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ROBOROCK E5
Robotický vysavač Uživatelská příručka 
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto  
uživatelskou příručku a uchovejte ji pro budoucí použití.
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CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Omezení
• Tento výrobek je určen pouze pro úklid 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 výrobek na vyvýšených plochách, které nejsou vybaveny bariérami, jako jsou např. podlahy pater, 
otevřené terasy nebo povrchy nábytku.
• Nepoužívejte výrobek při okolní teplotě vyšší než 40 °C nebo nižší než 4 °C.
• Před použitím výrobku odstraňte ze země kabely a odsuňte je na stranu tak, aby je spotřebič během úklidu nemohl 
zachytit.
• Před spuštěním úklidu z podlahy odstraňte lehké předměty (např. plastové sáčky) a křehké předměty (např. vázy), aby 
spotřebiči nepřekážely a nepoškodil je.
• Děti musí být pod dozorem, který musí zajistit, aby si se spotřebičem 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 výrobek mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly o bezpečném používání 
spotřebiče poučeny a uvědomují si případná rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna 
dětmi bez dozoru (EU).
• Nástroje pro čištění hlavního kartáče uchovávejte mimo dosah dětí.
• Na výrobek nepokládejte žádné předměty (ani neusazujte děti a domácí zvířata) bez ohledu na to, zda je či není v 
provozu.
• Vlasy, oblečení, prsty a všechny části těla udržujte mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
• Nepoužívejte výrobek pro vysávání hořících předmětů (např. nedopalků cigaret).
• Nepoužívejte výrobek pro vysávání koberců s vysokým vlasem (efektivita úklidu může být rovněž snížena při vysávání 
tmavých koberců).
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• Nepoužívejte výrobek pro vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů (např. úlomky, střepy nebo nehty).
• Nepřenášejte výrobek za svislý nárazník, vrchní kyt nebo nárazník.
• Před čištěním nebo údržbou je výrobek nutné vypnout a odpojit ze zásuvky.
• K čištění výrobku nepoužívejte vlhký hadřík ani kapaliny.
• Výrobek používejte dle pokynů uživatelské příručky. Uživatel je zodpovědný za jakékoli ztráty nebo škody způsobené 
nesprávným používáním výrobku.
• Výrobek obsahuje baterie, které může vyměnit pouze kvalifikovaný pracovník.

BATERIE A NABÍJENÍ 
VAROVÁNÍ
• Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
• K nabití baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku Roborock CDZ14RR nebo CDZ15RR dodanou společně s 
výrobkem.
• Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii nebo nabíjecí stanici.
• Nabíjecí stanici neumisťujte do blízkosti zdroje tepla (např. větrací otvory).
• Nabíjecí kontakty neutírejte ani nečistěte vlhkým hadříkem či mokrýma rukama.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej přestaňte používat. Kabel musí vyměnit výrobce, pověřený servisní technik nebo 
jiná obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu.
• Ujistěte se, že během přepravy je výrobek vypnutý.
• Výrobek doporučujeme přepravovat v originálním balení.
• Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo.
• Abyste předešli úplnému vybití baterie, minimálně každé tři měsíce ji nabijte.
• Aby byly splněny požadavky týkající se vystavení radiofrekvenčnímu záření (RF), doporučujeme během provozu výrobku 
dodržovat mezi výrobkem a osobami vzdálenost větší než 20 cm. Aby byly tyto požadavky splněny, nedoporučujeme menší 
vzdálenost.
• Anténa tohoto vysílače nesmí být umístěna do blízkosti jiné antény nebo vysílače.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE ROBOROCK

Název Řešení problémů

Robotický vysavač
Problém uvedený v uživatelské 
příručce
Výrobek nelze zapnout.
Hlavní kartáč, boční kartáč, 
ventilátor nebo hlavní kolečka 
nefungují.

Robotický vysavač není napájen.Nabíjecí stanice

Napájecí kabel Nabíjecí stanice není napájena.

BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
VAROVÁNÍ
• Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
• Nekombinujte různé typy baterií nebo nové a již použité baterie.
• Dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií.
• Vybité baterie vyjměte a bezpečně je zlikvidujte.
• Pokud výrobek nebudete delší dobu používat a chcete jej uskladnit, vyjměte baterie.
• Nezkratujte napájecí svorky.
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POPIS VÝROBKU

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Spustit úklid/Napájení
• Stisknutím tohoto 
tlačítka spustíte 
úklid.

• Stisknutím a podržením 
tlačítka robotický  
vysavač  
zapnete/vypnete.
 

Kontrolka napájení
• Bílá: Úroveň nabití baterie 20 %
• Červená: Úroveň nabití baterie <20 %
• Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
• Červené blikání: Chyba

Návrat do nabíjecí stanice/Lokální úklid
• Po stisknutí se robotický vysavač vrátí do nabíjecí stanice.
• Stisknutím a podržením spustíte lokální úklid.
Poznámka: Stiskem jakéhokoliv tlačítka přerušíte úklid, pošlete 
robotický vysavač zpět do nabíjecí stanice nebo spustíte lokální 
úklid.
Resetování Wi-Fi
Stiskněte a podržte tlačítka a  , dokud neuslyšíte hlasové 
upozornění „Resetting Wi-Fi“ („Resetování Wi-Fi“).
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SPOT
CLEAN

POWE R
LEVEL

DOCK

POPIS VÝROBKU

SEZNAM SOUČÁSTÍ

Napájecí kabel

Podložka proti vlhkostiNapájecí kabel Dálkové ovládání

Mopovací hadříkNádržka na vodu s regulací průtoku

Kontrolka napájení
• Bílá: Úroveň nabití baterie 20 %
• Červená: Úroveň nabití baterie <20 %
• Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
• Červené blikání: Chyba
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POPIS VÝROBKU

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Západka 
zásobníku na 
prach

Filtr

Kontrolka Wi-Fi
• Nesvítí: Wi-Fi vypnuta
• Pomalé blikání: Čekání na 
připojení
• Rychlé blikání: Připojování
• Svítí: Wi-Fi připojena

Ventilační otvor

Reproduktor
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POPIS VÝROBKU
ROBOTICKÝ VYSAVAČ A SENZORY

Senzor proti 
nárazu

Senzory proti pádu

Všesměrové 
kolečko
Nabíjecí kontakty
Senzor sledování 
pohybu
Boční kartáč
Hlavní kolečko
Hlavní kartáč

Západka krytu  
hlavního kartáče

Senzor polohy 
nabíjecí stanice

Nárazník

Ventilační otvor

Reproduktor
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POPIS VÝROBKU

NABÍJECÍ STANICE

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Nabíjecí kontakty

Připojení napájecího kabelu

Kontrolka napájení

Tlačítka se šipkami

Spuštění 
úklidu/Pauza
Nabíjecí 
stanice
Úroveň nabití 
baterie
Lokální úklid Prostor pro 

baterie

Dálkové ovládání umožňuje ovládat pohyb robotického vysavače po 
místnosti nebo měnit režim úklidu ze vzdálenosti 4 metrů.

Poznámka:
Výkon robotického vysavače 
nelze během lokálního úklidu 
nebo návratu do nabíjecí stanice 
regulovat pomocí tlačítka napájení 
na dálkovém ovládání.
 

