
Roborock S7 Роботска правосмукалка – Упатство за употреба 

Внимателно прочитајте го упатството за корисници и добро чувајте го за 
понатамошна употреба  

 

Информации за заштита 

• Производот е наменет исклучиво за чистење подни површини, истиот не смее да 
се користи на отворен простор(како тераси без заштитна ограда) или на било која 
друга површина различна од подна(на пример кауч) како ниту во трговски или 
индустриски простории.   

• Не користете го производот на поткренати производи без заштитна ограда или 
преграда, како на пример мебел, балконска површина без ограда и слично.   

• Не користете го производот кога надворешната температура е повисока од 40°C 
(104°F) или пониска од 4°C (39°F). 

• Пред употреба, тргнете ги сите кабли присутни на подот со цел да избегнете 
некаква оштета на истите.   

• Со цел да се избегне било какво оштетување на производот или на некои лични 
вредни предмети, отстранете ги сите ќеси, најлони, вазни и слично пред да го 
пуштите роботот. Избегнувајте да им го давате роботот на децата и секогаш кога се 
тие во близина задолжително надгледувајте ги.  

• Чувајте ги вон дофат на деца помошните четкички за чистење на главната четка.  

• Никако не оставајте предмети над самиот робот, било да е пуштен во функција или 
не.  

• Производот не користете го за чистење на остатоци од цигари.  

• Не користете го роботот за чистење теписи со високи, големи влакна. Ефикасноста 
на производот може да се намали и при контакт со теписи во темна боја.  

• Не користете го производот за чистење тврди предмети или предмети кои сечат 
како на пример остатоци од декорации, од вазни, стакло, шајки.  

 

Батерија и полнење 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 

• Не полнете ги батериите коишто не се полнат; 

• За да ги наполнете батериите користете го исклучиво соодветиот полнач којшто e 
во кутијата заедно со роботот CDZ11RR или CDZ12RR; 

• Не ја отстранувајте,поправате или менувајте батеријата или базата за полнење; 

• Држете ја базата за полнење подалеку од извори на топлина 

 

 

 



БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ 

• Не ги допирајте контактите на базата за полнење со водени раце; 

• Доколку кабелот од полначот е оштетен, ве молиме не го користете.За да се 
избегнат oпасности, кабелот треба да го замени производителот или 
квалификувано, овластено лице; 

• Бидете сигурни дека производот е исклучен пред да биде испратен на сервис; 

• Се препорачува да се испрати во оригинална амбалажа; 

• Доколку не сте го користеле роботот подолг временски период,пред повторна 
употреба потребно е целосно да се наполни поставувајќи го на суво и чисто место; 

 

 

 

Основни параметри 

 

Модел 

 

Модел 

 

Робот S7 CDZ12RR или CDZ1 1RR 

Димензии:                         
353x350x96.5мм 

Димензии:                     
151x130x98 мм 

Батерија      литиумска батерија                  
14.1V/5200mAh 

Номинален влез             
100-240 VCA 

Teжина     4.7кг                                   Номинален излез    20 VCC 1,2 A 

Номинален влез                      
20VCC 1,2 A 

Номинална фреквенција  50-60 
Hz 

Време за полнење                   
околу 6 часа 

Моќност      28 W 

Поврзување на Интернет              Батерија  14.4V/5200 mAh                           

 

 

 

 

 

 

 



Решенија на проблемите со роботот Roborock S7 

ИМЕ  

Решение на проблемот 

 

 

РОБОТ 

Проблем наведен во упатството за употреба 

 

Производот не се вклучува 

Главната четка, страничната четка, перката и главните 
тркала не работат  

 

База за полнење 

 

Роботот не прима напојување 

 

Напојувачки кабел 

 

Базата за полнење не добива напојување 

 

 

 

Панорама на производот 

Робот  

Бело светло – чистење во тек;Сино светло – суво и водено 
чистење;Портокалово – аларм; Зелено – се полни 

 

База за полнење – притиснете за да се помести конн базата 

Чистење/Напојување ------°              Светло 

Притиснете за да чисти                      Бело – батерија ≥ 20% 

Држете притиснато за вкл/искл          Црвено - < 20%;             

    Заштита за деца 

Притиснете за да активирате спот чистење 

Држете 3 секунди за да вкл/искл заштита за деца              

 

