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Detta anger att olycksfall eller allvarliga skador sannolikt blir följden om bruks-
anvisningen inte följs eller om produkten används på felaktigt sätt.

Fara

Detta anger att olycksfall eller allvarliga skador sannolikt blir följden om bruks-
anvisningen inte följs eller om produkten används på felaktigt sätt.

Varning

Detta anger att person- och egendomsskador sannolikt blir följden om bruks-
anvisningen inte följs eller om produkten används på felaktigt sätt.

Obs

Varningssymbol

Detta anger ett förbud. Se symbolen eller förklaringen av symbolen för närmare information.

Detta anger en föreskrift. Se symbolen eller förklaringen av symbolen för närmare information.

Detta anger en varning. Se symbolen eller förklaringen av symbolen för närmare information.

*1. Möjliga allvarliga skador: blindhet, brännskador, elstöt, frakturer, förgiftning och andra allvarliga skador 
som leder till följdsjukdomar och långvarig sjukhusvistelse.
*2. Möjliga skador: Bränn- och elskador som inte kräver inläggning på sjukhus.
*3. Möjliga egendomsskador: Skador på möbler, värdesaker och sällskapsdjur.

Bild- och teckenförklaring

Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsanvisningarna och vidta alla normala säkerhetsåtgärder innan du använder produkten. 
Om anvisningarna inte följs blir garantin ogiltig. Dammsugarroboten S 1000 är en avancerad produkt som 
endast får användas inomhus. ANVÄND INTE roboten för andra ändamål än rengöring. Läs bruksanvisningen.
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Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar för produkt, laddningsstation, 
virtuell vägg, nätadapter och andra tillbehör.

Ingen demontering

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Rengör smuts

Växelström

Förbjudet

Endast behöriga tekniker får demontera produkten. Användaren får inte demontera, 
reparera eller modifiera produkten. Risk för elstöt, tekniskt fel och personskador.

Det är förbjudet att ta isär batterifacket.
Demontering av batterifacket kan leda till skada eller batteriläckage som leder till 
brand eller explosion.

Det är förbjudet att använda metall eller andra ledande ämnen för att koppla ihop 
batteriets positiva och negativa poler. Det leder till kortslutning och explosion.

Använd inte nätadapter med växelriktare.
Det kan leda till överhettning, tekniskt fel eller brand.

Rengör med torr trasa om det har samlats damm på och omkring kontaktens metall-
poler. Annars kan det leda till elstöt, överhettning eller brand.

Adaptern kräver växelström på 100–240 Vac. Anslut den på rätt sätt till uttaget 
och se till att inte barn rör vid den.

Använd endast originaladapter. Annars föreligger fara.

Skada eller modifiera inte nätkabeln. Böj, upphetta eller dra inte i kabeln, och 
pressa den inte med tunga föremål. Detta kan skada kabeln och leda till brand 
eller elstöt.

Varning
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Förbjudet

Använd endast 
produkten inomhus

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Rör ej

LÅT INTE barn leka med produkten utan tillsyn. Det kan leda till att de skadar sig.

Använd inte produkten i en brandfarlig miljö. Om produkten används i närheten av 
propangas, bensin och andra brandfarliga gaser eller damm leder det till explo-
sion eller brand.

Tvätta inte produkten och lämna den inte i en blöt eller fuktig miljö. Tvätta inte 
huvudenheten, laddningsstationen och den virtuella väggen.

Sitt inte på produkten.
Låt inte vuxna, barn eller djur sitta på produkten, eftersom den kan skadas.

Alla i hushållet bör upplysas om att produkten är i drift, så att ingen snavar över 
den. Rör inte vid hjulen eller rullborsten när produkten är i drift, så att du inte 
kommer i kläm i maskinen. Detta gäller särskilt barn.

Rör ej

Rör inte vid elkabeln, stickkontakten eller adaptern med blöta händer. Risk för elstöt.

Använd aldrig produkten i en miljö med flyktiga ämnen, eftersom detta kan leda till 
brand och fara.

Detta är en avancerad produkt som uteslutande ska användas inomhus.

OBS
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Förbjudet

Stäng av strömmen

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Säkerhetsanvisningar

Stäng av roboten om den inte ska användas under en längre tid. Batteriläckage 
kan orsaka brand, personskador eller miljöföroreningar. Bryt strömförsörjningen när 
du använder nätadapter och dra ur stickkontakten från uttaget. Annars föreligger 
brandfara.

Produkten får inte vara övertäckt eller förpackad vid användning.

