
 
 
 
 
 
 
 
 

Xiaomi Roborock 2u 
Robottolmuimeja 

 
 
 
 

KASUTUSJUHISED 
Täname, et ostsite Roborock Robotic Vacuum robottolmuimeja. Enne 
seadme kasutamist lugege hoolikalt neid kasutusjuhiseid ja hoiustage 

need tulevaseks kasutamiseks. 
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Ohutusalane teave 
1. Piirangud 
• Toode sobib ainult siseruumide põrandate puhastamiseks. Palun ärge kasutage seda välitingimustes (näiteks ilma äärteta 

terrassil), mis tahes pindadel peale põranda (näiteks diivanil) ning kaubandus- või tööstuskeskkonnas. 

• Palun ärge kasutage toodet mis tahes kõrgendatud ja ilma äärteta tasapindadel (näiteks pööningu põrandal, ilma äärteta 
terrassil või mööbliesemete äärtel. 

• Palun ärge kasutage toodet kõrgemal temperatuuril kui 40 °C ja madalamal kui 4 °C  või kui põrandal on vedelikke või 
kleepuvaid aineid. 

• Enne toote kasutamist eemaldage põrandalt juhtmed, et robottolmuimeja neid töötades ringi ei veaks. 

• Et vältida robottolmuimeja tee tõkestamist selle töötamise ajal ja teie vääriseemete kriimustustega kahjustumist, eemaldage 
palun õrnad esemed ning pisiasjad (näiteks vaasid ja kilekotid) põrandalt enne, kui robottolmuimeja sisse lülitate. 

• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kellel on vähendatud füüsilised, sensoorsed või vaimsed 
võimed või puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui see toimub nende ohutuse eest vastutava isiku 
järelevalve all või tema antud seadme kasutamist puudutavaid juhiseid järgides. Lapsi tuleb jälgida tagamaks, et nad ei mängi 
seadmega. 

• Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne 
võimekus või puudulikud kogemused ja teadmised, kui neile on tagatud järelevalve või neid on juhendatud seadme ohutuks 
kasutamiseks ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei või seadmega mängida. Lapsed ei või ilma 
järelevalveta viia läbi seadme puhastus- või hooldustöid. 

• Palun hoidke peamise harja puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas. 

• Ärge pange robottolmuimeja peale mingeid asju (sh lapsi või lemmikloomi) olenemata sellest, kas robottolmuimeja töötab 
või mitte. 

• Hoidke juukseid, lahtiseid riideid, sõrmi ja muid kehaosi robottolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest eemal. 

• Ärge kasutage robottolmuimejat põlevate esemete puhul (näiteks hõõguvate sigaretikonide jaoks). 

• Ärge kasutage robottolmuimejat plüüsvaipadel (samuti ei pruugi robottolmuimeja tumedatel vaipadel hästi töötada). 

• Ärge kasutage robottolmuimeja kõvade ja teravate esemete puhastamiseks (nt dekoratsioonielemendid, klaas ja küüned). 

• Ärge kandke robottolmuimejat vahemaa laseranduri kaanest, põhiüksuse kaanest või kokkupõrke kaitsest kinni hoides. 

• Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb see välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada. 

• Ärge kasutage toote mis tahes osade puhastamiseks märga lappi. 

• Ärge kasutage mopimoodulit vaipade peal. 

• Palun kasutage toodet vastavalt kasutusjuhistele. Mis tahes kadu või kahju, mille on põhjustanud seadme sobimatu 
kasutamine, on kasutaja kanda. 
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2. Aku ja laadimine 
 

HOIATUS 

• Aku laadimise eesmärgil kasutage üksnes seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteüksust Roborock CDZ02RR. 

• Ärge eemaldage, parandage ega muutke meelevaldselt akut ega laadimisjaama. 

• Hoidke laadmisjaam eemal soojusallikatest (nt põrandasoojendusega plaadid). 

