a vyčistite. Ak sa zasekne všesmerové koliesko, skrutkovačom ho 
vyberte a vyčistite.

Nekvalitné čistenie 
alebo vypadávanie 
prachu

Nádoba na prach je plná a treba ju vyprázdniť. Filter je znečistený a treba ho 
vyčistiť. Hlavná kefa sa zasekla a treba ju očistiť.
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Smernica o rádiových 
zariadeniach (RED) 2014/53/
EÚ Článok 3.1 a): Zdravie a 
bezpečnosť
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

1. Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely 
Bezpečnosť - Časť 1: Všeobecné požiadavky 

2. Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely - Bezpečnosť 
Časť 2-2: Zvláštne požiadavky na vysávače a spotrebiče vysávajúce vodu

3. Posudzovanie elektronických a elektrických zariadení v súvislosti 
s obmedzeniami vystaveniu človeka elektromagnetickému poľu 
(0 Hz - 300 GHz)

4. Metódy merania elektromagnetických polí spotrebičov pre 
domácnosť a podobných prístrojov vzhľadom na expozíciu osôb

Problém Riešenie

Nedá sa pripojiť k Wi-Fi

WiFi je vypnuta. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. Signál WiFi je slabý. Ujistěte se, 
že je robotický vysavač v oblasti s dobrým pokrytím WiFi signálem. WiFi připojení 
je nestabilní. Resetujte WiFi, stáhněte nejnovější verzi aplikace a zkuste to 
znovu. Aktuální zařízení není podporováno. Podporované modely jsou uvedeny 
v aplikaci. Přístroj nelze připojit k WiFi. V nastavení routeru může být chyba. Pro 
pomoc při řešení problémů kontaktujte zákaznický servis společnosti Roborock.

Plánované čistenie sa 
nezačalo.

Slabá batéria. Plánované čistenie sa môže začať, iba ak je úroveň nabitia 
batérie vyššia ako 20 %. Potvrďte, či je nastavenie načasovaného čistenia 
nastavené na „Effective once“.

Spotrebováva robotický 
vysávač energiu, ak je v 
nabíjacej stanici?

Vysávač v nabíjacej stanici čerpá energiu z dôvodu zachovania výkonu 
batérie, ale spotreba energie je extrémne nízka.

Musí sa pri prvých troch 
použitiach robotický vysávač 
nabíjať až 16 hodín?

Nie. Keď je robotický vysávač plne nabitý, možno ho použiť kedykoľvek.

Pri vytieraní tečie voda 
málo alebo žiadna.

Skontrolujte, či je v nádrži na vodu voda a pomocou mobilnej aplikácie 
skontrolujte nastavenie prietoku vody, alebo pozrite do manuálu a 
vyhľadajte pokyny pre nastavenie mopového modulu.

Čistenie sa po nabití 
prístroja nezačalo.

Ubezpečte sa, že robotický vysávač nie je v režime Nerušiť. Režim Nerušiť 
bráni vykonaniu čistenia. Ak bol vysávač pri čistení oblasti, ktorá vyžaduje 
plné nabitie, manuálne umiestnený do nabíjacej stanice, než sa mohol 
automaticky nabiť, nemôže pokračovať v čistení.

Robotický vysávač sa 
nemôže vrátiť do nabíjacej 
stanice, ak ukončil 
lokálne čistenie alebo bol 
manuálne presunutý.

Po lokálnom čistení alebo zásadnej zmene pozície vysávač znova generuje 
mapu. Ak je nabíjacia stanica príliš ďaleko, vysávač sa nemusí vrátiť, aby sa 
nabil, preto musí byť do stanice umiestnený manuálne.

Robotický vysávač zrazu 
vynechal určité miesto.

Senzor stien alebo senzory proti pádu môžu byť zašpinené. Očistite ich 
suchou mäkkou handričkou.

Nádrž na vodu sa plní dlho Filter je možno znečistený a treba ho vyčistiť.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

vyhlasujeme, že toto vyhlásenie o zhode je vydané výhradne na našu zodpovednosť,

Výrobca Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Adresa Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, 
No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. ČÍNA

sú v zhode a overené skúškami s ustanoveniami nasledujúcich EÚ smerníc:

My:

Popis produktu Robotický vysávač a príslušenstvo

Typové (modelové) označení Roborock S5 Max
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Smernica o rádiových 
zariadeniach (RED) 
2014/53/EÚ Článok 3.1 b): 
Elektromagnetická kompatibilita 
(EMC) 
1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 
2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 
3. EN 55014-1:2017 
4. EN 55014-2: 2015 
5. EN 61000-3-2: 2014 
6. EN 61000-3-3: 2013

1. Norma pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) rádiových zariadení 
a služieb; Časť 1: Spoločné technické požiadavky - Harmonizovaná 
norma pokrývajúca základné požiadavky článku 3.1(b) Smernica 
2014/53/EÚ a základné požiadavky článku 6 Smernica 2014/30/EÚ