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Använd inte produkten för att städa 
badrum, lager, fabrikslokaler, sängar och liknande.

Luftutlopp
Produkten kommer att skadas om du sticker in en skruvmejsel eller andra skarpa 
objekt i luftutloppet.

Tvätta inte produkten med vatten.

Endast dammfacket och grovfiltret kan tvättas. Tvätta inte andra delar av 
produkten. Sätt tillbaka dammfacket och filtren i huvudenheten när de har torkat. 
Exponera inte produkten för starkt solljus.

Använd endast det batteri och den laddningsstation som är särskilt avsedda för 
produkten. Användning av andra batterier eller dockningsstationer leder till läck-
age, överhettning och explosion.

Laddningsinformation

Fara
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Batteriet måste vara isolerat med tejp vid återvinning eller avfallshantering. 
Kontakt med annan metall leder till överhettning, explosion eller brand. Ta det 
använda batteriet till en teknisk serviceverkstad eller återvinningsstation via en auk-
toriserad återförsäljare för avfallshantering. Eller avfallshantera batteriet i enlighet 
med lokal lagstiftning.

Dra ur sladdden när produkten inte används för att undvika kortslutning. Ta inte isär 
batteriet. Det kan leda till läckage, överhettning och explosion.

OBS

Ingen demontering

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förvara inte halsband, hårnålar och andra metallföremål tillsammans med denna 
produkt under transport.

Kasta inte batteriet i öppen eld, och hetta inte upp batteriet.

Sluta omedelbart använda produkten om den överhettas vid laddning.

Ta ut batteriet och placera det på en sval och torr plats när det inte används. Då 
förlängs batteritiden.

Tvätta inte produkten och sänk inte ned den i vatten.

Använd inte produkten vid färg- eller formförändringar.
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Säkerhetsanvisningar

Varning

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förvara inte halsband, hårnålar och andra metallmaterial tillsammans med produk-
ten under transport.

Ladda inte batteriet på andra enheter

Batteriet får inte sättas tillbaka i huvudenheten eller laddas om det är deformerat 
eller svullet eller om elektrolytläckage upptäcks i batterifacket.

Tvätta omedelbart av batterivätska med rent vatten, om den kommer i kontakt 
med hud eller kläder. Annars kan du få hudinflammation. Spräck eller kasta inte 
batteriet.

Denna bruksanvisning och tillhörande material får inte kopieras, publiceras eller lagras på några sökbara 
medier eller översättas till andra språk utan vårt skriftliga tillstånd.

Vi har vinnlagt oss om att bruksanvisningen ska vara korrekt och fullständig. Om du hittar några fel eller 
upptäcker att det saknas information är vi mycket tacksamma om du meddelar detta genom din återförsäljare.
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Funktioner

Detta är en unik automatisk städrobot. Den har inte bara rengöringsfunktion, dubbla borstar och stor sugkraft, 
utan levereras även med utbytbar rullborstsats och dammsugarsats.

Denna produkt justerar automatiskt sin sugkraft enligt golvyta. Denna funktion gör inte bara rengöringen 
effektivare, utan sparar också energi (upp till 30 %).

Smart sugjustering

Det är enkelt att använda produkten.
Starta roboten genom att trycka på         knappen

Användarvänlig konstruktion

Tvättbart dammfack

Dammfacket och grovfiltret kan tvättas med vatten. Tvätta 
dammfacket under vatten efter användning så att inte damm blåses 
ut i luften och smutsar ned igen!
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Produktkomponeneter

Huvudenhet och tillbehör

Nr Beskrivning Kvantitet

1 Huvudenhet 1

2 Dockningsstation 1

3 Adapter 1

4 Fjärrkontroll (batteri ingår ej) 1

5 Vattentank *1 och rengöringsduk*2 1

6 HEPA-filter 1

7 Sidoborste 4

8 Magnetremsa 1

9 Bruksanvisning 1

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Produktkomponeneter

Skiss över huvudenhet

Knapp
LED-display

Hölje

Stötfångare

Stötfångarlist

Strömbrytare

Dammfack

Rullborste Komponenet

Vänster hjul

Vänster borste

Framhjul
Autoladdningsport

UltraljudsdetekteringBatterihölje
Höger borste

Laddningsuttag

Höger hjul

Underhölje
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Produktkomponeneter

Dammfacksats

Huvudfilter

Handtag

Dammfack

HEPA-filter

HEPA-filterram

Rullborsthölje

Rullborstbussning

Rullborsthållare

RullborsteKullager

Fästkapsling

Rullborstsats
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Produktkomponeneter