• Enne seadme kõrvaldamist tuleb selle aku eemaldada. 

• Aku eemaldamisel tuleb seade toiteallikast lahti ühendada. Aku tuleb kõrvaldada ohutult. Palun ärge visake patareisid 
tavaprügi hulka. Viige need vastavasse jäätmekäitlusasutusse. 

• Ärge puhkige ega puhastage laadimiskontakte märja lapi või märgade kätega. 

• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema esindaja või muu kvalifitseeritud isik selle igasuguse ohu vältimiseks 
asendama. 

• Robottolmuimeja tarnimisel veenduge, et see on välja lülitatud. Soovitatav on kasutada originaalpakendit. Kui 
robottolmuimejat pika aja jooksul ei kasutata, hoidke seda palun kuivas ja jahedas kohas täielikult täis laetuna ja välja 
lülitatuna. Aku liigse tühjenemise vältimiseks laadige robottolmuimejat vähemalt iga kolme kuu tagant. 

 

Robottolmuimeja vigade loend 
Ese Vead 

 

Põhiüksus 

Kasutusjuhistes märgitud funktsioonide mittetoimimine 

Seade ei lülitu sisse 

Peamise harja, kõrvalharja, ventilaatori või peamise ratta 
mittetoimimine 

Laadimisjaam Põhiüksuse laadimise ebaõnnestumine 

Toitejuhe Laadimisjaama elektritoitega varustamise ebaõnnestumine 

 
 

 

Toote õige kõrvaldamine 
See märgis näitab, et toodet ei tohiks kõrvaldada ELis teiste 
majapidamisjäätmetega. Võimaliku kontrollimatust jäätmekäitlusest 
tuleneva keskkonnakahju või ohu vältimiseks inimtervisele 
kõrvaldage toode vastutustundlikult, edendamaks materjalide 
säästlikku taaskasutust. Oma kasutatud seadme tagastamiseks 
kasutage palun tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust 
jaemüüjaga, kelle käest toode osteti. Nemad võtavad toote vastu 
selle keskkonnasõbraliku käitlemise tagamiseks. 
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Tootealane teave 
1. Põhiüksus 

Puhastamine 
sees/väljas  

Vajutage korraks, et 
alustada puhastamist 

Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 
all 

 
Ringjas märgutuli Valge: 

võimsus ≥20%  
Punane: võimsus <20% 

Aeglane vilkumine: laadimine või käivitumine 

Punane tuli: veaseisund 

Kohtpuhastus 
Vajutage korraks, et alustada kohtpuhastust 

 
Laadimine 

Vajutage korraks laadimise alustamiseks  
Märkus: 

Robottolmuimeja peatamiseks 
puhastuse, laadimise või kohtpuhastuse 
ajal vajutage mis tahes robottolmuimeja 

nuppu 

 
WiFi 

lähtestamine  
Vajutage 

korraga kohtpuhastuse ja 
laadimisnuppu 

kolme sekundi jooksul 

 
Avage kaas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seinaandur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mitmesuunaline ratas  

 

Laadimiskontakt 

Külgmine hari 

Peamine ratas 

Peamine hari 

Peamise harja kaane kinnitus 

 
2. Tolmukonteiner 

 

      Tolmukoti kaas 

Tolmukonteineri kinnitus  

Filter 

 

3. Lisad 
 

Veepaak 

WiFi märgutuli 

Aeglane vilkumine: ootab ühendust  

Kiire vilkumine: ühendumine 
Tuli põleb: WIFi ühendus on loodud  
 
Süsteemi taastamise nupp 
Kõlar 
Ventilaator 

Peamise harja puhastusvahend 

 

Mopilapp 

 

 
 
 
 

Laadimisjaam 

Niiskuskindel matt  
Toitejuhe 

Põrkeraud 

Takistuse 
 

      

LDS-kaas 

Põrkeraua andur LDS*Vahemaa laserandur 
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Paigaldamine 
 

Ühendage laadimisjaam niiskuskindla mati liidesesse ja 
veenduge, et see on kindlalt paigaldatud. 

