
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Roborock dulkių siurblys 

 Vartotojo instrukcija 

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą! 

Išmanusis robotas turi didelio tikslumo lazerinį jutiklį, savarankiškai nustato valymo  

maršrutą,   atlieka  nuoseklų  valymą  visame  kambario plote  ir pasižymi  dideliu  

produktyvumu. Pirmiausia prietaisas siurbia grindis, tada susiurbia visas šiukšles. 

Siurblio siurbimo galia  yra  2000 Pa.  Dulkių  siurblys  turi daug jutiklių ir kliūčių 

išvengimo sistemą, todėl prietaisas lengvai prisitaiko prie kambario išplanavimo ir 

pasirenka optimalią valymo trajektoriją.  Atlikęs darbą, robotas automatiškai grįžta į 

stotelę. 

Su mobiliojo telefono programėle «MiJia» galite patikrinti valymo trajektoriją ir roboto 

statusą realiu laiku, taip pat nurodyti valymo zoną ir naudoti kaip nuotolinio valdymo 

prietaisą. 

Padarykite savo gyvenimą patogesnį. Išsilaisvinkite nuo kasdienių buities rūpesčių ir 

džiaukitės gyvenimu. 

 

Malonaus naudojimo!  

Nuskaitykite QR kodą norėdami gauti 

daugiau informacijos arba patarimų. 

 

Apžvalga 

Pagrindinis įrenginys 

Dalinis valymas 

Valyti / Įjungti / Išjungti 

Krauti 

Žiedo formos indikatorius 

Dulkių siurblio viršutinio skydelio atidarymo 

mygtukas 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apžvalga 

Dalinis valymas 
- Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte dalinio valymo funkciją. 

Kambario valymas / prietaiso išjungimas ir įjungimas 
- Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte valymo funkciją. 
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą 

Žiedo formos indikatorius 

- Balta spalva: įkrovos lygis> 20%; 

- Raudona spalva: įkrovos lygis <20%; 

- Mirksintis indikatorius: įkrovimo arba įjungimo režime; 

- Greitas mirksėjimas raudonai: gedimas. 

Įkrovimas 

- Paspauskite mygtuką norėdami įkrauti. 

Pastaba:  Norėdami sustabdyti prietaisą įkrovimo ar dalinio valymo metu, paspauskite bet kurį 

mygtuką. 

 

Atstatyti Wi-Fi nustatymus 

Vienu metu paspauskite ir palaikykite valymo ir įkrovimo mygtukus 3 sekundes. 

 

 Priedai 

Vandens rezervuaras Šlapio valymo modulis 

Įkrovimo stotelė 
Maitinimo kabelis 

Dulkių surinkėjas 

Dulkių surinkimo skydelis 

Dulkių kolektoriaus atidarymo mygtukas 

Filtras 

- Lėtai mirksi: laukia 
prisijungimo; 

- Greitai blykčioja: jungiasi; 

- Nuolat dega: Wi-Fi jau yra 
prijungtas. 

Wi-Fi indikatorius 

Perkrovimo mygtukas 

Garsiakalbis 

Ventiliacijos angos 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apžvalga 

Įkrovos stotelės jutiklis 

Susidūrimo jutiklis (bamperis) 

Lazerinis atstumo jutiklis 

Lazerinis intensyvumo jutiklis 

Atstumo nuo sienos jutiklis 

Kritimo jutiklis 

Ratas 

Šoniniai šepetėliai 

Pagrindiniai ratai 

Pagrindinis šepetys 

Pagrindinio šepečio apsaugos skydelis 

Šlapio valymo modulis 

Vandens rezervuaro dangtis 

Filtras 

Purkštukų tvirtinimo jungtis 

Šlapio valymo modulio tvirtinimas 

Vandens rezervuaras 

Priedas šlapiam valymui 

Tvirtinimo zona šlapio valymo priedui 

Įkrovos stotelė 

Perdavimo zona 

Įkrovimo jungtys 

Krovimo stotelės 

indikatorius 

Maitinimo jungtis 

Įkrovimo jungtys 

Apžvalga 

Prijunkite maitinimo laidą, sulenkite kabelio 

perteklių ir pritvirkinkite jį specialiu laidu.  

Dėmesio: 

- Į prietaisas gali įsivelti papildomas kabelis, kai jis 

guli šalia įkrovimo stotelės, todėl stotelė gali būti 

pajudinta arba atjungta nuo maitinimo šaltinio. 

- Įkrovimo metu, stotelės indikatorius nuolat 

šviečia, jei indikatorius išsijungia, prietaisas yra 

įkrautas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nustatymai 

Tinkama vieta įkrovos stotelei:  daugiau nei 0,5 m 

laisvos vietos kairėje; daugiau nei 0,5 m laisvos 

vietos dešinėje; daugiau nei vietos 1,5 m laisvos 

priekyje. 

 

Prietaiso įjungimas ir įkrovimas 

Įjungimo mygtukas 

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad 

įjungtumėte prietaisą. Palaukite, kol indikatorius 

įsijungia, po kurio galima prijungti prietaisą prie 

įkrovos stotelės įkrovimui. 