Poznámka:
Před prvním použitím dálkového ovládání do 
něj vložte dvě AAA/LR03 baterie. Pokud se 
dosah dálkového ovládání sníží nebo pokud 
kontrolka začne slabě svítit, vyměňte baterie. 
Dálkové ovládání namiřte na robotický vysavač 
a ujistěte se, že mezi dálkovým ovládáním a 
robotickým vysavačem není žádná překážka, 
která by blokovala infračervený signál.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pokud se robotický vysavač příliš přiblíží k 
nabíjecí stanici, může dojít ke zpoždění signálu 
dálkového ovládání. To je zcela normální, 
jelikož infračervený paprsek jeho signálu je v 
podobném pásmu jako signál nabíjecí stanice.

 

Lokalizační vysílač 
nabíjecí stanice

SPOT
CLEAN

POWE R
LEVEL

DOCK
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Prostor pro 
baterie

INSTALACE
DŮLEŽITÉ INFORMACE
1. Odstraňte ze země kabely a volně ležící předměty 
a ukliďte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo 
nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění 
osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, 
nárazu nebo převrácení těchto předmětů robotickým 
vysavačem.

Poznámka: Při prvním použití robotického vysavače sledujte jeho pohyb po celou dobu úklidu a dávejte pozor na případné překážky. Při dalším použití již 
nebude tento dohled nutný.

2. Používáte-li robotický vysavač na vyvýšeném místě, 
vždy použijte bezpečnou fyzickou bariéru, abyste 
zabránili náhodnému pádu, který by mohl mít za 
následek zranění osob nebo poškození majetku.
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INSTALACE
POUŽITÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
Umístění nabíjecí stanice
Položte nabíjecí stanici na rovnou plochu proti zdi a 
zapojte ji do zásuvky.

Lokalizační vysílač nabíjecí stanice

Více než 0,5 m
Více než 0,5 m

Více než 1,5 m

Poznámka:
• Po obou stranách nabíjecí stanice musí být volný prostor o velikosti nejméně 
0,5 m a vepředu 1,5 m.
• Pokud je napájecí kabel svisle k podlaze, může jej robotický vysavač zachytit 
a odpojit nabíjecí stanici od napájení.
• Kontrolka nabíjecí stanice svítí, pokud je připojena k napájení, a zhasne, když 
se robotický vysavač nabíjí.
• Lepší uživatelský zážitek při používání aplikace získáte umístěním nabíjecí 
stanice do oblasti se silným Wi-Fi signálem.
• Neumisťujte nabíjecí stanici na přímé sluneční světlo ani neblokujte 
lokalizační vysílač, v opačném případě může mít robotický vysavač problémy s 
návratem do stanice.
• Neumisťujte nabíjecí stanici do průchodů nebo dveří. V opačném případě 
nebude kolem nabíjecí stanice zajištěn dostatečný prostor a robotický vysavač 
se nebude moci do stanice vrátit.
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INSTALACE
Zajistěte podložku proti vlhkosti
Poté, co zajistíte nabíjecí stanici, otřete místo, kam 
hodláte podložku proti vlhkosti položit, suchým hadříkem 
(viz obrázek). Oboustrannou lepicí pásku nalepte nejprve 
na podložku a poté na určené místo na podlaze.

Zapnutí a nabíjení
Chcete-li robotický vysavač zapnout, stiskněte a podržte 
tlačítko . Jakmile se rozsvítí kontrolka napájení, 
umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice a nechte 
jej nabít.
Robotický vysavač je vybaven vysoce výkonnou lithium-
iontovou dobíjecí baterií. Chcete-li zachovat špičkový 
výkon baterie, udržujte robotický vysavač nabitý.

Barva kontrolky
napájení indikuje  
úroveň nabití baterie:

• Bílá: Úroveň  
nabití baterie <20 %
• Červená: Úroveň  
nabití baterie <20 %Poznámka: Při umístění nabíjecí stanice na dřevěnou podlahu vždy použijte 

podložku proti vlhkosti.

Poznámka: Pokud je baterie slabá, robotický vysavač nelze zapnout. Umístěte 
robotický vysavač do nabíjecí stanice a nechte jej nabít.



14CZ

PŘIPOJENÍ K APLIKACI

1. Stáhněte si aplikaci
V App Store nebo Google Play vyhledejte „Xiaomi Home“, 
nebo naskenujte QR kód, stáhněte aplikaci a nainstalujte ji.

3. Přidejte zařízení
Otevřete aplikaci Xiaomi Home a klikněte na „+“ v 
pravém horním rohu. Postupujte podle pokynů aplikace 
a přidejte robotický vysavač. Vysavač se následně zobrazí 
na domovské stránce.
Poznámka:
• V důsledku neustálého vývoje aplikace Xiaomi Home se 
skutečný postup může od výše uvedeného postupu mírně 
lišit. Vždy postupujte podle aktuálních pokynů aplikace.
• Podporována je pouze 2,4GHz Wi-Fi síť.

2. Resetujte Wi-Fi
a. Otevřete vrchní kryt robotického vysavače, abyste odkryli 
kontrolku Wi-Fi.
b. Stiskněte a podržte tlačítka         a  ,       dokud neuslyšíte 
hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ („Resetování Wi-Fi“). 
Jakmile kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat, resetování 
bylo dokončeno. Robotický vysavač bude následně čekat na 
připojení.

Spárujte robotický vysavač s aplikací (doporučeno)
Tento robotický vysavač využívá aplikaci Xiaomi Home.

Kontrolka Wi-Fi
• Nesvítí: Wi-Fi vypnuta
• Pomalé blikání: Čekání 
na připojení
• Rychlé blikání: 
Připojování
• Svítí: Wi-Fi připojena
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INSTALACE
Vytírání
Poznámka:
• Před prvním vytíráním doporučujeme podlahy nechat alespoň 
třikrát vysát, aby se mop nezanesl nadměrným množstvím 
nečistot.
• Použijte bariérovou pásku, abyste zabránili vytírání položených 
koberců, nebo koberce před vytíráním odstraňte.
• Abyste zamezili korozi nebo poškození, nenalévejte do nádržky 
na vodu čisticí nebo dezinfekční prostředky.
• Po 60 minutách vytírání doporučujeme mopovací hadřík 
vyprat, aby byl zajištěn správný průtok vody a efektivita úklidu.
 1. Upravte průtok vody
Pomocí přepínače upravte průtok vody dle potřeby. 

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

3. Nainstalujte mopovací hadřík
Namočte a vyždímejte mopovací hadřík.  
Připevněte jej k mopovacímu modulu.

4. Nainstalujte mopovací modul
Zasouvejte mopovací modul podle polohovacích značek 
do zadní strany robotického vysavače, dokud neuslyšíte 
cvaknutí.

Low

High
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INSTALACE NÁVOD K POUŽITÍ
Spusťte úklid
Pokud je baterie plně nabitá, kontrolka napájení zůstane 
svítit. Stiskněte tlačítko nebo úklid spusťte 
prostřednictvím aplikace.

Vyjměte mopovací modul
Poté, co robotický vysavač dokončí úklid a vrátí se 
do nabíjecí stanice, stlačte dvě západky a vytáhněte 
mopovací modul.