Hoidke laadimisjaama ühtlasel tasapinnal vastu seina 
ja ühendage see vooluvõrku. 

 

 
 

See niiskuskindel matt hoiab põranda kuivana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robottolmuimeja sisselülitamine ja laadimine 
Vajutage ja hoidke all põhiüksusel olevat nuppu. 
Oodake, kuni märgutuli on mõnda aega sees olnud, 
seejärel asetage põhiüksus laadimisjaama laadima. 

Üle 1,5 meetri 
 

Märkus: 
• Veenduge, et olete laadimisjaama jaoks jätnud piisavalt 

ruumi (0,5 meetrit mõlemalt küljelt ja üle 1,5 meetri eest). 
• Kui sobimatu asetuse tõttu hakkab põhiüksus toitejuhet 

tirima, toob see kaasa ootamatud voolukatkestused ja/või 
laadimisjaama liikumise. 

• Laadimisjaama märgutuli on sees, kui see on ühendatud 
vooluvõrku. 

• Märgutuli on väljas, kui põhiüksust laetakse. 

Nutitelefoni rakendusega ühendamine Otsige kohast 
App Store/Play Store/Play Store rakendust „MiHome“ 
või skannige QR-kood, et laadida alla ja paigaldada 
mobiilirakendus. 

 
WiFi tuli 

• Aeglane vilkumine: ootab ühendust 

• Kiire vilkumine: ühendumine 

• Tuli põleb: WiFi ühendus on loodud 

 
Ringja märgutule värv näitab 
elektrikogust. 

• Valge: võimsus ≥20% 

• Punane: võimsus <20% 

 
Märkus: robottolmuimejat ei või sisse lülitada, kui aku on tühi. Siis 
ühendage robottolmuimeja laadimisjaamaga. 

 
 
 
 
 
 

Skannige rakenduse allalaadimiseks 

Märkus: kui nutitelefonil ei õnnestu robottolmuimejaga 
ühenduda, vaadake palun juhistest toimingut „WiFi 
lähtestamine“. 

Üle 0,5 meetri 

Üle 0,5 meetri 

2 

3 

4 

1 
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Paigaldamine 

5 Mopimooduli paigaldamine 

5.1 Paigaldage mopilapp  
Tehke mopilapp märjaks ja väänake see välja, et see 
enam ei tilguks. Sisestage see veepaagi kõrval olevasse 
pesasse ja kinnitage tugevalt. 

 
 

 
Märkus: ärge kasutage mopimoodulit, kui kedagi pole kodus 

 
 
 

5.2 Veepaagi täitmine: avage paagi kaas, täitke paak veega 
ja pange kaas tagasi. 

 
 
 

 
5.3 Mooduli paigaldamine  
Lükake moodulit mööda põhiüksuse põhja ja jälgige 
mopimooduli joondamismärgist. Kui kuulete klõpsatust, on 
moodul õigesti paigaldatud. 

 

Märkus: parema mopiga puhastamise tulemuse saavutamiseks 
soovitatakse kasutada enne mopimoodulit põranda 
puhastamiseks kolm korda põhiüksust. 

 
 

 
Puhastamise alustamine 
Kui põhiüksuse ringjas märgutuli muutub aeglaselt 
vilkuvast püsivalt põlevaks, tähendab see, et laadimine on 
lõppenud. Vajutage korraks nuppu või alustage 
puhastamist nutitelefoni rakenduse kaudu. 

 

Eemaldage mopimoodul 
Kui põhiüksus on pärast puhastamist uuesti 
laadimisjaamas, vajutage käega mõlema külje kinnitusi, 
tõmmake ja eemaldage mopimoodul. 

 

 
Märkus: 
• Kui teie laadimisjaam on puitpõrandal, kasutage palun 

meie niiskuskindlat matti. 
• Eemaldage paak laadimise ajal või kui seadet ei kasutata. 