 

Indikatoriaus spalva rodo įkrovos lygį 

- Balta spalva: įkrovos lygis > 20%; 

- Raudona spalva: įkrovos lygis < 20%; 
 

Dėmesio: jei įkrovos lygis per žemas, prietaisas gali 

neįsijungti. Prašome laiku įkrauti dulkių siurblį. 

 

 

 
Greiti nustatymai 

Šis prietaisas palaiko Mi Smart Home platformą, todėl galite naudoti telefoną 

dulkių siurblio kontroliavimui nuotoliniu būdu prisijungiant prie Smart Home 

mobiliosios programėlės. Be to, įrenginys palaiko MIUI sistemą, todėl gali 

sinchronizuoti ir sąveikauti su kitais išmaniųjų namų prietaisais. 

 

1. Mobiliosios programėlės atsisiuntimas 
MI Store el. parduotuvėje rasite mobiliąją programėlę «Smart Home», 
nuskenuokite QR-kodą, pavaizduotą dešinėje. 

2. Naujų prietaisų pridėjimas 
Atidarykite «Mano įrenginiai/My devices» langą programėlėje ir 
viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite "+" mygtuką, kad 
pridėtumėte reikiamą įrenginį. Naująjį įrenginį rasite  
«Mano prietaisai/My devices» sąraše. 
 

3. Pirkti daugiau  
Norėdami įsigyti dar daugiau išmaniųjų prietaisų, atsisiųsti mobiliųjų 
aplikacijų «MiJia įrenginiai». 

Nustatymai 

Wi-Fi indikatorius 

- Lėtai mirksi: laukia prijungimo; 
- Greitas blykčiojimas: prijungimo metu; 
- Visą laiką įjungtas indikatorius: Wi-Fi 

jau prijungtas; 
 

Dėmesio: jei išmanusis telefonas neprisijungia 

prie dulkių siurblio, patikrinkite «Naudojimo 

instrukcija/Instructions for use»-«Wi-Fi 

nustatymų atstatymas/Resetting Wi-Fi settings». 

 

Šlapio valymo priedų įrengimas 

1. Įstatykite šlapio valymo priedą: sudrėkinkite valytuvą, išspauskite kiek įmanoma, įdėkite į specialų 

lataką, išilgai vandens rezervuaro stipriai pritvirtinkite kitus antgalio kraštus su tinkama lipnia juosta. 

Dėmesio: Nejunkite siurblio šlapiam valymui, kai namuose nieko nėra.  

Jei kambarys padengtas kilimine danga, naudokite funkciją, pašalinančią sienas. 

 2. Vandens rezervuaro pripildymas: atidarykite 

vandens rezervuaro dangtį, užpildykite jį vandeniu 

ir uždarykite dangtį.  

Atsargiai: per mažas grindų valiklio ar 

dezinfekavimo priemonės kiekis gali sugadinti 

filtrą. 

 

3. Šlapio valymo modulio įrengimas: stumkite 

modulį išilgai pagrindinio prietaiso nugarėlės, kol 

specialieji ženklai susijungs ir išgirsite išskirtinį 

garsą, reiškiantį sėkmingą modulio įrengimą.  

Dėmesio: norint gauti geriausią šlapio valymo 

rezultatą, rekomenduojama išvalyti valymo priedą 

tris kartus prieš naudojimą. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nustatymai 

Pradėti valymą 

Kai mirksintis žiedo formos indikatorius pradeda be perstojo mirksėti, tai reiškia, kad prietaisas pilnai 

įkrautas. Paspauskite įjungimo mygtuką arba naudokite mobiliąją programėlę norėdami pradėti 

kambario valymą. 

 

Dėmesio: 

- Nejunkite šlapio valymo funkcijos, jei namuose nieko nėra.  

- Rekomenduojama skalauti antgalį šlapiam valymui kas 30 minučių, siekiant užtikrinti kokybišką ir 

efektyvų valymą. 

 
Šlapio valymo modulio pašalinimas 

Kai dulkių siurblys baigia valyti reikiamą kambarį ir 

grįžta į įkrovos stotelę, paimkite už rankenų iš abiejų 

pusių su specialiais spaustukais ir traukite modulį į 

save. 

Dėmesio:  

- Jei dulkių siurblys įkraunamas ar yra nenaudojamas, 

pašalinkite šlapio valymo modulį iš prietaiso. 

- Statant įkrovos stotelę ant medinių grindų, 

rekomenduojama naudoti vandeniui atsparų kilimėlį, 

kad nesugadintumėte grindų vandens pratekėjimo 

atveju.  

 Įjungimas / Išjungimas 

Paspauskite įjungimo mygtuką, tada įsijungs žiedo formos indikatorius. Prietaisas paruoštas naudojimui. 

Jei dulkių siurblys yra valymo procese, paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką, kad prietaisas išsijungtų. 

Dėmesio: neišjunkite dulkių siurblio įkrovimo metu. 

 

Valymas 

Norėdami pradėti valymą kambaryje, paspauskite įjungimo / valymo mygtuką. 

Paspauskite bet kurį mygtuką ant prietaiso norėdami laikinai sustabdyti valymo metu. 