Zapnutí/vypnutí
Chcete-li robotický vysavač zapnout, stiskněte a podržte 
tlačítko . Kontrolka napájení se rozsvítí a robotický 
vysavač vstoupí do pohotovostního režimu. Pokud je 
robotický vysavač v režimu spánku, stiskem a podržením 
tlačítka  jej vypnete a ukončíte aktuální úklid.
Poznámka: Pokud se robotický vysavač nabíjí, nelze ho 
vypnout.

Spuštění úklidu
Chcete-li spustit úklid, stiskněte tlačítko . 
Stiskem libovolného tlačítka ukončíte aktuální úklid.
Poznámka:
• Pokud je baterie příliš slabá, úklid nelze spustit. Než úklid 
znovu spustíte, nechte robotický vysavač nabít.
• Před spuštěním úklidu odstraňte ze země kabely (včetně 
napájecího kabelu nabíjecí stanice), abyste předešli odpojení 
spotřebičů od napájení nebo poškození robotického vysavače či 
kabelů.
• Pokud robotický vysavač dokončí úklid do 10 minut, 
automaticky jej provede znovu.
• Pokud se před dokončením úklidu začne vybíjet baterie, 
robotický vysavač se vrátí do nabíjecí stanice, aby se nabil, a 
poté bude pokračovat v úklidu tam, kde skončil.

Poznámka:
• Pokud je nabíjecí stanice umístěna na dřevěné podlaze, 
vždy použijte podložku proti vlhkosti, aby nedošlo k poškození 
podlahy.
• Poté, co robotický vysavač vytře, vyjměte mopovací modul, 
vylijte zbylou vodu z nádržky a vyperte mopovací hadřík, 
zabráníte tak vzniku plísní a nepříjemných pachů.
• Pokud robotický vysavač nebude vytírat, vyjměte mopovací 
modul.
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NÁVOD K POUŽITÍ
Nabíjení
Automatický režim: Po dokončení úklidu se robotický 
vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se 
nabil.
Manuální: Stisknutím tlačítka       na pozastaveném 
robotickém vysavači jej pošlete zpět do nabíjecí stanice.
Kontrolka napájení během nabíjení pulzuje.
Poznámka: Pokud se robotickému vysavači nepodaří nabíjecí 
stanici najít, vrátí se do původní pozice. Umístěte robotický 
vysavač do nabíjecí stanice a nechte jej nabít.
Pauza
Pokud chcete robotický vysavač během úklidu pozastavit, 
stiskněte libovolné tlačítko.
Chcete-li pokračovat v úklidu, stiskněte tlačítko . Pokud 
chcete úklid ukončit a poslat robotický vysavač zpět do 
nabíjecí stanice, stiskněte tlačítko     .
Poznámka:
• Pokud robotický vysavač manuálně pošlete zpět do nabíjecí 
stanice, ukončíte aktuální úklid.
• Pokud jste během úklidu robotický vysavač přemístili, před 
opětovným spuštěním úklidu jej položte do blízkosti původní 
pozice.

Doplnění nádržky na vodu nebo praní mopovacího 
hadříku
Chcete-li přidat vodu do nádržky nebo vyprat mopovací 
hadřík, pozastavte robotický vysavač stisknutím 
libovolného tlačítka a vyjměte mopovací modul. Po 
přidání vody nebo vyprání mopovacího hadříku znovu 
připevněte mopovací modul a stiskněte tlačítko     
, čímž opět spustíte úklid.
Trasa úklidu
Po spuštění začne robotický vysavač uklízet po trase ve 
tvaru písmene S. Následně uklidí podél stěn a efektivně 
tak pokryje celou plochu podlahy. Po dokončení úklidu se 
automaticky vrátí do nabíjecí stanice.
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Plánovaný úklid
Prostřednictvím mobilní aplikace můžete naplánovat úklid. 
Robotický vysavač následně ve stanovené časy automaticky 
uklidí a po každém úklidu se vrátí do nabíjecí stanice.

Resetování Wi-Fi
Pokud se vám z důvodu změny konfigurace routeru, 
zapomenutého hesla nebo jiného důvodu nepodaří připojit 
mobilní telefon k robotickému vysavači, resetujte Wi-Fi. 
Otevřete vrchní kryt, abyste odkryli kontrolku Wi-Fi a poté 
stiskněte a podržte tlačítka   a      , dokud neuslyšíte 
hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ („Resetování Wi-Fi“).  
Jakmile začne kontrolka Wi-Fi pomalu blikat, robotický 
vysavač vstoupil do režimu konfigurace sítě.
Poznámka: Pokud doba připojování přesáhne jednu 
hodinu, Wi-Fi se automaticky vypne. Pokud se potřebujete 
znovu připojit, resetujte Wi-Fi a zkuste to znovu.

Sací výkon
V aplikaci Xiaomi Home můžete zvolit Tichý režim, 
Vyvážený režim, Silný režim nebo MAX režim. Výchozím 
režimem je Vyvážený režim.

Režim Nerušit
Po aktivaci režimu Nerušit je ukončen úklid, vysavač 
nebude vydávat žádná hlasová upozornění a světlo 
kontrolky napájení se ztlumí. Režim Nerušit je ve výchozím 
nastavení aktivován od 22:00 do 8:00. V mobilní aplikaci 
můžete režim Nerušit vypnout nebo změnit jeho nastavení.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Lokální úklid
Chcete-li spustit lokální úklid, stiskněte tlačítko   
robotického vysavače, který je pozastavený nebo 
v pohotovostním režimu. Robotický vysavač začne 
spirálovitými pohyby uklízet plochu ve tvaru kruhu o 
průměru 1,2 m. Po dokončení úklidu se robotický vysavač 
vrátí do původní pozice.
Poznámka: Pokud spustíte lokální úklid na pozastaveném 
robotickém vysavači, ukončíte aktuální úklid.

Chyby
Pokud robotický vysavač během provozu zaznamená 
chybu, kontrolka napájení začne rychle blikat červeně a 
ozve se hlasové upozornění. Více informací naleznete v 
sekci „Řešení problémů“.
Poznámka:
• Robotický vysavač v chybovém stavu po 10 minutách 
nečinnosti automaticky přejde do režimu spánku.
• Pokud robotický vysavač v chybovém stavu pošlete zpět do 
nabíjecí stanice, ukončíte aktuální úklid.

Režim spánku
Robotický vysavač po 10 minutách nečinnosti 
automaticky přejde do režimu spánku. Kontrolka napájení 
každých pár sekund zabliká. Stisknutím libovolného 
tlačítka robotický vysavač opět probudíte.
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Resetování systému
Pokud robotický vysavač po stisknutí tlačítka nereaguje 
nebo jej nelze vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  
, čímž jej resetujete. Po resetování se robotický vysavač 
automaticky opět spustí.

Aktualizace firmwaru
Aktualizujte robotický vysavač pomocí aplikace Xiaomi 
Home. Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice a 
před zahájením aktualizace se ujistěte, že úroveň nabití 
baterie je vyšší než 20 %. Během aktualizace firmwaru 
bude kontrolka napájení rychle blikat bíle.

Obnovení továrního nastavení
Pokud robotický vysavač po resetování systému nefunguje, 
stiskněte a podržte tlačítka a      , dokud neuslyšíte 
hlasové upozornění „Restoring factory settings“ („Obnova 
továrního nastavení“).  Robotický vysavač se navrátí do 
továrního nastavení. Hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ 
(„Resetování Wi-Fi“) ignorujte.