Dockningsstation

Strömindikator

Laddningspoler

Övre hölje

Laddningsuttag

1

6

2

3

7

8 5 4

Fjärrkontroll

1. Display

2. Autoladdning

3. Riktningsknapp

4. Max. rengöring

5. Klockinställning

6. Schemainställning

7. PÅ/AV

8. Rengöringsläge 

OBS: 
Sätt i två AAA-batterier i fjärrkontrollen före användning. Avlägsna batterierna om fjärrkontrollen inte ska 
användas under en längre tid.
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Visningspanel

2

3 4 1 5 6

Panel
Visar tid, laddningsstatus och felkoder med hjälp av siffror.

A. Tryck på denna knapp för att gå från viloläge till standbyläge. I standbyläge trycker du på
denna knapp och håller den intryckt i mer än 3 sekunder för att gå till viloläge.
B. Bekräfta programmeringsinställningen i programmeringsläget.
C. Börja städa i standbyläge.

A. Tryck på denna knapp för att öka värdet i programmeringsläge.
B. I andra lägen trycker du på denna knapp för att roboten ska återvända till laddningsstationen.

A: Tryck på denna knapp för att minska värdet i programmeringsläge.
B: I andra lägen trycker du på denna knapp för att starta MAX-rengöringsläget.

I standby-/laddningsläge trycker du på denna knapp för att gå in i/lämna tidsinställningen. 
Håll knappen intryckt för att gå in i/lämna programmeringsläget.

Tryck på denna knapp för att starta kantrengöring i standbyläge.
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Användning

Batteriladdning

1. Placering av dockningsstation
Placera dockningsstationen mot väggen och avlägsna hinder närmare än 
1 meter på sidorna och ungefär 2 meter framför stationen, enligt bilden 
till höger. Om roboten är avstängd slår du på strömmen genom att trycka 
på strömbrytaren på robotens sida till läge 1.

2. Ladda roboten på ett av följande sätt: 
a. Anslut adaptern till roboten och stickkontakten i andra ändan till eluttaget enligt figuren till vänster.

b. Tryck på        på roboten eller HOME (HEM) på fjärrkontrollen för att få roboten att återvända till 
laddningsstationen för omladdning enligt figuren till höger.

OBS:
a. När roboten laddas visas gradvis 1111 från vänster till höger på LED-displayen.
b. När laddningen är klar visas FULL på LED-displayen.
c. I standbyläge hörs röstvarningen “Please charge” (Ladda) när batterinivån är låg.
d. I arbetsläge återvänder roboten automatiskt till laddningsstationen när batterinivån är låg.

Så här förlänger du batteriets livslängd:
a. Innan roboten används för första gången ska den laddas i 12 timmar.
b. Ladda roboten så snart som möjligt när batterinivån är låg.
c. Roboten återvänder automatiskt till laddningsstationen när den har avslutat rengöringen eller om batterinivån 
är låg.
d. Om roboten inte ska användas under en längre tid laddar du batteriet helt och stänger av den med 
strömbrytaren.
e. Om roboten inte ska användas under mer än 3 månader laddar du roboten i 12 timmar och avlägsnar 
batteriet. 
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Start / Standby / Viloläge / Stänga av

1. Start

a. Se till att strömbrytaren är påslagen (strömbrytaren är placerad på enhetens högra sida).
b. I standbyläge trycker du på       på huvudenheten eller PÅ/AV på fjärrkontrollen för att inleda städningen.

OBS: Om roboten befinner sig i viloläge trycker du       på huvudenheten för att aktivera roboten. Om du tryck-
er en gång till på       börjar roboten automatiskt städa.

Standby innebär att roboten är påslagen och väntar på att användas. Den kan ställas om till standbyläge på 
ett av följande sätt:

a. När roboten städar trycker du på       på huvudenheten för att gå in i standbyläge.
b. När roboten städar trycker du på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av roboten.

2. Standby

I viloläge kan roboten endast aktiveras med hjälp av knappen       på huvudenheten eller PÅ/AV-knappen på 
fjärrkontrollen. Om du vill spara ström kan du ställa in roboten på viloläge i stället för standbyläge på ett av 
följande sätt:

a. Tryck på på       huvudenheten och håll den intryckt i 3 sekunder.
b. Roboten går automatiskt in i viloläge om robotenhetens panel och fjärrkontroll inte används under mer än 2
minuter.