Dėmesio:  

- Dulkių siurblys negalės valyti kambario, jeigu įkrovos lygis bus per mažas. Pirmiausiai prietaisą reikia 

įkrauti. 

- Dulkių siurblys automatiškai grįš į įkrovos stotelę įkrovimui, jeigu valymo metu bus įkrovos sumažėjimas. 

- Prieš įjungiant valymo režimą, prašome pašalinti visus perteklinius kabelius nuo grindų (įskaitant stotelės 

kabelius), kad dulkių siurblys neįsiraizgytų valymo metu, kadangi taip jis gali išsijungti, sugesti ar sugadinti 

pačius kabelius.  

 

- Jeigu valymo laikas iki 10 minučių, pagal numatytus nustatymus dulkių siurblys išvalys kambarį du kartus,. 

 
Įkrovimas 

Automatinis režimas: po valymo dulkių siurblys automatiškai grįžta į įkrovos stotelę įkrovimui. 

Rankinis režimas: kai dulkių siurblys yra laikinai sustabdytas, paspauskite įkrovimo mygtuką, kad 

grąžintumėte įrenginį į įkrovos stotelę įkrovimui. Įkrovimo metu indikatorius blyksi aplink įrenginį.  

Atsargiai: jei įrenginys automatiškai neranda stotelės, patys perkelkite jį į įkrovos stotelę. 

 
Valymo būdas 

Įjungus prietaisą, dulkių siurblys nuskaito kambario formą ir suskirsto jį į zonas. Kiekvienoje zonoje valymas 

prasideda nuo sienos ir tęsiamas zigzago formos maršrutu. Po valymo dulkių siurblys automatiškai grįžta į 

įkrovos stotelę įkrovimui. 

 

Išvalyta zona 1 Išvalyta zona 2 

Valymo zona 4 

(dar neišvalyta) 

Valymo zona 3 

(valoma) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudojimas 

Dalinis valymas 

Kai prietaisas yra laukimo režime arba laikinai sustabdytas, paspauskite dalinio valymo mygtuką, po kurio 

prietaisas pašalins kambario centro (1.5x1.5m) plotą. Baigęs darbą prietaisas grįžta į savo pradinę padėtį.   

Dėmesio: jei prietaisas laikinai sustabdomas, spausdami dalinio valymo mygtuką, sustabdysite ankstesnės 

zonos valymą. 

Laikinas sustabdymas 

Norint laikinai sustabdyti prietaisą, kol jis vis dar dirba, paspauskite bet kurį mygtuką ant dulkių siurblio. 

Spauskite įjungimo/valymo mygtuką norint tęsti valymą toliau.  

Spauskite įkrovimo mygtuką norint sugrąžinti dulkių siurblį atgal į įkrovos stotelę jo įkrovimui ir sustabdyti 

valymą. 

Dėmesio: jei prietaisas laikinai sustabdomas, įjunkite sugrįžimo į įkrovos stotelę funkciją, patalpos valymas 

baigiamas. 

Jei valymas būtinas, pripilkite vandens ar sušlapinkite valymo priedą, tačiau pirmiau paspauskite bet kurį 

mygtuką, kad laikinai sustabdytumėte. Nuimkite šlapio valymo modulį nuo dulkių siurblio, įpilkite vandens 

arba išskalaukite priedą.  Tada įdėkite šlapio valymo modulį atgal ir paspauskite įjungimo/valymo mygtuką 

valymo pratęsimui.  

 

Jei valymas yra būtinas, įpilkite vandens arba nuplaukite šlapio valymo priedą, pirmiausia paspauskite bet kurį mygtuką 

Jei valymo metu įvyksta gedimas, prietaiso žiedo formos indikatorius pradės greitai mirksėti raudonai ir 

įsijungs balso pranešimas. Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite 

«Problemų sprendimas» skyrių.  

Dėmesio: 

- Prietaisas automatiškai persijungia į miego režimą, jei neveikia 10 minučių,  

- Prietaisas sustabdo išankstinį valymą, jei gedimas įvyksta įkrovimo metu. 

Problemų sprendimas 

Miegojimo režimas 

Prietaisas automatiškai persijungia į miego režimą, jei neveikia daugiau nei 10 minučių. Tuo atveju, žiedo 

formos indikatorius pradeda mirksėti kas kelias sekundes.  

Norint įjungti prietaisą, paspauskite be kurį mygtuką ant dulkių siurblio. 

Dėmesio: 

- Prietaisas nepersijungs į miego režimą įkrovimo metu.  

- Prietaisas automatiškai išsijungs, jei bus miego režime daugiau nei 12 valandų. 

Valymo laiko nustatymas 

Valymo laiką kambaryje galite nustatyti per mobiliąją programėlę, per kurią nustačius nustatymus, dulkių 

siurblys automatiškai pradeda valyti nustatytu laiku ir baigęs valyti, automatiškai grįžta į įkrovos stotelę. 