 

 

 

 



Составни делови 

                      

         База за полнење 

    

 

  Држач за крпа 

 

Кабел 

 

 

 

 

Крпа 

 

 

 

 

 

 

Сијаличка WiFi 

Ресет на системот 

 

Отвор за воздух 

 

Сад за вода 

Држач за крпа 

Филтер за миење 

 

 

Сад за прашина 

Затворање на садот за прашина 

 

Затворање на капакот на филтерот 

Филтер кој се мие 

 

 



Робот и сензори 

 

 

  Сензор за тепих 

 

Тркало повеќенасочно 

 

Контакти за полнење 

Странична четка 

 

Главно тркало 

Главна четка 

 

Капак за затворање на главната четка 

 

 

 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Важно: 

Отстранете ги сите кабли и мали предмети кои се наоѓаат на подот. Отстранете ги сите предмети кои би 

биле потенцијална пречка, кршливи предмети и сето она кое роботот може да го оштети.  

 

Доколку роботот се користи на места како на сликата, секогаш користете заштитна ограда за да се 
избегнат евентуални несакани последици и оштетувања.  

 

 

Базата за полнење поставете ја на рамна површина, до ѕид. Поврзете го кабелот и отстранете ги сите 
кабли од подот. За подобар сигнал, поставете ја на место добро покриено со сигнал WiFi.  



Оставете слободен простор од двете  

                                                                                                       страни од 0.5 метри 

На предната страна оставете 1.5 метри 

 

Вклучување и полнење 

Држете го притиснато неколку секунди копчето за вклучување. Кога сијаличката ќе светне, поставете го 

на базата за полнење додека не е целосно наполнет.  

Чистење 

(За да избегнете премногу наталожување нечистотии на крпата, подот треба да биде барем три пати 
претходно исчистен со начинот суво чистење). 

1. Отстранете го садот за вода, нежно повлекувајќи наназад. 

 
2. Наполнете го со вода и добро затворете го. 

* Полнете го садот исклучиво со ладна вода. Строго се забранува 
употреба на било какви средства, хемиски супстанции и слично бидејќи истите ќе ги оштетат и 
садот и производот. Такви оштетувања не се покриени од гаранција. Топлата вода може да 
предизвика деформитети на садот. 
 

3. Ставете ја крпата за влажно чистење, притоа добро истиснете ја водата кога ја навлажнувате и 
поставете ја на подлогата како што е прикажано на сликата подолу. 
 

 
4. Вратете ја на роботот. Добро поставена крпа е кога ќе чуете клик. 

 



5. Кога роботот ќе се врати на базата за полнење, по чистењето, задолжително отстранете го 
модулот за влажно чистење. 

По секое чистење, препорачливо е да ја миете крпата и да го 
празните садот во кој останала вишокот вода. Отстранете го и држачот за крпа додека роботот е 
на база.  

6. Немојте никако да подавате рака кон делот кој ги поврзува садот за вода и држачот за крпа. 

 
 
 

Поврзување со апликација 

Роботот е компатибилен со апликацијата Mi Home. Истата ќе ја најдете на Google Play или App Store. 
Симнете ја и следете ги сите упатства и чекори за поврзување со роботот. 

Ресет WiFi 

Отворете го капакот и пронајдете ја сијаличката за WiFi. Држете ги притиснати и  истовремено 
двете копчиња додека слушнете дека ресетирањето е во тек(анг.) Ресетирањето е комплетирано кога 
WiFi сијаличката ќе засвети бавно. Во овој случај роботот треба да се поврзе. 

             Кога сијаличката не свети WiFi е оневозможено. Кога свети бавно значи 
дека е на чекање за поврзување. Брзо трепкање значи дека е во фаза на поврзување, а фиксна 
сијаличка значи дека поврзувањето е успешно. 

Додајте го производот на апликацијата 

На почетната страна на апликацијата на знакот + во горниот десен агол додајте го роботот и потоа само 
следете ги упатствата за поврзување. 

 

ИНСТРУКЦИИ 

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ 

Држете го притиснато копчето  за да го вклучите или исклучите роботот. Додека е во фаза на 
полнење не може да се исклучи.  

