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Tämän käyttöohjeen on tehnyt e-ville.com -tuotetiimi 



Xiaomi Roborock 2 älykäs robotti-imuri 
 

Kiitos kun ostit Xiaomi Roborock 2 älykkään robotti-imurin! Tyytyväisyytesi on meille tärkeää, 
joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan 

yhteydessä asiakaspalveluumme.  
 

Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen! Muistathan myös käydä arvostelemassa tuotteen, 
sillä palkitsemme sinut tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. 

 
Tästä ohjekirjasta löydät tiedot tuotteen ominaisuuksista sekä ohjeet tuotteen käyttöön. 
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Turvallisuus ja varoitukset 
● Käytä laitetta noudattaen käyttöohjetta. Väärinkäytöstä aiheutuneet viat tai haitat ovat 

käyttäjän vastuulla. 
● Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkotiloissa (kuten terasseilla) tai 

muilla pinnoilla kuin lattialla. Laite ei sovellu käytettäväksi kaupallisiin tai teollisuustiloihin. 
● Älä käytä laitetta korotetulla alustalla ilman laitoja/kaiteita (esim. avoimet yläkerrat, 

huonekalujen pinnat). 
● Älä käytä laitetta yli 40°C, alle 4°C lämpötiloissa, lattia on tahmea tai märkä.  
● Ennen laitteen käyttöä, siirrä syrjään lattialla olevan sähköjohdot, jotta nämä eivät kulkeudu 

imurin mukana ja aiheuta vahinkoa. . 
● Huolehdi, ettei lattialla ole irtoesineitä (paperit, muovit, pienesineet) ennen laitteen käyttöä. 

Nämä saattavat tukkia laitteen. Siirrä syrjään helposti särkyvät tavarat (kukkapurkit, vaasit 
tms.) 

● Laite ei ole leikkikalu. Laitetta ei tule antaa lapsen tai muuten rajoitetun (fyysisesti, henkisesti, 
aistillisesti) tai kokemattoman henkilön käyttöön. Laitetta voidaan kuitenkin käyttää/huoltaa yli 
8 vuotiaiden lasten sekä edellä rajoitettujen henkilöiden toimesta, kun käyttö tapahtuu 
valvotusti.  

● Laitteen päälle ei saa asettaa esineitä, ihmisiä, eläimiä eikä mitään muutakaan. 
● Hiukset, löysät vaatteet, sormet sekä muut kehon osat tulee pitää loitolla laitteen avoimista 

aukoista ja liikkuvista osista.  
● Älä käytä laitetta palavien herkästi palavien esineiden siivoamiseen (esim. tupakantumpit).  
● Älä käytä imuria paksuilla matoilla (laite voi myös toimia vajavaisesti tumman värisillä 

matoilla). 
● Älä käytä laitetta terävien esineiden siivoamiseen (esim. lasinsirut ja naulat). 
● Älä kanna tuotetta etäisyyssensorin suojasta, törmäyssuojasta, eikä pääyksikön korista.  
● Laite tulee kytkeä pois päältä ja virtajohto tulee irrottaa virtalähteestä ennen laitteen 

puhdistamista tai ylläpitoa.  
● Älä käytä kosteaa liinaa tai nesteitä minkään osan puhdistamiseksi.  
● Älä käytä moppiosaa mattojen puhdistamiseen 

Akku ja lataaminen - Varoitukset 
● Akun lataamista voi tehdä ainoastaan laitteen mukana toimitetulla latausasemalla. 
● Älä pura, korjaa tai muuten modifioi latausasemaa tai akkua.  
● Pidä latausasema etäällä lämmönlähteistä (esim. lämpöpatterit). 
● Akku täytyy irrottaa imurista ennen sen hävittämistä käytön loputtua.  
● Laite tulee irrottaa virtalähteestä ennen akun irrottamista. Akku tulee kierrättää turvallisesti 

niille tarkoitetussa kierrätyspisteessä.  
● Älä puhdista tai pyyhi laturin kosketuspintoja kostealla liinalla tai kosketa laitetta märillä 

käsillä.  
● Mikäli virtajohto on vaurioitunut, turvallisuussyistä se täytyy vaihtaa uuteen laitteen 

valmistajan, jälleenmyyjän tai jälleenmyyjän valtuuttaman huollon toimesta.  
● Jos laite on käyttämättömänä pitkiä aikoja, säilytys tulee tehdä viileässä ja kuivassa paikassa, 

kun laiteen varaus on 50% - 80% ja virta kytketty pois päältä.  
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Laitteen esittely 