 
Wi-Fi nustatymų atstatymas 

Jei keičiate maršrutizatorių, pamiršote slaptažodį ar įvyko kita situacija, sukėlusi problemą jungiant 

prietaisą prie mobiliosios programėlės, atidarykite viršutinį dulkių siurblio skydelį, kad galėtumėte 

patikrinti Wi-Fi indikatorių, vienu metu paspauskite ir laikykite dalinio valymo ir įkrovimo mygtukus, 

išgirsite balso perspėjimą, tada atstatykite savo Wi-Fi nustatymus. Palaukite, kol Wi-Fi indikatorius pradės 

lėtai mirksėti nurodydamas sėkmingą atstatymą. 

 
Valymo zonos nustatymas 

Dulkių siurblys valys tik per mobiliąją programėlę nustatytą zoną.  

 

Galutinio taško nustatymas 

Mobiliosios programėlės pagalba nustatykite norimą tašką kambario žemėlapyje, prietaisas automatiškai 

nustato maršrutą tikslo pasiekimui. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Valymo režimas 

Per mobiliąją programėlę galite pasirinkti ramų, įprastą, stiprų ir maksimalų valymo režimus. Numatytas 

režimas - įprastas. 

 Netrukdymo/DND režimas 

Prietaisas, nustatytas Netrukdymo/Do Not Disturb režime, negali automatiškai tęsti valymo ar pats atkurti 

garso pranešimo, žiedo formos indikatoriaus ryškumas sumažėja. Pagal numatytus nustatymus 

Netrukdymo/Do Not Disturb režimas įjungiamas nuo 22:00 – 08:00. Galite išjungti šią funkciją arba 

nustatyti Netrukdymo/Do Not Disturb režimą automatiškai. 

  
Virtuali siena 

* Neįtraukta į standartinę konfigūraciją, prašome užsisakyti iš www.roborock.com. 

Naudojant specialią juostelę, atskirkite zoną, kurios nereikia valyti (pvz., kambarius, kur gali būti vandens 

ant grindų (vonios kambarys) arba per mažus kambarius, kur prietaisas gali užstrigti), sukuriant virtualią 

sieną dulkių siurbliui. Dėmesio: stipriai pritvirtinkite specialiąją juostelę ant grindų paviršiaus, kad dulkių 

siurblys jos nepajudintų, kitaip nepasieksite virtualios sienos efekto.  

Įkrovos stotelė 

Pastatykite įkrovos stotelę ant grindų palei sieną įsitikinus, kad abiejose įkrovos stotelės pusėse yra 

daugiau nei 0,5 m laisvos erdvės ir daugiau nei 1,5 m priekyje, įdėkite kištuką į lizdą. Siekiant mobiliosios 

programėlės optimalaus naudojimo, įrenkite įkrovos stotelę Wi-Fi ryšio zonoje. 

Atsargiai: nestatykite įkrovos stotelės tiesioginiuose saulės spinduliuose ar tose vietose, kur kiti objektai 

gali trukdyti dulkių siurbliui nustatyti savo vietą. Tuo atveju, dulkių siurblys negalės grįžti į įkrovos stotelę 

įkrovimui. 

 

Priežiūra 

Pagrindinis šepetys 

* rekomenduojama valyti kartą per savaitę 

 

1. Apverskite dulkių siurblį, laikykite už specialių spaustukų abiejose pusėse ir nuimkite šepečio apsaugą. 

2. Ištraukite pagrindinį šepetį. Abiejose pusėse išimkite šepečio pagrindinės ašies laikiklius ir nuimkite 

šepečio šerius, kurie galėtų įsipinti į pagrindinę ašį. 

3. Nuimkite aplink šepetį įstrigusius šerius naudodami specialų pagalbinį prietaisą (įtrauktas į pagrindinę 

įrangą), skirtą dulkių siurblio šepečio valymui. 

4. Įdėkite pagrindinį šepetį atgal į dulkių siurblį, saugiai pritvirtinkite šepečio apsaugą.  

 

Dėmesio: norint pasiekti optimaliausią valymo rezultatą, rekomenduojama keisti pagrindinį šepetį kas 6-12 

mėnesių. 

 
Pagrindinio šepečio apsauginis skydelis  

Spaustukas  

Pagrindinis šepetys 

Pagrindinės ašies laikiklis 

Pagrindinio šepečio valymo prietaisas 

http://www.roborock.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priežiūra 

Dulkių surinkėjas ir filtras 

* rekomenduojama valyti kartą per savaitę 

1. Atidarykite dulkių siurblio viršutinį 

skydelį, laikykite nuspaudę skląsčius ir 

išimkite dulkių maišelį.  

2. Atidarykite dulkių maišelį toje 

vietoje, kur yra nurodytos rodyklės, 

išmeskite šiukšles. 

 Filtro valymas 

* rekomenduojama valyti kas dvi savaites 

 
 1. Atidarykite dulkių maišelį toje vietoje, kur nurodytos rodyklės. 

 

  2. Pripildykite dulkių maišelį nedideliu kiekiu vandens, uždarykite ir papurtykite. Po to, išpilkite 

nešvarų vandenį ir pakartokite procedūrą. Dabar jūsų filtras švarus. 

Dėmesio:  

- Išplaukite filtrą švariu vandeniu be jokių ploviklių. 

- Filtrą užtenka tik praskalauti, neplaukite rankomis ar šepečiu. 