Почеток на чистењето 

Притиснете го копчето  за да го почнете чистењето. Роботот ќе го програмира својот пат врз база на 
скенирањето. Ќе ги подели просториите во квадрати, чистејќи ги прво краевите на секој квадрат за потоа 



да навлезе во внатрешноста, чистејќи цик цак. Ќе се помести во следниот квадрат се додека не го покрие 
секој дел од секоја соба. 

Со помош на апликацијата регулирајте го интензитетот на вшмукување како и изнесот 
на вода. 

 

Чистење во место 

Притиснете на копчето  наменето за оваа опција. Површина од 1.5 метри.  

 

Дополнување на садот за вода за време на чистењето или повторно 

навлажнување на крпата 

За да додадете вода или да ја исчистите крпата за време на чистењето, притиснете на било кое копче на 

роботот и тргнете го модулот за влажно чистење. Дополнете вода и продолжете притиснувајќи на  за 
да продолжи. 

Sleep – Доколку роботот не е активен повеќе од 10 минути автоматски ќе премине на начин Sleep а 
сијаличката ќе свети на неколку секунди. Со притискање на било кое копче, роботот ќе излезе од овој 

начин.  

Начин “Do not disturb” (DND: не пречи) 

Оваа опција е активирана од 22:00 до 08:00. Сето ова може да се персонализира на апликацијата.   

Заштита за деца – Кога заштитата за деца е активирана,, сите копчиња се блокирани кога роботот 
е во мирување.  

 

ПОЛНЕЊЕ 

Кога ќе заврши чистењето, роботот се враќа на базата. За време на полнењето сијаличката светка бавно.  

Грешка – Во случај на грешка, сијаличката ќе светка во црвена боја и ќе добиете гласовен аларм. 
Во делот Грешки ќе најдете решение за сите евентуални проблеми. 

Ресет на системот – Направете ресет на системот доколку роботот не дава одговор на 
копчињата или не може да се исклучи. На овој начин, роботот ќе се вклучи одново. Со самото 
ресетирање на роботот сите претходно зададени команди, како мапи, WiFi и слично ќе се вратат на 
почетните фабрички вредности.  

Држете го притиснато копчето  и истовремено копчето за ресет се додека не чуете гласовна потврда 
дека роботот е вратен на првичните фабрички вредности.  

 

 



СЕЛЕКТИВНО ЧИСТЕЊЕ НА СОБИТЕ 

Роботот ќе ги исчисти соби означени на апликацијата. 

Пред да ја користите оваа опција треба да го активирате зачувувањето мапи и да 
оставите да се заврши едно целосно, комплетно чистење. 

 

Зонско чистење – При зонското чистење роботот ќе ги чисти зоните 
забележани на апликацијата. 

Можно е при чистењето роботот да излезе од т.н граници, затоа пожелно е да се отстранат сите кабли и 
други предмети. 

Програмирано чистење 

Во точно обележаното време роботот ќе го почне чистењето а кога ќе заврши сам ќе се врати на базата.  

Забранети зони, зона на забрането влажно чистење и виртуелни 

ѕидови  

Користете ги забранетите зони и виртуелните ѕидови креирани на апликацијата за да забраните пристап 
до одредени делови и простории. Зоните на забрането влажно чистење се активираат кога на роботот е 
прикачен и модулот за влажно чистење.  

 

 

 

Забранета зона 

 

 

Зона за забрането влажно чистење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ 

За роботот да гарантира оптимални резултати како и неговите додатоци и резервни делови, потребно е 

да се одржуваат правилно и редовно да се менуваат.  

ДЕЛ ОДРЖУВАЊЕ Промена Начин  

Главна четка 2 седмици 6-12 месеци 1.Отстранете го капакот и 
извадете ја четката. 
Исчистете ја од влакна и 
коса и вратете ја. 

Странична четка месечно 3-6 месеци 2.Со шрафцигер нежно 
извадете ја, исчистете и 
повторно зашрафете. 

Филтер 2 седмици 6-12 месеци 3.Измијте под тенок млаз 
вода и оставете 24 часа 
да се исуши. 

Крпа  По секое 
користење 

3-6 месеци 4.По секоја употреба 
исплакнете ја крпата 

Контакти за 
полнење(робот/база) 

месечно / 5.Нежно поминете со мека 
сува крпа 

Сензори против пад месечно / 5.Нежно поминете со мека 
сува крпа 

Сензор за тепих месечно / Нежно поминете со мека 
сува крпа 

 

1. 