6 

7 
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Kasutusjuhised 
 

Peamine hari 
* Puhastage seda vastavalt soovitustele igal nädalal 

 
1. Pöörake masin ümber, vajutage kinnitust ja eemaldage kaas. 

2. Võtke peamine hari välja ülespoole suunatud liigutusega ja puhastage peamise harja laager. 

3. Kasutage peamise harja sobivat puhastusseadet, et lõigata ära peamise harja külge kinni jäänud karvad. 

4. Paigaldage peamine hari, vajutage kõvasti kaant ja kinnitage kinnitus. 
 

Märkus: peamise harja väljavahetamist soovitatakse iga kuue kuni kaheteistkümne kuu tagant, et tagada tõhus puhastus.. 
 
 
 

Peamise harja kaas 
 
 

 

 

 
 

Peamise harja puhastusseadme kasutusjuhised 

Kinnitus 

 Peamine hari 

Peamise harja laager 
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Igapäevane hooldus 
 

Kallake tolmukonteinerisse vett, sulgege tolmukonteineri kaas, 
raputage tolmukonteinerit vasakule ja paremalt, kallake must vesi 
välja ja korrake seda mitu korda, kuni filter on puhas. 

 
 
 
 

 
 

Märkus: 

• Peske filtrit vaid veega, puhastusainete kasutamine ei ole 
lubatud. 

• Võimalike kahjude vältimiseks ärge kasutage filtri 
puhastamiseks sõrmi või harja. 

• Pärast pesu laske filtril vähemalt 24 tundi kuivada. 

Filtri vahetamine 
 
 

Palun eemaldage filter ja asendage see uuega vastavalt pildile. 

 

Veepaagi filterelement 
* Selle asendamine on soovitatav iga ühe kuni kolme kuu tagant 

 
1. Kasutage kahefiltrilise elemendi eemaldamiseks oma 

sõrme. 

2. Sisestage uus filterelement ja veenduge, et see on õiges 
kohas. 

3. 
 

Märkus: filterelemendi väljavahetamist soovitatakse iga ühe kuni 
kolme kuu tagant, et tagada tõhus puhastus. 
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Igapäevane hooldus 

Põhiüksuse andur 

Pühkige põhiüksuse andureid pehme ja kuiva lapiga, puhastades 
sealjuures järgmised elemendid: 

1. Nelja takistuse andur, mis asub põhiüksuse all. 
 

2. Seinaandur, mis asub põhiüksuse paremal küljel. 
 

3. Laadimiskontakti osad, mis asuvad põhiüksuse all. 

 
 
Mitmesuunaline ratas 
* Selle puhastamine on soovitatav igakuiselt. 

1. Lülitage masin välja ja eemaldage mitmesuunaline ratas 
seda ülespoole tõmmates. 

2. Eemaldage rattalt ja teljelt karvad ning mustus. 
 

3. Paigaldage ratas ja vajutage seda kõvasti. 
 

Märkus: võite seda loputada kraaniveega ja paigutada selle 
pärast kuivamist tolmuimeja külge tagasi. 

 

 
Takistuse andur Ratas 

 
 

Telg 
 
 
 
 
 

Tugiraam 

 
 
 
 
 
 
 

Laadimisjaam 
* Selle puhastamine on soovitatav igakuiselt. 

Pühkige laadimisjaama akukonnektoreid pehme ja kuiva lapiga. 

Tehase seadete taastamine 

Kui masin ei tööta pärast taasseadistamist korralikult, hoidke 
palun nuppu all, kui masin on sisse lülitatud, ja samal ajal vajutage 
taastamisnuppu, kuni koolete häälteadet „algversiooni 
taastamine“, misjärel on masina tehase seaded taastatud.

Mitmesuunaline ratas 
Laadimiskontakti osad 

Külgmine hari 

Seinaandur 
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