3. Viloläge

Du kan ställa in roboten så att den börjar städa automatiskt vid en viss tidpunkt varje dag.

OBS: Roboten kan endast ställas in när den befinner sig i standby- eller laddningsläge. Om roboten befinner 
sig i viloläge trycker du på        på huvudenheten eller PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera 
roboten. Om roboten befinner sig i städläge ska den stoppas före programmering.

Om programmering
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Hur du programmerar roboten

1. Programmera via robotenhetens displaypanel

A. Ställa in aktuell tid på roboten (se till att roboten är i standbyläge eller påslaget läge).

a. Tryck omedelbart på knappen ”PLAN” för att börja ställa in den aktuella tiden. På LED-displayen 
visas nuvarande systemtid.

b. Därefter börjar de två siffrorna till vänster på LED-displayen att blinka. De två siffrorna till vänster står 
för Timme. Tryck på ”HOME” (HEM) för att öka värdet eller ”MAX” för att minska det.

c. Tryck på      för att växla till minutläge. De två siffrorna till vänster som står för Minuter på LED-
display en börjar blinka. Tryck på ”HOME” (HEM) för att öka värdet eller ”MAX” för att minska det.

d. Tryck på knappen       för att spara inställningen. Tryck därefter på ”PLAN” för att avsluta (om du 
trycker på ”PLAN” innan inställningen har sparats går inställningen förlorad).

B. Programmera roboten (se till att roboten är i standbyläge eller påslaget läge).

a. Tryck på ”PLAN” och håll den intryckt i 3 sekunder för att inleda programmeringen. De två siffrorna 
till vänster på LED-displayen blinkar.

b. Tryck på       knappen ”HOME” (HEM) för att öka timvärdet eller på knappen ”MAX” för att minska 
det.

c. Tryck på        för att gå in i läget för minutinställning. De två siffrorna till höger på LED-displayen 
blinkar. Tryck på knappen ”HOME” (HEM) för att öka värdet eller på knappen ”MAX” för att
minska det.

d. Tryck på        igen för att spara inställningen. Tryck därefter på knappen ”PLAN” för att avsluta (om 
du trycker på ”PLAN” innan inställningen har sparats går inställningen förlorad).

C. Nollställa programmeringen
Följ ovanstående steg B, ställ in programmeringstiden på 00:00 och avsluta.

Obs:
a. När städtiden programmeras via robotpanelen följer den robotens aktuella tid. Följ därför steg A för att
ställa in robottiden i enlighet med den aktuella verkliga tiden.
b. Roboten börjar automatiskt städa vid den inställda tiden varje dag. Programmeringen måste upprepas om
enheten har stängts av.

2. Programmera via fjärrkontrollen

A. Programmera roboten
Se till att roboten befinner sig i standbyläge eller laddningsläge. Tryck på knappen ”PLAN” på fjärrkontrollen
och håll den intryckt i 3 sekunder för att gå in i programmeringsläge.
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a. De två siffrorna till vänster på fjärrkontrollens skärm står för Timmar, de två siffrorna till höger står för Minut-
er. Efter att du har gått in i programmeringsläget blinkar siffrorna för Timmar. Timmar och Minuter kan ändras
genom att du trycker på knappen ”Upp” eller ”Ned”. Genom att trycka på ”Vänster” och ”Höger” växlar du
mellan tim- och minutinställningen. Det värde som blinkar är det som programmeras.

b. När du har valt timmar och minuter riktar du fjärrkontrollen mot roboten och trycker på fjärrkontrollens ”PÅ/
AV”-knapp. På robotenhetens displaypanel visas den motsvarande programmerade tiden, om programmerin-
gen lyckades.
Obs: Det värde som visas på fjärrkontrollen är tidsintervallet till städning. Och tidsintervallet ställs in i steg om
30 minuter. Exempel: Den aktuella tiden är 8.00, och inställningen på fjärrkontrollen är 01:00. Om program-
meringen framgångsrikt har sparats börjar roboten städa 1 timme senare. Det innebär att 9.00 har ställt in som
städtid och att roboten automatiskt kommer att börja städa kl. 9.00 varje dag.

B. Nollställa programmerad städning
Tryck på ”PLAN” på fjärrkontrollen och håll den intryckt i 3 sekunder för att gå in i programmeringsläge. De två
siffrorna till vänster på fjärrkontrollens skärm står för Timmar, de två siffrorna till höger står för Minuter. Timmar
och Minuter kan ändras genom att du trycker på knappen ”Upp” eller ”Ned”. Genom att trycka på ”Vänster”
och ”Höger” växlar du mellan tim- och minutinställningen.  Ställ in tiden på 00:00 och tryck därefter på ”PÅ/
AV”-knappen. Programmeringen har framgångsrikt nollställts.