 

NÁVOD K POUŽITÍ
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BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Zásobník na prach a filtr Hlavní kartáč

1. Otevřete vrchní kryt robotického vysavače, 
stiskněte západku zásobníku na prach, nadzvedněte 
ji a vyjměte.

2. Vyjměte filtr a vyprázdněte zásobník na prach.

Kryt hlavního kartáče

Západka krytu hlavního 
kartáče
Hlavní kartáč

Ložisko hlavního kartáče

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

1. Otočte robotický vysavač spodní stranou vzhůru, 
stiskněte západku krytu hlavního kartáče a sejměte 
kryt hlavního kartáče.
2. Vyjměte hlavní kartáč a očistěte ložiska.
3. Odstraňte namotané vlasy.
4. Vložte hlavní kartáč zpět a nasaďte kryt.

* Čistěte každý týden.
 

* Čistěte každý týden.
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BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Čištění omyvatelného filtru
*Čistěte každý druhý týden.
1. Naplňte zásobník na prach čistou vodou. Jemně se 
zásobníkem zatřeste a poté vylijte špinavou vodu.

2. Vyjměte filtr a opláchněte jej čistou vodou.

3. V případě potřeby filtr opláchněte a několikrát na něj 
poklepejte, abyste odstranili co nejvíce nečistot.

4. Před vložením filtru zpět do robotického vysavače jej 
nechte zcela uschnout.
Poznámka: Před použitím nechte filtr důkladně uschnout. (Po 
dobu alespoň 24 hodin.)

Baterie
Robotický vysavač je vybaven vysoce výkonnou lithium-
iontovou dobíjecí baterií. Chcete-li zachovat špičkový výkon 
baterie, udržujte robotický vysavač nabitý.
Poznámka: Pokud robotický vysavač nebudete delší dobu 
používat, před uskladněním jej vypněte a minimálně každé tři 
měsíce jej nabijte, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku 
nadměrného vybití.

Nabíjecí stanice
*Čistěte každý měsíc.
Nabíjecí kontakty nabíjecí stanice čistěte suchým měkkým 
hadříkem.

Poznámka: Používejte pouze čistou vodu, aby nedošlo 
k ucpání filtru. Nepoužívejte čisticí prostředky.

Poznámka: Nedotýkejte se filtru rukama, kartáči nebo 
ostrými předměty, abyste jej nepoškodili.
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BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Hlavní kolečka
 *Čistěte každý měsíc.
Hlavní kolečka čistěte suchým měkkým hadříkem.

Boční kartáč
 Čistěte každý měsíc.
1. Otočte robotický vysavač spodní stranou vzhůru a odšroubujte 
šroubek, který drží boční kartáč.
2. Vyjměte a očistěte boční kartáč.
3. Vložte boční kartáč zpět a utáhněte šroubek.

2. Vyperte mopovací hadřík a nechte jej uschnout.
Poznámka:
• Po úklidu vždy sejměte mopovací hadřík, aby nedošlo k 
ucpání filtru.
• Pokud je mopovací hadřík příliš špinavý, bude negativně 
ovlivněna kvalita úklidu. Vždy používejte čistý hadřík.
• Pro zachování kvality úklidu doporučujeme mopovací 
hadřík každých 3-6 měsíců vyměnit.

Mopovací hadřík
 *Po každém použití vyperte.
1. Sejměte mopovací hadřík z mopovacího modulu.

Sestava filtru
* Doporučujeme vyměnit každé 1-3 měsíce.
1. Posouvejte prst po rýze a vyjměte oba filtry.
2. Nainstalujte nové filtry.

Poznámka: Pro zachování kvality úklidu doporučujeme 
filtry každé 1-3 měsíce vyměnit (v závislosti na kvalitě vody 
a četnosti použití).



23 CZ

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Všesměrové kolečko
* Čistěte dle potřeby.
1. Otočte robotický vysavač.
2. Pomocí malého šroubováku oddělte osu a vyjměte kolečko.
3. Osu a kolečko opláchněte vodou a odstraňte z nich vlasy a 
nečistoty.
4. Nechte je uschnout a vložte zpět.

Senzory robotického vysavače
* Čistěte dle potřeby.
Suchým měkkým hadříkem očistěte všechny senzory, tj.:
1. Čtyři senzory proti pádu ve spodní části robotického vysavače.
2. Senzor proti nárazu v přední části robotického vysavače.
3. Senzor sledování pohybu ve spodní části robotického vysavače.

Kolečko
Osa

Nosný rám

Senzory proti pádu

Senzor 
sledování 
pohybu

Senzor 
proti 
nárazu

Poznámka: Nosný rám všesměrového kolečka nelze vyjmout.
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BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Nabíjecí kontakty
*Čistěte každý měsíc.
Nabíjecí kontakty nabíjecí stanice a robotického vysavače 
otřete suchým měkkým hadříkem.
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY

SPECIFIKACE WI-FI
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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

jsou v souladu s následujícími směrnicemi EU a jsou ověřeny zkouškami:
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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Robotic Vacuum Cleaner
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Model výrobku: Roborock E5
Adresa výrobce: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian 
District, Beijing, P.R.CHINA
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.roborock.com
Chcete-li využít služby poprodejní podpory, kontaktujte náš tým poprodejního servisu:
Podpora pro USA/mimo Evropu: support@roborock.com
Podpora pro Evropu support@roborock-eu.com
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INFORMACE O LIKVIDACI (OEEZ)

INFORMACE O ZÁRUCE

Správná likvidace tohoto výrobku. Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být v rámci EU likvidován s běžným 
komunálním odpadem. Výrobek recyklujte zodpovědně, aby se předešlo možným škodám na životním prostředí nebo 
lidském zdraví způsobeném nekontrolovanou likvidací odpadu a abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů. 
Použitý výrobek můžete odevzdat na určená sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek koupili. 
Výrobce může tento výrobek převzít a zajistit jeho bezpečnou likvidaci.