                       

 

2.                  



 

3.             

 

4.                       5.      

 

 

Грешки  
 
Доколку се појави некоја грешка за време на работењето на 
роботот,светлото за напојување веднаш ќе светне црвено и ќе бидете 
известени со звучен сигнал за појавенaта грешка. 
Во тој случај, ве молиме консултирајте ја следнава табела: 
 
Грешка 1: превртете ја ласерската единица е проверете дали е заглавена 
или блокирана. 
Грешка 2: исчистете ги браниците. 
Грешка 3: преместете го роботот и повторно вклучете го. 
Грешка 4: исчистете ги сензорите, и осигурајте се дека роботот е поставен 
на рамна површина. 
Грешка 5: исчистете ја главната четка детално и проверете дали е 
заглавена. 
Грешка 6: исчистете ја страничната четка. 
Грешка 7: проверете дали тркалата се заглавени,преместете го роботот и 
повторно вклучете го. 
Грешка 8: отстранете ги можните пречки околу базата за полнење. 
Грешка 9: извадете го резервоарот за прашина и филтерот и повторно 
ставете ги. 
Грешка 12: батеријата е многу слаба. Наполнете ја пред употреба. 
Грешка 13: грешка за време на полнење. Исчистете ги контактите за 
полење и обидете се повторно. 
Грешка 14: проблем со батеријата. 
Грешка 15: исчистете ги страничните сензорите . 
Грешка 16: поставете го роботот на рамна површина е вклучете го. 
Грешка 17: проверете ја страничната четка, преместете го роботот и 
повторно вклучете го. 
Грешка 18: проблем со вентилаторот. 



Грешка 21: проверете го сензорот за заштита од паѓање. Преместете го 
роботот и повторно вклучете го. 
Грешка 22: исчистете ги сензорите за полнење на роботот. 
Грешка 23: исчистете ја базата за полнење. 
Грешка 27: системот Vibrarise е заглавен. Проверете дали има пречки. 
Грешка 28: робот е поставен на килим. Преместете го роботот на подот и 
повторно вклучете го. 
 
 

Најчесто поставувани прашања 
 

Роботот не се вклучува  Батеријата е испразнета. Поставете го роботот 
на базата за полнење и наполнете го пред употреба; Температурата на 
батеријата е многу висока или многу ниска; Употребувајте го роботот само 
на внатрешна температура од 4 до 40 целзиусови степени 
 
Роботот не се полни  Проверете дали кабелот е правилно вклучен и дали 
светлото за полнење свети црвено; Избришете ги добро контактите за 
полнење на базата за полнење и на роботот со сува и мека крпа 
 
Полнењето е многу бавно  Кога роботот се употребува на многу висока 
или ниска темпертатурата, роботот автоматски ја намалува брзината на 
полнење за да ја заштити батеријата; Избришете ги добро контактите на 
базата за полнење со сува мека крпа 
 
Роботот не може да се врати на базата за полнење  Во близина на 
базата за полнење има многу предмети-пречки; Преместете ја базата за 
полнење на чист простор. Роботот е многу далеку од базата за полнење; 
Преместете ја базата во близина на роботот и обидете се повторно 
 
Необична бучава за време на чистењето  Главната четка, страничната 
четка или тркалата може да се блокирани.Исклучете го роботот, доброто 
исчистете ги и вклучете го повторно; Грешка во ситемот VibraRise; 
Проверете дали има заглавени предмети 
 
Роботот не може да се поврзе со Интернет  Проверете го сигналот на 
WIFI. Преместете го роботот каде што сигналот на WIFI е најдобар. 
Направете ресет на WIFI, симнете ја последната верзија на апликацијата и 
обидете се повторно. 
        

 
Роботот недоволно чисти или испушта прашина  Садот за прашина е 
полн, потребно е да се испразни; Филтерот е блокиран или треба да се 
исчисти/замени 
         
 
Чистењето не продолжува по полнењето на батеријата  Бидете 
сигурни дека роботот не е во DND. Начинот DND го оневозможува 
чистењето, доколку за време на чистењето, роботот бил рачно поставен на 
базата за полнење 



         
 
 

 