3. Nuimkite filtrą, papurtykite, kad iškratytumėte vandens perteklių ir palikite džiūti gerai 

vėdinamoje, saulėtoje patalpoje. 

 

Paspauskite laikiklį, kad nuimtumėte filtrą. 

Dėmesio: 

- Prieš naudojant filtrą, primygtinai rekomenduojama jį pilnai išdžiovinti (pilnai išdžiūsta per 24h) 

- Rekomenduojama naudoti du filtrus pakaitomis. 

 

Šoninis šepetys 

* rekomenduojama valyti kas mėnesį 

 1. Apverskite dulkių siurblį, kad atsuktumėte varžtą. 

2. Išimkite ir išvalykite šoninį šepetį. 

3. Pakeiskite ir priveržkite varžtą. 

Dėmesio: norint pasiekti optimalius valymo rezultatus rekomenduojama keisti šoninį šepetį kas 3-6 

mėnesius. 

 

Baterija 

Prietaisas įrengtas su didelės talpos ličio-jonų baterija. Norint taupyti baterijos resursus naudojant dulkių 

siurblį kiekvieną dieną, rekomenduojama palaikyti pakankamą baterijos įkrovos lygį.  

Įspėjimas: Išjunkite prietaisą, jei nenaudojate jo ilgą laiką, taip pat baterija turėtų būti įkraunama ne rečiau 

nei kas tris mėnesius taip išvengiant jos savybių ir naudos praradimo. 

 

Shitou Robot dulkių siurblys 

Gamintojas: OOO Beijing Shitou technology; 

Modelis: S5X; 

Adresas: Beijing, Haiding District, Heiquan Road, 8, C Building, 6 Floor, 6016, 6017, 6018 Offices. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Priežiūra 

Priedas šlapiam valymui 

* rekomenduojama išskalauti po kiekvieno naudojimo 

  

 

 

1. Nuimkite priedą nuo šlapio valymo modulio. 

2. Praskalaukite priedą vandenyje ir leiskite išdžiūti. 

Dėmesio:  

- Primygtinai rekomenduojama skalauti šlapio valymo priedą, kitaip nešvarus vanduo iš modulio gali patekti 

į filtrą. 

- Jeigu jis per daug užterštas, tai gali turėti įtakos efektyvumui slystant grindimis. Išskalaukite priedą ir tada 

naudokite. 

- Norint pasiekti optimalių rezultatų, rekomenduojama keisti šlapio valymo priedą kartą kas 6-12 mėnesių. 

 

 

Filtro elementai 

* rekomenduojama atnaujinti kas 1-3 mėnesius 

  

 

 

1. Rankomis nuimkite abu filtro komponentus (dešinėje ir kairėje); 

2. Įstatykite naujus filtro komponentus, įsitikinkite, kad jie yra saugiai pritvirtinti; 

Dėmesio: Rekomenduojama keisti filtro komponentus kas 1-3 mėnesius, priklausomai nuo vandens 

užterštumo lygio ir prietaiso naudojimo dažnumo. 

 

Ratas 

* rekomenduojama valyti kas mėnesį 

  

 

 

1. Apverskite dulkių siurblį, kad galėtumėte nuimti ratą. 

2. Nuvalykite nuo rato nešvarumus ir plaukus. 

3. Įstatykite ratą atgal į dulkių siurblį. 

Dėmesio: Rato valymui naudokite švarų vandenį, išdžiovinkite jį ir įstatykite atgal į prietaisą. 

 

 

 

Ratas  

Ašis 

Atrama 

Jutikliai 

Nuvalykite dulkių siurblio jutiklius naudodami minkštą, sausą šluostę, įskaitant: 

1. Keturis kritimo jutiklius apačioje. 

2. Atstumo nuo sienų jutiklius, esančius abiejose pusėse. 

3. Apačioje esančios kontaktinės zonos įkrovimui. 

 

Kritimo jutikliai 

Įkrovimo jungties kontaktai 

Šoniniai šepečiai 

Jutikliai, nustatantys atstumą 

nuo sienų 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Įkrovos stotelė 

* rekomenduojama valyti kas mėnesį 

  

 

 

Nuvalykite įkrovimo jungties kontaktus įkrovos stotelėje naudodami sausą, minkštą šluostę. 

 

Atnaujinimas 

Programinę įrangą galite atnaujinti naudojant mobiliąją programėlę. Prieš atliekant atnaujinimą, įstatykite 

dulkių siurblį į įkrovos stotelę ir įsitikinkite, kad yra pakankamai įkrautas (daugiau nei 20%). 

Programinės įrangos atnaujinimo proceso metu, žiedo formos indikatorius mirksi balta spalva. 

 

Sistemos atstatymas 

Tuo atveju, jei mygtukai nereaguoja į jūsų veiksmus ar negalite išjungti prietaiso, pabandykite atstatyti 

sistemos nustatymus. Spauskite ATSTATYMO/RESET mygtuką, dulkių siurblys automatiškai persikraus. 

iškilus problemoms su valymo funkcijomis, jungiantis prie Wi-Fi ar pan., taip pat galite atstatyti sistemos 

nustatymus. 
  