Záruční doba je dána zákony země, ve které se výrobek prodává, a je odpovědností prodejce. 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).
Záruka se nevztahuje na:
• Běžné opotřebení a díry/praskliny.
• Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství, použití síly.
• Poškození způsobené vnějšími vlivy.
• Poškození způsobené nedodržením pokynů uživatelské příručky, např. připojením spotřebiče k nevhodnému zdroji 
napájení nebo nedodržením pokynů k instalaci.
• Částečně nebo zcela demontované spotřebiče.
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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Obmedzenia
• Tento výrobok je určený iba na vysávanie podláh vo vnútorných priestoroch, nepoužívajte ho vonku (napr. na otvorenej 
terase), na inom povrchu než na podlahe (napr. na pohovke) alebo v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
• Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách, ktoré nie sú vybavené bariérami, ako sú napr. podlahy poschodí, 
otvorené terasy alebo povrchy nábytku.
• Nepoužívajte výrobok pri okolitej teplote vyššej než 40 °C alebo nižšej než 4 °C.
• Pred použitím výrobku odstráňte zo zeme káble a odsuňte ich nabok tak, aby ich spotrebič počas vysávania nemohol 
zachytiť.
• Pred spustením vysávania z podlahy odstráňte ľahké predmety (napr. plastové vrecká) a krehké predmety (napr. vázy), aby 
spotrebiču neprekážali a nepoškodil ho.
• Deti musia byť pod dozorom, ktorý musí zaistiť, aby sa so spotrebičom 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, iba ak sú pod dozorom alebo boli o bezpečnom používaní 
spotrebiča poučené a uvedomujú si prípadné riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti 
bez dozoru (EÚ).
• Nástroje na čistenie hlavnej kefy ukladajte mimo dosahu detí.
• Na výrobok neklaďte žiadne predmety (ani neusadzujte deti a domáce zvieratá) bez ohľadu na to, či je alebo nie je v 
prevádzke.
• Vlasy, oblečenie, prsty a všetky časti tela udržujte mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí.
• Nepoužívajte výrobok na vysávanie horiacich predmetov (napr. ohorkov cigariet).
• Nepoužívajte výrobok na vysávanie kobercov s vysokým vlasom (efektivita vysávania môže byť znížená aj pri vysávaní 
tmavých kobercov).
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• Nepoužívajte výrobok na vysávanie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. úlomky, črepy alebo nechty).
• Neprenášajte výrobok za zvislý nárazník, vrchný kryt alebo nárazník.
• Pred čistením alebo údržbou je výrobok nutné vypnúť a odpojiť od zásuvky.
 •Na čistenie výrobku nepoužívajte vlhkú handričku ani kvapaliny.
• Výrobok používajte podľa pokynov v používateľskej príručke. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek straty alebo škody 
spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
• Výrobok obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť iba kvalifikovaný pracovník.

BATÉRIA A NABÍJANIE
VAROVANIE
• Nenabíjajte nedobíjacie batérie.
• Na nabitie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku Roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED01HRR  
   alebo AED02HRR dodanú spoločne s výrobkom.
• Batériu alebo nabíjaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte  
   ani neupravujte.
• Nabíjaciu stanicu neumiestňujte v blízkosti zdroja tepla (napr. radiátorov).
• Nabíjacie kontakty neutierajte vlhkou handričkou alebo mokrými rukami.
• Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho prestaňte používať. Kábel musí vymeniť výrobca, poverený servisný technik 
alebo iná obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu.
• Uistite sa, že je počas prepravy výrobok vypnutý.
• Výrobok odporúčame prepravovať v originálnom balení.
 • Ak výrobok nebudete dlhšie používať, plne ho nabite, vypnite a uložte na chladné a suché miesto. Minimálne každé tri 
mesiace ho nabite, aby nedošlo k poškodeniu batérie v dôsledku nadmerného vybitia.
• Aby boli splnené požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiofrekvenčnému žiareniu (RF), odporúčame počas prevádzky 
výrobku dodržiavať medzi výrobkom a osobami vzdialenosť väčšiu než 20 cm. Aby boli tieto požiadavky splnené, 
neodporúčame menšiu vzdialenosť.
• Anténa tohto vysielača nesmie byť umiestnená do blízkosti inej antény alebo vysielača.

SK
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RIEŠENIE PROBLÉMOV ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA ROBOROCK

Názov Riešenie problémov

Robotický vysávač
Problém uvedený v používateľskej príručke. 
Výrobok nie je možné zapnúť. 
Hlavná kefa, bočná kefa, ventilátor alebo 
hlavné kolieska nefungujú.

Robotický vysávač nie je napájaný.Nabíjacia stanica

Napájací kábel Nabíjacia stanica nie je napájaná.

SK

BATÉRIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
VAROVANIE
• Nenabíjajte nedobíjacie batérie.
• Nekombinujte rôzne typy batérií alebo nové a už použité batérie.
• Dbajte na správnu polaritu vkladaných batérií.
• Vybité batérie vyberte a bezpečne zlikvidujte.
• Ak výrobok nebudete dlhšie používať a chcete ho uskladniť, vyberte batérie.
• Neskratujte napájacie svorky.
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OPIS VÝROBKU

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

SK

Spustiť vysávanie/
Napájanie
• Krátkym stlačením 
spustíte vysávanie.

• Stlačením a podržaním 
robotický vysávač zapnete 
alebo vypnete.
 

Kontrolka napájania
• Biela: Úroveň nabitia batérie <20 %
• Červená: Úroveň nabitia batérie < 20 %
• Pulzuje: Nabíjanie alebo spúšťanie
• Červené blikanie: Chyba

Návrat do nabíjacej stanice/Lokálne vysávanie
• Po stlačení sa robotický vysávač vráti do nabíjacej stanice.
• Stlačením a podržaním spustíte lokálne čistenie.
Poznámka: Stlačením akéhokoľvek tlačidla prerušíte vysávanie, 
pošlete robotický vysávač späť do nabíjacej stanice alebo 
spustíte lokálne vysávanie.
Resetovanie Wi-Fi
Stlačte a podržte tlačidlá a  , pokým nezačujete hlasové 
upozornenie „Resetting Wi-Fi“ („Resetovanie Wi-Fi“).
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OPIS VÝROBKU
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SPOT
CLEAN

POWE R
LEVEL

DOCK

Napájací kábel

Podložka proti vlhkostiNabíjacia stanica Diaľkové ovládanie

Mopovacia handričkaNádržka na vodu s reguláciou prietoku

Kontrolka napájania
• Biela: Úroveň nabitia batérie <20 %
• Červená: Úroveň nabitia batérie < 20 %
• Pulzuje: Nabíjanie alebo spúšťanie
• Červené blikanie: Chyba
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Západka 
zásobníka na 
prach

Filtr

Kontrolka Wi-Fi
• Nesvieti: Wi-Fi vypnutá
• Pomalé blikanie: Čakanie 
na pripojenie
• Rýchle blikanie: Pripájanie
• Svieti: Wi-Fi pripojená

Ventilační otvor

Reproduktor
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ROBOTICKÝ VYSÁVAČ A SENZORY

Senzor proti 
nárazu

Senzory proti pádu

Všesmerové 
koliesko
Nabíjacie 
kontakty
Senzor 
sledovania 
pohybu
Bočná kefa
Hlavné koliesko
Hlavná kefa

Západka krytu  
hlavnej kefy

Senzor polohy 
nabíjacej 
stanice

Nárazník

Ventilační otvor

Reproduktor
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NABÍJECÍ STANICE

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Nabíjacie kontakty

Pripojenie napájacieho 
kábla

Kontrolka napájania

Tlačidlá so šípkami

Spustenie  
vysávania/ 
Pauza
Nabíjacia 
stanica
Úroveň nabitia 
batérie
Lokálne 
vysávanie

 
Priestor na 
batérie

Diaľkové ovládanie umožňuje ovládať pohyb robotického vysávača po 
miestnosti alebo meniť režim vysávania zo vzdialenosti 4 metrov.

Poznámka:
Výkon robotického vysávača nie je 
možné počas lokálneho vysávania 
alebo návratu do nabíjacej stanice 
regulovať pomocou tlačidla 
napájania na diaľkovom ovládaní.
 