2. Norma pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) rádiových zariadení 
a služieb; Časť 17: Špecifické podmienky pre širokopásmové dátové 
prenosové systémy - Harmonizovaná norma pokrývajúca základné 
požiadavky článku 3.1(b) Smernica 2014/53/EÚ

3. Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky na spotrebiče pre 
domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje 
Časť 1: Emisie

4. Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky na spotrebiče pre 
domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje 
Časť 2: Odolnosť - Norma skupiny výrobkov

5. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Časť 3-2: Limity - Limity pre emisie harmonického prúdu (zariadenia 
so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A)

6. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Časť 3-3: Limity - Obmedzovanie zmien napätia, kolísania 
napätia a flikra v rozvodových sieťach nízkeho napätia pre 
zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A, ktoré nie sú predmetom 
podmieneného pripojenia.

Smernica o rádiových 
zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ 
Článok 3.2: Rádiové spektrum 
EN 300 328 V2.1.1

Širokopásmové prenosové systémy - Zariadenia pre prenos 
dát používané v pásme ISM 2,4 GHz a používajúce techniky 
širokopásmovej modulácie; Harmonizovaná norma pokrývajúca 
základné požiadavky článku 3.2 Smernica 2014/53/EÚ

RoHS smernica 2011/65/EÚ 
EN50581:2012

Technická dokumentácia na hodnotenie elektrických a elektronických 
zariadení s ohľadom na obmedzenie nebezpečných látok.

Popis produktu Nabíjacia stanica a príslušenstvo

Typové (modelové) označenie Nabíjacia stanica, model: CDZ11RR alebo CDZ12RR

Smernica o nízkom napätí 
2014/35/EÚ 
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

1. Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely - Bezpečnosť 
- Časť 1: Všeobecné požiadavky 2. Elektrické spotrebiče pre 
domácnosť a podobné účely - Bezpečnosť - Časť 2-29: Zvláštne 
požiadavky na nabíjače batérií

Metódy merania elektromagnetických polí spotrebičov pre 
domácnosť a podobných prístrojov vzhľadom na expozíciu osôb

Smernica o elektromagnetickej 
kompatibilite 2014/30/EÚ 1.EN
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

1.Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky na spotrebiče pre 
domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje Časť 1: Emisie

2. Elektromagnetická kompatibilita - Požiadavky na spotrebiče 
pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje Časť 2: 
Odolnosť - Norma skupiny výrobkov

3. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Časť 3-2: Limity - Limity pre emisie 
harmonického prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A)

4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Časť 3-3: Limity - Obmedzovanie 
zmien napätia, kolísania napätia a flikra v rozvodových sieťach nízkeho 
napätia pre zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A, ktoré nie sú 
predmetom podmieneného pripojenia.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
sú v zhode a overené skúškami s ustanoveniami nasledujúcich EÚ smerníc:
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RoHS smernica 2011/65/EU 
EN50581:2012

Technická dokumentácia na hodnotenie elektrických a elektronických 
zariadení s ohľadom na obmedzenie nebezpečných látok.

Osoba zodpovedná za toto vyhlásenie:
Meno: Rui.Shen 
Pozícia/Titul: Riaditeľ kvality 
Podpis:
Dátum vydania: 1. novembra 2019
Miesto vydania: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, 
Haidian District, Beijing, P.R. ČÍNA

INFORMÁCIE O ZÁRUKE
Predávajúci poskytuje záruku v súlade s právnymi predpismi štátu trvalého pobytu zákazníka s minimálnou 
záručnou lehotou 1 rok počnúc dňom, keď je spotrebič predaný konečnému užívateľovi.
Záruka sa vzťahuje iba na chyby materiálu a spracovanie.
Opravy v rámci záruky môže robiť iba autorizované servisné centrum. Pri uplatnení reklamácie v rámci 
záruky musí byť predložený originál kúpnej zmluvy (s uvedeným dátumom nákupu).
Prípady, na ktoré sa nevzťahuje záruka:
Bežné opotrebenie a diery/praskliny
Nesprávne používanie, napr. preťaženie spotrebiča, použitie neschváleného príslušenstva 
Použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi 
Poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov v užívateľskej príručke, napr. zapojenie do nevhodného 
sieťového napájania alebo nedodržanie pokynov pre inštaláciu 
Čiastočné alebo úplné rozobratie spotrebiča

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI LASERA
Laserový senzor vzdialenosti tohto výrobku spĺňa podmienky laserového výrobku triedy I podľa normy IEC 
60825-1:2014 a nevytvára nebezpečné laserové žiarenie.

Robotický vysávač
Výrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Model výrobku: Roborock S5 Max
Adresa výrobcu: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, 
Haidian District, Beijing, P.R. ČÍNA
Pre viac informácií navštívte naše webové stránky: www.roborock.com
Ak chcete využiť služby popredajnej podpory, napíšte e-mail nášmu popredajnému tímu: Podpora pre USA/
mimo Európy: support@roborock.com
Podpora pre Európu support@roborock-eu.com
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