 Gamyklinių nustatymų atstatymas 

Jei atstačius nustatymus iškilusi problema buvo išspręsta prastovos metu, režimui įsijungus vienu metu 

spauskite «Įkrovos» ir «Sistemos nustatymų atstatymo» mygtukus ir laikykite, kol išgirsite balso 

pranešimą apie «Gamyklinių nustatymų atstatymą». Taip visi nustatymai bus atstatyti. 

 

Parametrai 

Įkrovos stotelė 

Toksiškos ir kenksmingos medžiagos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemų sprendimas 

Įvykus gedimui valymo metu, prietaiso žiedo formos indikatorius pradeda greitai mirksėti raudonai ir 

įsijungia balso pranešimas. 

 

Rekomendacijos 

Klaida 1: Šiek tiek pasukite lazerinį nuotolio ieškiklį (oranžinės spalvos), kad užtikrintumėte jo judėjimą be 

kliūčių. 

Įprastas lazerinio atstumo jutiklio veikimas apsaugo nuo pašalinių objektų. Prašome valyti jutiklius, 

patraukti pašalinius daiktus; jeigu nėra galimybės patraukti pašalinius objektus, perkelkite dulkių siurblį į 

kitą vietą. 

Klaida 2: Nuvalykite ir spustelkite susidūrimo jutiklį. 

Susidūrimo jutiklio gedimo atveju, kelis kartus spauskite mygtuką, kad pašalintumėte visus pašalinius 

objektus; jeigu nėra jokių pašalinių objektų, perkelkite dulkių siurblį į kitą vietą. 

 

Klaida 3: Perkelkite dulkių siurblį į kitą vietą.  

 

Ratas yra sustabdytas, perkelkite dulkių siurblį į kitą vietą. 

 

Klaida 4: Nuvalykite kritimo jutiklį ir perkelkite dulkių siurblį nuo krašto (pvz., nuo laiptų). 

 

Kritimo jutiklis neidentifikuoja po atramomis, perkelkite dulkių siurblį į kitą vietą; kritimo jutiklis per daug 

užterštas, todėl gali kilti problemų. Prašome išvalyti kritimo jutiklį. 

Klaida 5: Ištraukite pagrindinį šepetį. Šepetį būtina valyti ir pritvirtinti pagrindinę šepečio ašį. 

 

Pašaliniai objektai gali įsipainioti į pagrindinį šepetį, todėl būtina jį valyti ir pritvirtinti pagrindinę šepečio 

ašį. 

 

Klaida 6: Ištraukite ir išvalykite šoninius šepečius. 

Pašaliniai objektai gali įsipainioti į šoninį šepetį, todėl būtina jį valyti. 

 

Klaida 7: Įsitikinkite, kad jokių pašalinių objektų nepateko į pagrindinį ratą ir perkelkite prietaisą į naują 

vietą. 

Pašaliniai objektai gali įsipainioti aplink ratą; pašalinkite kliūtis ir išvalykite ratą. 

 

Klaida 8: Padarykite pakankamai vietos aplink dulkių siurblį. 

 

Dulkių siurblys gali įklimpti arba įstrigti tarp kitų objektų, prašome padaryti pakankamai vietos aplink 

dulkių siurblį. 

 

Problemų sprendimas 

Klaida 9: Įstatykite dulkių maišelį ir filtrą. 

Įstatykite dulkių maišelį ir filtrą, ir įsitikinkite, kad įdėjote teisingai; jei prietaisas vis tiek rodo klaidą, 

pabandykite iš naujo įdėti filtrą. Filtrą būtina išskalauti ir leisti išdžiūti 24 h. 

Klaida 10: Įsitikinkite, kad filtras yra sausas arba išskalaukite jį.  

 

Pašaliniai objektai gali patekti į filtrą, todėl įsitikinkite, kad jis yra švarus; jei problema kartojasi, pakeiskite 

filtrą. 

Klaida 11: Perkelkite dulkių siurblį toliau nuo specialiosios juostos (virtualios sienos), aptikus stiprų 

magnetinį lauką. 

Dulkių siurblys yra per arti specialiosios juostos (virtualios sienos), patraukite prietaisą į kitą vietą. 

Klaida 12: Įkraukite įrenginį, įkrovos lygis per žemas. 

 

Įkrovos lygis per žemas, įkraukite įrenginį. 

Klaida 13: Problemos su įkrovimu, įsitikinkite, kad tarp dulkių siurblio ir įkrovos stotelės yra kontaktas.  

 

Sausa šluoste nuvalykite prietaiso įkrovimo jungties kontaktus ir įkrovos stotelę. 

Klaida 14: Problemos su įkrovimu.  

Baterijos temperatūra yra per aukšta arba per žema. Palaukite, kol baterijos temperatūra bus normali. 

 

Klaida 15: Nuvalykite atstumą iki sienos jutiklio.  

Ant jutiklio, nustatančio atstumą iki sienos, gali nusėsti daug dulkių, todėl būtina jas nuvalyti. 

 

Klaida 16: Pastatykite dulkių siurblį ant plokščio paviršiaus ir įjunkite prietaisą.  

Prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus, perkelkite jį ant lygaus paviršiaus ir perkraukite kompiuterį. 

 

Klaida 17: Problemos su šoniniais šepečiais, atstatykite sistemos nustatymus.  