Poznámka:
Pred prvým použitím diaľkového ovládania 
doň vložte dve AAA/LR03 batérie. Ak sa dosah 
diaľkového ovládania zníži alebo ak kontrolka 
začne slabo svietiť, vymeňte batérie. Diaľkové 
ovládanie namierte na robotický vysávač a 
uistite sa, že medzi diaľkovým ovládaním a 
robotickým vysávačom nie je žiadna prekážka, 
ktorá by blokovala infračervený signál.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Ak sa robotický vysávač príliš priblíži k 
nabíjacej stanici, môže dôjsť k oneskoreniu 
signálu diaľkového ovládania. To je úplne 
normálne, keďže infračervený lúč jeho signálu 
je v podobnom pásme ako signál nabíjacej 
stanice.

 

Lokalizačný 
vysielač nabíjacej 
stanice

SPOT
CLEAN

POWE R
LEVEL

DOCK

A
A
A
 
 
 
 
1
.
5

V

A
A
A
 
 
 
 
1
.
5

V
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INŠTALÁCIA
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1. Odstráňte zo zeme káble a voľne ležiace predmety 
a upracte všetky nestabilné, krehké, cenné alebo 
nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb 
alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, 
nárazu alebo prevrátenia týchto predmetov robotickým 
vysávačom.

Poznámka: Pri prvom použití robotického vysávača sledujte jeho pohyb po celý čas vysávania a dávajte pozor na prípadné prekážky. Pri ďalšom použití už 
nebude tento dohľad nutný.

2. Ak používate robotický vysávač na vyvýšenom mieste, 
vždy použite bezpečnú fyzickú bariéru, aby ste zabránili 
náhodnému pádu, ktorý by mohol mať za následok 
zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

 
Priestor na 
batérie
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POUŽITIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
Umiestnenie nabíjacej stanice
Položte nabíjaciu stanicu na rovnú plochu proti stene  
a zapojte ju do zásuvky.

Lokalizačný vysielač nabíjacej 
stanice

Viac než 0,5 m
Viac než 0,5 m

Viac než 1,5 m

Poznámka:
• Po oboch stranách nabíjacej stanice musí byť voľný priestor s veľkosťou 
najmenej 0,5 m a vpredu 1,5 m.
• Ak je napájací kábel zvisle k podlahe, môže ho robotický vysávač zachytiť a 
odpojiť nabíjaciu stanicu od napájania.
• Kontrolka nabíjacej stanice svieti, ak je pripojená k napájaniu, a zhasne, keď 
sa robotický vysávač nabíja.
• Lepší používateľský zážitok pri používaní aplikácie získate umiestnením 
nabíjacej stanice do oblasti so silným Wi-Fi signálom.
• Neumiestňujte nabíjaciu stanicu na priame slnečné svetlo ani neblokujte 
lokalizačný vysielač, v opačnom prípade môže mať robotický vysávač 
problémy s návratom do stanice.
• Neumiestňujte nabíjaciu stanicu do priechodov alebo dverí. V opačnom 
prípade nebude okolo nabíjacej stanice zaistený dostatočný priestor a 
robotický vysávač sa nebude môcť do stanice vrátiť.
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Zaistite podložku proti vlhkosti
Po zaistení nabíjacej stanice utrite suchou handričkou 
miesto, kam sa chystáte podložku proti vlhkosti položiť 
(pozri obrázok). Obojstrannú lepiacu pásku nalepte 
najprv na podložku a potom na určené miesto na 
podlahe.

 Zapnutie a nabíjanie
Ak chcete robotický vysávač zapnúť, stlačte a podržte 
tlačidlo . Hneď ako sa rozsvieti kontrolka napájania, 
umiestnite robotický vysávač do nabíjacej stanice a 
nechajte ho nabiť.
Robotický vysávač je vybavený vysoko výkonnou lítiovo-
iónovou dobíjacou batériou. Ak chcete zachovať špičkový 
výkon batérie, robotický vysávač  udržujte  nabitý.

Farba kontrolky 
napájania indikuje 
úroveň nabitia batérie:
• Biela: Úroveň nabitia 
batérie <20 %
• Červená: Úroveň 
nabitia batérie < 20 %

Poznámka: Pri umiestnení nabíjacej stanice na drevenú podlahu vždy použite 
podložku proti vlhkosti.

Poznámka: Ak je batéria slabá, robotický vysávač nie je možné zapnúť. 
Umiestnite robotický vysávač do nabíjacej stanice a nechajte ho nabiť.
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1.Stiahnite si aplikáciu.
V App Store alebo Google Play vyhľadajte „Xiaomi Home“ 
alebo naskenujte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte 
ju.

3. Pridajte zariadenie
Otvorte aplikáciu Xiaomi Home a kliknite na „+“ v pravom 
hornom rohu. Postupujte podľa pokynov aplikácie a 
pridajte robotický vysávač. Vysávač sa následne zobrazí 
na domovskej stránke.
Poznámka:
• V dôsledku neustáleho vývoja aplikácie Xiaomi Home 
sa skutočný postup môže od vyššie uvedeného postupu 
mierne líšiť. Vždy postupujte podľa aktuálnych pokynov 
aplikácie.
• Podporovaná je iba 2,4 GHz Wi-Fi sieť.

2. Resetujte Wi-Fi
a. Otvorte vrchný kryt robotického vysávača, aby ste odkryli 
kontrolku Wi-Fi.
b. Stlačte a podržte tlačidlá a  ,      pokým nezačujete 
hlasové upozornenie „Resetting Wi-Fi“ („Resetovanie Wi-
Fi“). Keď kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikať, resetovanie 
bolo dokončené. Robotický vysávač bude následne čakať na 
pripojenie.

Spárujte robotický vysávač s aplikáciou (odporúča sa)
Tento robotický vysávač využíva aplikáciu Xiaomi Home.

Kontrolka Wi-Fi
• Nesvieti: Wi-Fi vypnutá
• Pomalé blikanie: Čakanie 
na pripojenie
• Rýchle blikanie: 
Pripájanie
• Svieti: Wi-Fi pripojená
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Vytieranie
Poznámka:
• Pred prvým vytieraním odporúčame podlahy nechať aspoň 
trikrát vysať, aby sa mop nezaniesol nadmerným množstvom 
nečistôt.
• Použite bariérovú pásku, aby ste zabránili vytieraniu 
položených kobercov, alebo koberce pred vytieraním odstráňte.
• Aby ste zamedzili korózii a poškodeniu, do nádrže na vodu 
nenalievajte čistiace ani dezinfekčné prostriedky.
• Po 60 minútach vytierania odporúčame mopovaciu handričku 
vyprať, aby bol zaistený správny prietok vody a efektivita 
vysávania.

 
1. Upravte prietok vody
Pomocou prepínača upravte prietok vody podľa potreby. 

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

3. Nainštalujte mopovaciu handričku
Namočte a vyžmýkajte mopovaciu handričku. Pripevnite ju 
k mopovaciemu modulu.

4. Nainštalujte mopovací modul
Zasúvajte mopovací modul podľa polohovacích značiek 
do zadnej strany robotického vysávača, pokým nezačujete 
cvaknutie.

Low

High
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Spustite vysávanie
Ak je batéria plne nabitá, kontrolka napájania zostane 
svietiť. Stlačte tlačidlo alebo vysávanie spustite 
prostredníctvom aplikácie.