C. Ställa in aktuell tid på fjärrkontrollen
Tryck på ”CLOCK” (KLOCKA) på fjärrkontrollen och håll den intryckt i 3 sekunder för att gå in i läget för
inställning av aktuell tid på fjärrkontrollen. De två siffrorna till vänster på fjärrkontrollens skärm står för Timmar,
de två siffrorna till höger står för Minuter. Överst på LCD-panelen kan du välja Datum.  Efter att du har gått in i
läget för inställning av aktuell tid blinkar siffrorna för Timmar. Tryck en gång på ”Höger” för att växla till minuter,
och tryck två gånger på ”Höger” för att ändra datum. Timmar och Minuter kan ändras genom att du trycker
på knappen ”Upp” eller ”Ned”. Datum kan ändras genom att du trycker på ”Vänster” och ”Höger”. Tryck på
knappen ”CLOCK” (KLOCKA) för att spara inställningen.

Obs: Fjärrkontrollens klocktidsfunktion visar den aktuella tiden. Den har inget att göra med den programmerade 
städtiden.

Rengöringslägen

Max. rengöring
Tryck på MAX på roboten eller MAX på fjärrkontrollen för att 
inleda MAX-rengöring. Roboten går in i MAX-rengöringsläge. I 
MAX-rengöringsläget är sugkraften större, rullborstrotationen snab-
bare och hjulrotationen långsammare.
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4 rengöringslägen
Tryck på MODE-knappen X1, X2, X3, X4, X5 på fjärrkontrollen för att växla mellan olika rengöringslägen:

LÄGE 1: KANTRENGÖRING, roboten rengör längs väggarna. På fjärrkontrollens LCD-display visas MODE 1 i 
nedre högra hörnet.

LÄGE 2: Rengöring av 2x2 kvadratmeter i sicksack. På fjärrkontrollens LCD-display visas MODE 2 i nedre 
högra hörnet.

LÄGE 3: Slumpmässig rengöring. Roboten inleder slumpmässig rengöring (inte sicksack). På fjärrkontrollens 
LCD-display visas MODE 3 i nedre högra hörnet. 

LÄGE 4:  Intensiv rengöring (endast i litet rum). På fjärrkontrollens LCD-display visas MODE 4 i nedre högra 
hörnet.
Roboten startar MAX-rengöringsläge och rengör två gånger för grundligare rengöring.

LÄGE 5: Roboten avbryter städningen och går in i standbyläge. (Inget MODE 5 visas på fjärrkontrollens 
LCD-panel)

Om du trycker på MODE-knappen X6 går du tillbaka till LÄGE 1.

4. Programmera städning
Programmera roboten enligt dina behov. Och roboten kommer att
börja städa enligt planen.
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Vattentanken och dess moppduksanvändning

1. Fästa moppduken
För att fästa moppduken på undersidan av vattentanken som det visas i figur 1, var noga med
att den fästande sidan och moppduken är riktade mot lämpliga sidor, och fäst sedan mop-
pduken på den fästande sidan.

2. Fyll vattentanken med vatten
Ta bort gummipluggen från vattentanken, fyll tanken med vatten. Sätt sedan tillbaka gummiplug-
gen noggrannt och säkert åtsittande för att förhindra vattenläckage. Observera att användande
av skurmedel kan täppa igen porerna i vattenbehållaren. Sänk ned behållare i varmt vatten för
att lösa upp skurmedlet.

3. Sätt fast vattentanken på robotdammsugaren
Vänd robotdammsugaren upp och ned, sätt fast vattentanken på enhetens undersida och var
noga med att den sitter stadigt fast med hjälp av sina bultar.

Notera: Moppduken kan tvättas i 40-grader, undvik att använda sköljmedel vid maskintvätt.
Skydda känsliga golv med skydd för den fuktiga moppduken i samband med laddning i 
laddstation.

Mopp

Vattentank

Gummiplugg
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Produktunderhåll

1. Kontrollera att sidoborstarna inte är skadade och att det inte finns några främmande föremål i dem.
2. Använd en rengöringstrasa för att rengöra sidoborstarna.
3. Ta bort sidoborstarna och lägg dem i varmt vatten i fem sekunder för att åtgärda trassel och deformering.
4. Byt ut sidoborstarna när de är utslitna.