Atsiradus problemoms su šoniniais šepečiais, atstatykite sistemos nustatymus. 

Klaida 18: Problemos su siurbimo ventiliatoriumi, atstatykite sistemos nustatymus. 

 

Jei yra problemų, susijusių su siurbimo ventiliatoriumi, atstatykite sistemos nustatymus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problemų sprendimas 

Klaida 21: Lazerinio nuotolio ieškiklio judėjimo gedimas, pašalinkite bet kokius pašalinius objektus. 

Lazerinis nuotolio ieškiklis yra suspaustas arba jo darbui trukdo pašaliniai objektai, perkelkite prietaisą į 

kitą vietą. 

 

Klaida 22: Būtina nuvalyti kontaktines zonas prieš įkraunant prietaisą. 

Ant kontaktinių zonų gali nusėsti dulkės, kurios apsunkina normalų prietaiso darbą, būtina jas nuvalyti. 

 

Klaida 23: Būtina nuvalyti įkrovos stotelės jungties kontaktus.. 

Dulkės gali nusėsti ant įkrovos stotelės jungties kontaktų, arba kiti pašaliniai objektai gali nukristi ant jų. 

Pašalinkite visus nereikalingus daiktus iš įkrovimo jungties kontaktų. 

Vidinė klaida, atstatykite sistemą. 

Vidinės klaidos atveju, prietaisas negali normaliai funkcionuoti, atstatykite sistemą. 

Įspėjimas: Sistemos atstatymas padeda išspręsti kai kurias problemas 

Jei negalite išspręsti problemos pateiktų rekomendacijų lentelės pagalba, skambinkite Shitou technologijų 

paslaugų centrui numeriu: 400-900-1755 arba apsilankykite kompanijos oficialioje svetainėje «Shitou 

Technology roborock». 

DUK 

Prietaisas neįsijungia. 

Jei prietaiso įkrovos lygis per žemas, įkraukite jį. 

Naudokite prietaisą uždaroje patalpoje esant 0-40 ° temperatūrai; 

Žemiau 0 ° laipsnių temperatūra per žema, + 50 ° laipsnių - per aukšta. 

Problemos su įkrovimu 

Įsitikinkite, kad maitinimo lizdai yra tinkamai sujungti su įkrovos stotele; 

Įsitikinkite, kad yra geras ryįys tarp įkrovos stotelės ir dulkių siurblio;  

Įsitikinkite, kad įkrovos stotelės indikatorius yra įjungtas.  

 
Problemos grąžinant dulkių siurblį į įkrovos stotelę. 

 

Pašaliniai objektai aplink įkrovos stotelę gali trukdyti, todėl būtina padaryti pakankamai vietos aplink 

stotelę. Pastatykite dulkių siurblį šalia įkrovos stotelės ir patikrinkite ryšį tarp jų. 

 

Neįprastas dulkių siurblio elgesys. 

Išjunkite prietaisą ir vėl įjunkite. 

Neįprasti prietaiso garsai valymo metu.  

Pašaliniai objektai gali įsipainioti į pagrindinį šepetį, šoninius šepečius ar ratą. Sustabdykite dulkių siurblį ir 

pašalinkite trukdžius. 

Prastas valymas ar iš dulkių siurblio byrančios dulkės.   

Dulkių maišelis pilnas, pašalinkite šiukšles; 

Filtras pilnas nešvarumų ir dulkių, išskalaukite jį, 

Išvalykite pagrindinį šepetį. 

Problemos jungiantis prie Wi-Fi  

Prastas Wi-Fi signalas, įsitikinkite, kad prietaisas yra Wi-Fi ryšio zonoje.  

Prastas Wi-Fi signalas, atstatykite Wi-Fi, atsisiųskite naujausią mobiliosios programėlės versiją ir iš naujo 

prisijunkite. 

Problemos su valymu tam tikru metu.  

Nepakankamas įkrovos lygis, prietaisas galės atlikti valymą kambaryje nurodytu laiku, tik jei įkrovos lygis 

bus daugiau kaip 20%. 

Ar elektros energija naudojama prietaisui esant įkrovos stotelėje?  

Prietaisui esant įkrovos stotelėje ir siekiant išlaikyti optimalų įkrovos lygį, sunaudojamas mažas elektros 

energijos kiekis.  

Ar būtina palikti prietaisą įkrovimui 16 valandų prieš naudojimą trečią kartą?  

Ličio-jonų baterija neturi tikslaus įkrovimų skaičiaus atminties funkcijos. Kai prietaisas pilnai įkrautas, galite 

jį naudoti, nereikia laukti 16 valandų. 

Šlapio valymo modulyje nėra vandens arba jo yra labai mažai.  

Patikrinkite vandens kiekį rezervuare; 

Išskalaukite šlapio valymo priedą; 

Pakeiskite filtrą; 

Įsitikinkite, kad šlapio valymo priedas yra teisingai įstatytas. 

Per didelis vandens nuotėkis.  

Įsitikinkite, kad rezervuaro dangtis yra tinkamai uždengtas; 

Įsitikinkite, kad filtras yra tinkamai įstatytas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUK 

Valymo metu, įkrovimo lygis baigiasi, prietaisas grįžta į įkrovos stotelę ir baigia valymą.  