Vyberte mopovací modul
Po tom, čo robotický vysávač dokončí vysávanie a vráti 
sa do nabíjacej stanice, stlačte dve západky a vytiahnite 
mopovací modul.

Zapnutie/vypnutie
Chcete-li robotický vysavač zapnout, stiskněte a 
podržte Ak chcete robotický vysávač zapnúť, stlačte a 
podržte tlačidlo . Kontrolka napájania sa rozsvieti a 
robotický vysávač vstúpi do pohotovostného režimu. 
Ak je robotický vysávač v režime spánku, stlačením a 
podržaním tlačidla     ho vypnete a ukončíte 
aktuálne vysávanie.
Poznámka: Ak sa robotický vysávač nabíja, nie je možné 
ho vypnúť.

Spustenie vysávania
Ak chcete spustiť vysávanie, stlačte tlačidlo 
. Stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte aktuálne 
vysávanie.
Poznámka:
• Ak je batéria príliš slabá, vysávanie nie je možné spustiť. 
Skôr ako vysávanie znovu spustíte, nechajte robotický 
vysávač nabiť.
• Pred spustením vysávania odstráňte zo zeme káble 
(vrátane napájacieho kábla nabíjacej stanice), aby ste 
predišli odpojeniu spotrebičov od napájania alebo 
poškodeniu robotického vysávača či káblov.
• Ak robotický vysávač dokončí vysávanie do 10 minút, 
automaticky ho vykoná znovu.
• Ak sa pred dokončením vysávania začne vybíjať batéria, 
robotický vysávač sa vráti do nabíjacej stanice, aby sa 
nabil, a potom bude pokračovať vo vysávaní tam, kde 
skončil.

Poznámka:
• Ak je nabíjacia stanica umiestnená na drevenej podlahe, 
vždy použite podložku proti vlhkosti, aby nedošlo k poškodeniu 
podlahy.
• Po tom, čo robotický vysávač dokončí vytieranie, vyberte 
mopovací modul, vylejte zvyšnú vodu z nádržky a vyperte 
mopovaciu handričku –  zabránite tak vzniku plesní a 
nepríjemných pachov.
• Ak robotický vysávač nebude vytierať, vyberte mopovací 
modul.
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Nabíjanie
Automatický režim: Po dokončení práce sa robotický 
vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby sa 
nabil.
Manuálne: Stlačením tlačidla       na pozastavenom 
robotickom vysávači ho pošlete späť do nabíjacej stanice.
Kontrolka napájania počas nabíjania pulzuje.
Poznámka: Ak sa robotickému vysávaču nepodarí 
nabíjaciu stanicu nájsť, vráti sa do pôvodnej pozície. 
Umiestnite robotický vysávač do nabíjacej stanice a 
nechajte ho nabiť.

Pauza
Ak chcete robotický vysávač počas vysávania pozastaviť, 
stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Ak chcete pokračovať vo vysávaní, stlačte tlačidlo      . Ak 
chcete vysávanie ukončiť a poslať robotický vysávač späť 
do nabíjacej stanice, stlačte tlačidlo   .
Poznámka:
• Ak robotický vysávač manuálne pošlete späť do 
nabíjacej stanice, ukončíte aktuálne vysávanie.
• Ak ste počas vysávania robotický vysávač premiestili, 
pred opätovným spustením vysávania ho položte do 
blízkosti pôvodnej pozície.
 

Doplnenie nádržky na vodu alebo pranie mopovacej 
handričky
Ak chcete pridať vodu do nádržky alebo vyprať 
mopovaciu handričku, pozastavte robotický vysávač 
stlačením ľubovoľného tlačidla a vyberte mopovací 
modul. Po pridaní vody alebo vypraní mopovacej 
handričky znovu pripevnite mopovací modul a stlačte 
tlačidlo  , čím opäť spustíte vysávanie.
Trasa vysávania
Po spustení začne robotický vysávač vysávať po trase v 
tvare písmena S. Následne vysaje pozdĺž stien a efektívne 
tak pokryje celú plochu podlahy. Po dokončení vysávania 
sa automaticky vráti do nabíjacej stanice.
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Plánované vysávanie
Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete naplánovať 
vysávanie. Robotický vysávač následne v stanovených 
časoch automaticky vysaje a po každom vysávaní sa vráti 
do nabíjacej stanice.
Resetovanie Wi-Fi
Ak sa vám z dôvodu zmeny konfigurácie routera, 
zabudnutého hesla alebo iného dôvodu nepodarí pripojiť 
mobilný telefón k robotickému vysávaču, resetujte 
Wi-Fi. Otvorte vrchný kryt, aby ste odkryli kontrolku 
Wi-Fi, a potom stlačte a podržte tlačidlá  a  , 
pokým nezačujete hlasové upozornenie „Resetting Wi-Fi“ 
(„Resetovanie Wi-Fi“).  Keď začne kontrolka Wi-Fi pomaly 
blikať, robotický vysávač vstúpil do režimu konfigurácie 
siete.
Poznámka: Ak pripájanie presiahne jednu hodinu, Wi-Fi 
sa automaticky vypne. Ak sa potrebujete znovu pripojiť, 
resetujte Wi-Fi a skúste to znovu.

Nasávací výkon
V aplikácii Xiaomi Home môžete zvoliť Tichý režim, 
Vyvážený režim, Silný režim alebo MAX režim. Predvoleným 
režimom je Vyvážený režim.

Režim Nerušiť
Po aktivácii režimu Nerušiť sa ukončí vysávanie, 
vysávač nebude vydávať žiadne hlasové upozornenia a 
svetlo kontrolky napájania sa stlmí. Režim Nerušiť je v 
predvolenom nastavení aktivovaný od 22:00 do 8:00 hod. 
V mobilnej aplikácii môžete režim Nerušiť vypnúť alebo 
zmeniť jeho nastavenie.
 

Lokálne vysávanie
Ak chcete spustiť lokálne vysávanie, stlačte tlačidlo   
robotického vysávača, ktorý je pozastavený alebo 
v pohotovostnom režime. Robotický vysávač začne 
špirálovitými pohybmi vysávať plochu v tvare kruhu s 
priemerom 1,2 m. Po dokončení vysávania sa robotický 
vysávač vráti do pôvodnej pozície.
Poznámka: Ak spustíte lokálne vysávanie na 
pozastavenom robotickom vysávači, ukončíte aktuálne 
vysávanie.

Chyby
Ak robotický vysávač počas prevádzky zaznamená chybu, 
kontrolka napájania začne rýchlo blikať červeno a ozve 
sa hlasové upozornenie. Viac informácií nájdete v sekcii 
„Riešenie problémov“.
Poznámka:
• Robotický vysávač v chybovom stave po 10 minútach 
nečinnosti automaticky prejde do režimu spánku.
• Ak robotický vysávač v chybovom stave pošlete späť do 
nabíjacej stanice, ukončíte aktuálne vysávanie.

Režim spánku
Robotický vysávač po 10 minútach nečinnosti 
automaticky prejde do režimu spánku. Kontrolka 
napájania každých pár sekúnd zabliká. Stlačením 
ľubovoľného tlačidla robotický vysávač opäť prebudíte.
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Resetovanie systému
Ak robotický vysávač po stlačení tlačidla nereaguje alebo 
ho nie je možné vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  
, čím ho resetujete. Po resetovaní sa robotický vysávač 
automaticky opäť spustí.

