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Säkerhetsanvisningar

1. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den här produkten.
2. Efter att ha läst den här handboken, förvara den på en lättillgänglig plats för 

framtida konsultation.
3. Alla åtgärder som motsätter sig beskrivningarna i denna användarmanual kan

leda till skada på människa eller denna produkt.
Säkerhetsinstruktioner
1. Använd endast produkten inomhus, använd den inte utomhus.
2. Innan du startar produkten, se till att dammbehållarfiltret är korrekt installerat.
3. Använd inte denna produkt i våt eller fuktig miljö, t.ex. badrum eller tvätt.
4. Ta upp föremål före användning (ta bort alla ömtåliga föremål och sladdar,

kläder, papper, lösa kablar samt se till att lyfta gardiner och draperier från
golvet för att undvika eventuella olyckor.

5. Sitt inte ovanpå denna produkt eller fäst ett föremål ovanpå den. Akta barn
eller husdjur medan produkten är i drift.

6. Använd inte produkten nära cigaretter, tändare, tändstickor eller brandfarliga
ämnen.

7. Använd aldrig produkten för att städa upp brännbara eller mycket flyktiga
vätskor så som bensin.

8.  När produkten är i drift, se till att alla dörrar som leder ut ur bostaden är
stängda.

9. Om produkten inte fungerar eller skadats av extern påverkan, vänligen
kontakta återförsäljaren.

10. Innan du laddar, kontrollera om adaptern och uttaget är ordentligt
anslutna.

11. Använd produkten i temperaturer mellan 0°C/32°F och 40°C/104°F. Placera
inte produkten i höga temperaturer eller i solljus under långa perioder.

12.  Roboten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktion.

13. Säkerställ att ingen minderårig leker med roboten.
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Batteri- och uppladdningsinstruktioner
1.  Batteriet är uppladdningsbart, använd den spänning och ström som anges

på förpackningen. (Använd endast batteripaket som tillhandahålls av
tillverkaren eller specificerat av tillverkaren, kontrollera polariteten innan du
installerar batteriet. Batterispänning: 11,1VDC, arbetsström: 900-1200mA)

2. Använd endast originalbatteriet och nätadaptern till produkten.
3. Laddningsadaptern är endast avsedd för inomhusbruk.
4. Ladda inte produkten om batterikabeln eller kontakten är skadad.
5. Rör aldrig vid laddaren, kontakten eller kabeln med blöta händer.
6. Koppla ur nätadaptern, stäng av enheten och ta ut batteriet innan du rengör

produkten.
7. Ta ut batteriet när roboten inte används på länge.
8. Batteriet måste tas ur produkten innan det skrotas.
9.  Produkten måste kopplas bort från strömkällan när du tar ut batteriet.

Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.

Produktfunktioner
Denna robotdammsugare är utrustad med funktioner som är lämpliga för 
rengöring av golvytor i hemmet och kontoret med golvtyper som trä, kakel 
och linoleum.

Slumpmässig Spiral Väggrengöring Spiral
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Robotenhet och tillbehör

Robotenhet och tillbehör

3

Robotdammsugare x 1 Uppladdningsbart batteri x 1 Nätadapter x 1 Mopphållare x 1

Bruksanvisning x 2 Sidoborstar x 4 Mopppduk x 2

Stötfångare

Dammbehållare
(Under lock)Lucka

Start / Stopp-knapp
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Robotenhet och tillbehör

Batteri-installation
1. Innan du installerar eller tar ut batteriet måste produkten kopplas bort från 

nätadatern.
2. Öppna batteriluckan.
3. Sätt i batteriet i batteriutrymmet , koppla in batterikontakten och stäng 

locket. Se till att lockets låsklämmor sitter fast ordentligt.

4

Sidoborste

Framhjul

Stötfångare

Fallsensor Insug

Drivhjul

Batterilucka

Mopphållare



Ladda batteri
1. Se till att batteriet är korrekt installerat innan du laddar det.
2. Förfarandet för att ladda produkten är som följer: Anslut först nätadaptern till 

vägguttaget och anslut sedan den andra änden i roboten, ett blått ljus 
kommer att blinka.

3. Efter fulladdat lyser indikatorlampan i fast blått ljus.
4.  När batteriet är slut blir LED-indikatorn röd, vilket uppmanar till att ansluta 

roboten till nätadaptern.
5.  För att säkerställa bästa möjliga prestanda och livslängd för batteriet, 

vänligen ladda produkten i minst 3 timmar. Efter fulladdad i 3 timmar kommer 
indikatorlampan att lysa med fast blått ljus. Lämna aldrig batteriet urladdat.

Användning av robot 
Start av robot
1. Placera roboten i ett rum med mycket frigjord golvyta och tryck sedan på 

start/stopp-knappen för att starta städningen.
2.  När batteriet tar slut lyser LED-indikatorn i rött och roboten stannar.