Rengöra sidoborstarna

Töm och rengör dammfacket efter varje användning enligt de steg som visas på följande bilder.

Lyft

A. Lyft locket

Rengöra dammfack och filter

B. Ta ut dammfacket.

C. Ta ut HEPA-filter
D. Öppna dammfackets lock,
ta ut huvudfiltret. E. Töm dammfacket.

F. Tvätta dammfacket och huvudfiltret, rengör HEPA
med borste (ej vatten). G. Sätt tillbaka huvud- och HEPA-filtret.

OBS: 
a. Tvätta helst grovfiltret efter varje städning och installera grovfiltret när det är helt torrt.
b. HEPA-filtret behöver bytas om det har tappat sin form eller inte sluter tätt mot filterramen.
c. Rekommenderade bytesintervaller av HEPA-filter:

i. 1ggn/mån vid städning varje dag
ii. Varannan månad vid städningar 3-4ggr/vecka
iii. Var 4 fjärde månad vid färre tillfällen än 1ggn/veckan

Nya filter finns att köpa på www.cleanmate.se eller hos din återförsäljare.
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Torka försiktigt alla sensorer och hjul, enligt bilden nedan, med en mjuk trasa eller ett hjälpmedel

Rengör sensorer och hjul

Torka försiktigt laddningspolerna, enligt bilden nedan, med en mjuk trasa eller ett hjälpmedel.

Rengör laddningspolerna 
med en mjuk och torr trasa 
om kontakten är dålig

Rengör laddningspolerna med en mjuk 
och torr trasa om kontakten är dålig

Rengöra laddningspolerna



22

OBS: Sätt tillbaka rullborstaxeln efter att den har torkat helt.

Underhåll

Avlägsna och ta isär rullborstsatsen enligt nedanstående 
bild, och rengör den med mjuk trasa eller verktyg. 
(Rullborstaxeln kan tvättas).
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Produktspecifikationer

Batteribyte

1. Skruva loss skruvarna på batterilocket med en skruvmejsel.
2. Ta bort batterilocket.
3. Ta ut batteriet.
4. Ta bort elektrodspetsarna som ansluter batteriet till huvudenheten.
5. Sätt in det nya batteriet i batterifacket med etiketten uppåt.
6. Anslut batteriet till roboten.
7. Ordna anslutningsdonet och ledningarna.
8. Sätt tillbaka batterilocket.
9. Skruva fast batterilocket.

OBS: Använd endast originalbatteri. Annars kan roboten skadas.

Klassifikation Uppgift

Mekaniska 
specifikationer

Diameter 350 mm

Höjd 99 mm

Vikt 3,7 kg

Elektriska 
specifikationer

Märkeffekt 14,4 V

Batterispecifikationer Li-Ion 2600mAH

Specifikationer 
för rengöring

Dammfackskapacitet 0,5 L

Laddningstyp Autoladdning/manuell laddning

Rengöringsläge Max, Kant, 2*2*m2, Intensiv, Program

Laddningstid 4-6 timmar

Städtid 120 mins

Knapptyp på huvudenhet Styrplatta (LED-display)
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Felsökning

Nr Felkod Orsak

1 E1 Dammfacket sitter fel eller saknas

2 E2 Strömförsörjningen bröts under laddning

3 E3 Låg spänning eller autoladdningsfel

4 E11 Vänster antifallsensor detekterar kant

5 E12 Höger antifallsensor detekterar kant

6 E13 Främre antifallsensor detekterar kant

7 E21 Vänster hjul, fallsensor aktiverad

8 E22 Höger hjul, fallsensor aktiverad

9 E31 Främre stötfångarens väggdetekteringssensorer detekterar hinder

10 E32 Höger infraröda sensorer detekterar hinder

11 E33 Främre stötfångarens väggdetekteringssensorer, höger infraröda

12 E41 Vänster hjul överbelastat

13 E42 Höger hjul överbelastat

14 E43 Vänster sidoborste överbelastat

15 E44 Höger sidoborste överbelastad

16 E45 Höger hjul överbelastad

17 E46 Rullborste överbelastad

18 L0 Låg batterinivå

19 11:11 Laddar

20 FULL Laddning slutförd
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Kundservice & garanti

Har ni frågor eller funderingar kring er Cleanmate?

Vid frågor kring produkten eller garantiärenden, vänligen besök oss på cleanmate.se 
Under fliken “Service” fyller ni enkelt i garantiformuläret som mailas direkt till vår 
serviceavdelning.

Välkommen!

Cleanmate