Aktualizácia firmvéru
Aktualizujte robotický vysávač pomocou aplikácie Xiaomi 
Home. Umiestnite robotický vysávač do nabíjacej stanice 
a pred začatím aktualizácie sa uistite, že úroveň nabitia 
batérie je vyššia než 20 %. Počas aktualizácie firmvéru bude 
kontrolka napájania rýchlo blikať bielo.

Obnovenie továrenského nastavenia
Ak robotický vysávač po resetovaní systému nefunguje, 
stlačte a podržte tlačidlá a      , pokým nezačujete 
hlasové upozornenie „Restoring factory settings“ („Obnova 
továrenského nastavenia“).  Robotický vysávač sa vráti na 
továrenské nastavenie. Hlasové upozornenie „Resetting 
Wi-Fi“ („Resetovanie Wi-Fi“) ignorujte.
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BEŽNÁ ÚDRŽBA
Zásobník na prach a filter  Hlavná kefa

1. Otvorte vrchný kryt robotického vysávača, stlačte 
západku zásobníka na prach, naddvihnite ju a 
vyberte.

2. Vyberte filter a vyprázdnite zásobník na prach.

Kryt hlavnej kefy

Západka krytu hlavnej 
kefy
Hlavná kefa

Ložisko hlavnej kefy

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

1. Otočte robotický vysávač spodnou stranou nahor, 
stlačte západku krytu hlavnej kefy a odstráňte kryt 
hlavnej kefy.
2. Vyberte hlavnú kefu a očistite ložiská.
3. Odstráňte namotané vlasy.
4. Vložte hlavnú kefu späť a nasaďte kryt.

* Čistite každý týždeň. * Čistite každý týždeň. 
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Čistenie umývateľného filtra
*Čistite každý druhý týždeň.
Naplňte zásobník na prach čistou vodou. Jemne so 
zásobníkom zatraste a potom vylejte špinavú vodu.

2. Vyberte filter a opláchnite ho čistou vodou.

3. V prípade potreby filter opláchnite a niekoľkokrát naň 
poklepte, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

4. Pred vložením filtra späť do robotického vysávača ho 
nechajte úplne uschnúť.
Poznámka: Pred použitím nechajte filter dôkladne uschnúť. 
(Na aspoň 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 robotický vysávač nebudete dlhšie používať, 
pred uskladnením ho vypnite a minimálne každé tri mesiace 
ho nabite, aby nedošlo k poškodeniu batérie v dôsledku 
nadmerného vybitia.

Nabíjacia stanica
* Čistite každý mesiac.
 Nabíjacie kontakty nabíjacej stanice čistite suchou mäkkou 
handričkou.

Poznámka: Používajte iba čistú vodu, aby nedošlo k 
zapchatiu filtra. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

Poznámka: Nedotýkajte sa filtra rukami, kefou ani 
ostrými predmetmi, aby ste ho nepoškodili.
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Hlavné kolieska
*Čistite každý mesiac.
Hlavné kolieska čistite suchou mäkkou handričkou. 

Bočná kefa
*Čistite každý mesiac.
1. Otočte robotický vysávač spodnou stranou nahor  
a odskrutkujte skrutku, ktorá drží bočnú kefu.
2. Vyberte a vyčistite bočnú kefu.
3. Bočnú kefu vložte naspäť a utiahnite skrutku.

2. Vyperte mopovaciu handričku a nechajte ju uschnúť.
Poznámka:
• Po vysávaní vždy odstráňte mopovaciu handričku, aby 
nedošlo k zapchatiu filtra.
• Ak je mopovacia handrička príliš špinavá, bude negatívne 
ovplyvnená kvalita vysávania. Vždy používajte čistú 
handričku.
• S cieľom zachovať kvalitu vysávania odporúčame 
mopovaciu handričku každých 3 – 6 mesiacov vymeniť.
 

Mopovacia handrička
*Po každom použití vyperte.
1. Odstráňte mopovaciu handričku z mopovacieho modulu.

Zostava filtra
* Odporúčame vymeniť každé 1 – 3 mesiace.
1. Posúvajte prst po ryhe a vyberte oba filtre.
2. Nainštalujte nové filtre.

Poznámka: S cieľom zachovať kvalitu vysávania 
odporúčame filtre každé 1 – 3 mesiace vymeniť (v závislosti 
od kvality vody a častosti použitia).

Poznámka: S cieľom zachovať kvalitu vysávania 
odporúčame bočnú kefu každých 3 – 6 mesiacov vymeniť.
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Všesmerové koliesko
* Čistite podľa potreby
1. Otočte robotický vysávač.
2. Pomocou malého skrutkovača oddeľte os a vyberte koliesko.
3. Os a koliesko opláchnite vodou a odstráňte z nich vlasy a 
nečistoty.
4. Nechajte ich uschnúť a vložte späť.

Senzory robotického vysávača
* Čistite podľa potreby.
Suchou mäkkou handričkou očistite všetky senzory, t. j.:
1. Štyri senzory proti pádu v spodnej časti robotického vysávača.
2. Senzor proti nárazu v prednej časti robotického vysávača.
3. Senzor sledovania pohybu v spodnej časti robotického 
vysávača.

Koliesko
Osa

Nosný rám

Senzory proti pádu

Senzor 
sledovania 
pohybu

Senzor 
proti 
nárazu

Poznámka: Nosný rám všesmerového kolieska nemožno vybrať.
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Nabíjacie kontakty
*Čistite každý mesiac.
Nabíjacie kontakty nabíjacej stanice a robotického 
vysávača utrite suchou mäkkou handričkou.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY

ŠPECIFIKÁCIA WI-FI



65 SK

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
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EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
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EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Robotic Vacuum Cleaner
Výrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Model výrobku: Roborock E5
Adresa výrobcu: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian 
District, Beijing, P.R.CHINA
Viac informácií nájdete na našich webových stránkach: www.roborock.com
Ak chcete využiť služby popredajnej podpory, kontaktujte náš tím popredajného servisu:
Podpora pre USA/mimo Európy: support@roborock.com
Podpora pre Európu support@roborock-eu.com
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INFORMÁCIE O ZÁRUKE

Správna likvidácia tohto výrobku. Tento symbol znamená, že tento výrobok sa v EÚ nesmie likvidovať v rámci bežného 
komunálneho odpadu. Výrobok recyklujte zodpovedne, aby sa predišlo možným škodám na životnom prostredí a ľudskom 
zdraví spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu a aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov. 
Použitý výrobok môžete odovzdať na určené zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. 
Výrobca môže tento výrobok prevziať a zaistiť jeho bezpečnú likvidáciu.

Záručná lehota je daná zákonmi krajiny, v ktorej sa výrobok predáva, a je zodpovednosťou predajcu. 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).
Záruka sa nevzťahuje na:
• Bežné opotrebovanie a diery/praskliny.
• Nesprávne použitie, napr. preťaženie spotrebiča, použitie neschváleného príslušenstva, použitie sily.
• Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
• Poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov v používateľskej príručke, napr. pripojením spotrebiča k nevhodnému 
zdroju napájania alebo nedodržaním pokynov na inštaláciu.
• Čiastočne alebo úplne demontované spotrebiče.
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