Notering:
Denna robot är inte passande

för långluggade mattor.

5

Nätadapter Anslutning för nätadapter, på robot
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Sidoborstar, montering & rengöring
Sätt L-sidoborsten på L-plats och R-sidoborste på R-plats på robotens 
undersida och tryck på plats för att fixera den och tvärtom - för att lossa 
sidoborsten, dra rakt upp.

Underhåll
Rengöring av dammbehållare
1. Öppna locket genom att trycka nära Start/Stopp-knappen.

2. Ta tag om dammbehållaren i avsedda fördjupningar och lyft den rakt upp.

1 2
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3. Öppna dammbehållarens lock.
4.  Ta ut innerfiltret.
5. Töm dammbehållaren på smuts.

Underhåll
Rengöring av dammbehållare
1. Skölj dammbehållaren med kranvatten. Tvätta den inte i tvättmaskin, 

diskmaskin eller i annan maskin.

2. Rengör filtret regelbundet med en mjuk borste.

3. Sätt tillbaka filtret och dammbehållarens lock när de är rena.

4. Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten.

3 4
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Notera:
Innan du sätter tillbaka dammbehållaren, se till att den transparenta plastfilmen 
(fungerar som backventil) i dammbehållaren är ordentligt fastsatt. Kontrollera 
filtret innan du använder produkten. Att använda produkten utan filter kan 
orsaka funktionsfel.
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Rengöring av insugsmunstycket
Efter upprepad användning under en tid kan smuts och damm ansamlas runt 

produktens insugsmunstycke. För att säkerställa bästa rengöringseffektivitet 

och konstanta luftflödet bör det rengöras regelbundet.

1. Ta bort nätadaptern.

2. Avlägsna smuts och damm i och runt insugsmunstycket.

10

9



www.PyleUSA.com10

Felsökning

Om lösningarna ovan inte hjälper, vänligen se nedan.
1. Starta om roboten med start/stopp-knappen.

2. Ifall omstart inte hjälper, ta kontakt med återförsäljaren till er Cleanmate. 

Problem Trolig orsak
                

Lösning

1

2

3

4

5

6

7

LED-lampa 
lyser rött

Dammsuger 
men inget sugs 
upp fr. golvet

Roboten backar 
när den startats

LED-lampan 
blinkar blått efter 

4tim laddning

Sidoborstarna är 
böjda

Roboten startar 
inte

Roboten städar 
endast i cirklar

1. Lågt batteri
2. Roboten har lyfts upp

1.  Dammbehållaren är full
2.  Filtret är inte korrekt 

installerat.

1.  Roboten står på en 
mörk yta

2. Fallsensorn är täckt

Strömmen kan ha brutits 
under laddning

Utslitna efter lång 
tids användning

1. Batteriet är inte 
korrekt isatt

2. Låg batterinivå
3.  Roboten behöver 

startas om

En av kontakterna kan 
ha lossnat till drivhjulet

1. Laddar roboten
2. Placera roboten på 

golvet

1. Rengör dammbehållaren
2. Installera filtret korrekt

1. Placera roboten på en 
ljus golvyta

2. Rengör fallsensorn

Roboten kan användas om 
den varit ansluten t. 

nätadapter i minst 4tim

Placera i väldigt varmt 
vatten så återtar de 

sin form

1.  Installera batteriet 
korrekt

2.  Ladda upp batteriet 
(4tim)

3.  Starta om roboten

1. Öppna luckan till 
drivhjulet, återanslut 
kabeln t. drivhjulet

2. Kontakta återförsäljare 
för service
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Features:
• Mini-robotdammsugare
• Håller rent med sidoborstar och dammsugning
• Mångsidig och enkel att sköta
• Sjävgående dammsugning m. flertal städprogram
• Låg profil för städning under låga möbler
• Fall- och stötsensor
• Känner av föremål och städar kring dom
• Fungerar på trägolv, linoleum, kakel, heltäckningsmatta m.fl.
• Smidig åtkomst till dammbehållaren
• Påslös dammbehållare
• Enkel hantering - en knapp
• Inbyggt uppladdningsbart batteri
• Två roterande sidoborstar kompletterar dammsugningen
• Inkluderar laddare
• Perfekt för hemmet eller kontoret

Vad inkluderas?
• Robotdammsugare
• Uppladdningsbart batteri
• (1) Nätadapter
• (2) Moppduk

Teknisk specifikation:
• Material: ABS, POM
• Dammbehållare, volym: 0.2L
• Ungefärlig laddningstid: 2.5-3 Timmar
• Städtid, upp till: 90 Minuter
• Batterityp: 11.1V Li-ion, 1500mAh - 16.65Wh
•  Genomsnittlig förbrukning:15W
• Strömförsörjning: 120/240V, 13V nätadapter
• Ljudnivå: 65 dB

• (1) Mopphållare
• (2) Sidoborstar
• (2) Dammfilter
• (2) Användarmanual
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