 

Įsitikinkite, kad prietaisas nėra netrukdymo režime. Tokiu atveju, prietaisas tęs valymą; 

Prietaiso grįžimo į įkrovos stotelę atveju, dulkių siurblys valymo netęs. 

Po dalinio valymo ar perkėlus dulkių siurblį į kitą vietą, jis neranda įkrovos stotelės vietos.  

 

Dalinio valymo metu ar perkėlus dulkių siurblį į kitą vietą, jis sukuria naują kortelę. Jei dulkių siurblys 

pakankamai toli nuo įkrovos stotelės, kartais jis negali automatiškai grįžti į savo pradinę vietą. Perkelkite 

prietaisą į įkrovos stotelę. 

 

Apsaugos informacija 

Naudojimo apribojimai  

 

- Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose, grindų valymui. Nenaudokite prietaiso valymui lauke (pvz., 

atvirame balkone), baldų valymui (pvz., sofai) ar komercinių ir gamybinių patalpų valymui; 

- Nenaudokite prietaiso nelygių paviršių, atvirų terasų, baldų ar neaptvertų patalpų valymui; 

- Nenaudokite prietaiso valymui viduje žemesnėje nei 0 ° temperatūroje ar skysčiais aplietų grindų 

valymui; 

- Prieš naudojant prietaisą, pašalinkite visus laidus, kabelius, kurie gali įsipainioti į dulkių siurblį; 

- Pašalinkite trapius daiktus (pvz., vazas, krepšius ir pan.) ir didesnes šiukšles nuo grindų, kad dulkių 

siurblys nesugadintų jūsų daiktų. 

- Neleiskite vaikams ir žmonėms su psichikos negalia naudoti šį prietaisą; 

- Prietaiso veikimo metu, atidžiai stebėkite vaikus ir augintinius. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu; 

- Nepalikite šepečio valiklio vaikams pasiekiamose vietose; 

- Nedėkite jokių daiktų (įskaitant vaikus ir naminius gyvūnus) ant prietaiso, net jei jis yra išjungtas; 

- Neleiskite plaukams, pirštams ar kitoms kūno dalims ar gyvūnams liestis prie siurbimo ventiliatoriaus, kai 

prietaisas yra įjungtas; 

- Nenaudokite prietaiso degių daiktų valymui (pvz., cigarečių nuorūkoms); 

- Nenaudokite prietaiso ilgo siūlo kilimo valymui. Dulkių siurblys neišvalys tokio kilimo kokybiškai;  

- Neleiskite sunkiems ir aštriems daiktams (pvz., stiklui, vinims ir pan.) patekti į prietaisą; 

- Nenaudokite lazerinio nuotolio ieškiklio apsauginio skydelio, dulkių siurblio viršutinio skydelio ar atstumo 

nuo sienų jutiklio skydelio (bamperio) kaip rankenos prietaiso perkėlimui; 

 
 

- Prietaisą ir įkrovos stotelę valykite išjungtus;  

- Nevalykite prietaiso su drėgna šluoste ar plovikliais; 

- Valant kilimą, nenaudokite šlapio valymo modulio; 

- Prašome naudoti prietaisą pagal instrukciją. Atsakomybė už bet kokią žalą ar traumą tenka savininkams. 

 
Baterijos ir įkrovimas  

- Nenaudokite išorinės baterijos, įkroviklio ar įkrovimo stotelės; 
- Neardykite, netaisykite ir nekeiskite baterijos ar įkrovos stotelės; 
- Nestatykite įkrovos stotelės šalia šilumos šaltinių (pvz., radiatoriaus); 
- Nevalykite įkrovos stotelės įkrovimo jungties kontaktų su šlapia šluoste ar plovikliu; 
- Neišmeskite panaudotų baterijų, prašome kreiptis į specialias panašių atliekų rūšiavimo organizacijas; 
- Jei maitinimo laidas pažeistas ar neveikia, nedelsdami kreipkitės į aptarnavimo centrą; 
- Prieš transportuojant prietaisą, įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas. Rekomenduojama prietaisą 
supakuoti; 
- Jei nenaudojate prietaiso ilgą laiką, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, po to kai yra pilnai įkrautas ir 
laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Rekomenduojama prietaisą įkrauti kas tris mėnesius norint išvengti 
pernelyg didelio iškrovimo. 

 

 
Lazerio saugos informacija  

 

- Atstumo jutiklis atitinka IEC 60825-1:20141 klasės standartus ir nėra pavojingos lazerio radiacijos šaltini 

Standartas: GB 4.706,1-2005, LT 4.706,7-2.014, LT 4.343,1-2.009, LT 17.625,1-2.012. 

 

Gedimų sąrašas 

• problemos su prietaiso veikimu, kaip aprašyta instrukcijoje; 

• prietaisas neįsijungia; 

• pagrindinis šepetys neveikia, arba šalutinių šepečių, ventiliatoriaus, rato gedimas; 

• problemos įkraunant pagrindinį prietaisą; 

• problemos su įkrovos stotelės maitinimo šaltiniu. 
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