1. Imuri 

2. Pölysäiliö 
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3. Oheistarvikkeet 
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Laitteen käyttöönotto 
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Siivouksen valmistelut 
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Toiminnot ja käyttö 
Pääharja 
*Suositellaan puhdistamaan viikottain  

1. Käännä imuri ylösalaisin, paina kannen kiinnikettä ja nosta kansi pois.  
2. Siirrä pääharja syrjään nostamalla harjaa ylöspäin ja puhdista pääharjan laakerit.  
3. Käytä pääharjan puhdistustyökalua harjaan takertuneiden hiusten katkaisemiseksi.  
4. Aseta pääharja takaisin paikalleen, paina kansi paikalleen ja kiinnitä kiinnikkeet.  

Huomaa: Pääharjan vaihtaminen uuteen on suositeltavaa 6-12 kuukauden väliajoin parhaan 
siivousjäljen takaamiseksi.  
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Päivittäinen ylläpito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monisuuntainen pyörä 
*Suositellaan puhdistamaan kuukausittain 

1. Käännä imuri ylösalaisin ja irrota pyörä 
vetämällä sitä ylöspäin. 

2. Puhdista hiukset, pöly ja muu kertynyt lika 
renkaasta sekä akselista.  

3. Laita rengas takaisin paikalleen 
painamalla.  

Huomaa: Voit pestä renkaan vedellä ja asentaa 
sen takaisin paikalleen renkaan kuivuttua.  
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Imurin sensorit  
 
 
 
 
 
Puhdista imurin sensorit käyttäen 
kuivaa ja pehmeää liinaa: 
 
1. Neljä pudotussensoria imurin 
pohjassa. 
 
2. Seinäsensori imurin oikeassa 
laidassa.  
 
3. Latauspinnat imurin pohjassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monisuuntainen pyörä 
 
*Suositellaan puhdistamaan kuukausittain. 

1. Käännä imuri ympäri ja irrota pyörä vetämällä 
ylöspäin. 
 

2. Puhdista pyörään ja akseliin tarttuneet hiukset 
ja muu lika. 
 

3. Aseta pyörä paikalleen painamalla se riittävän 
syvälle.  

 
Huomaa: Voit puhdistaa pyörän juoksevan veden alla 
ja asentaa sen takaisin kunnes se on kuivunut.  
 
Latausalusta 
*Suositellaan puhdistamaan kuukausittain. 
Puhdista latausalusta ja sen latauspinnat käyttäen kuivaa ja pehmeää liinaa.  
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Tehdasasetusten palauttaminen 
Voit tehdä tehdasasetusten palauttamisen, mikäli imuri ei toimi oikein WiFi:n resetoinnin 
jälkeen. Ennen asetusten palauttamista, akun varauksen tulee olla yli 80%. Toiminto vie noin 
10 minuutin ajan.  
 
Laitteen ollessa käynnissä, paina ja pidä pohjassa virtanappia. Paina WiFi:n 
resetointinäppäintä lyhyesti samalla jatkaen virtanapin painamista kunnes kuulet äänen, joka 
sanoo “Start restoring the initial version” eli suomeksi: aloitetaan alkuperäisversion asennus. 
Tämän jälkeen imuri on palautunut tehdasasetuksille.  

Laitetakuu 
● Valmistajan ja maahantuojan myöntämä tuotetakuu on 12 kuukautta.  
● Takuu kattaa laitteen mahdolliset valmisteviat.  
● Laitteen takuunalaiset huollot voidaan tehdä ainoastaan tuotteen jälleenmyyjän tai 

heidän valtuuttaman huollon toimesta.  
● Laitetakuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat seuraavista:  

○ Normaali kuluminen 
○ Laitteen väärinkäyttö 
○ Ohjekirjan vastaiset toimenpiteet  
○ Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen  
○ Ei-hyväksyttyjen lisälaitteiden käyttö  
○ Voimankäyttö  
○ Ulkoisesta voimasta aiheutuvat vahingot  
○ Laitteen osittainen tai kokonaan purkaminen 
○ Vesivaurioista 
○ Sähköiskuista.  

 
 
Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai 

ilmaantuu kysymyksiä, olethan asiakaspalveluumme yhteydessä: 
https://www.e-ville.com/ota-yhteytta 
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