
Cleanmate

Robot-fönsterputsare

Cleanmate S 5000

BRUKSANVISNING



Gratulerar till köpet av din S 5000! Vi hoppas att du blir nöjd med den i 
många år. Med din nya robot blir det säkert lättare att hålla rent hemma, 
vilket gör att du får tid över till andra saker.

Om du stöter på något problem som inte tas upp ordentligt i den här 
bruksanvisningen ska du kontakta vår kundtjänst, där en tekniker kan ägna 
sig åt dina problem eller frågor.

Företaget förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar och/
eller konstruktionsändringar av produkten inom ramen för det löpande 
förbättringsarbetet.

Tack för att du valde Cleanmate S 5000
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1. Viktiga säkerhetsanvisningar

Vid användning av en elektrisk apparat bör alltid grundläggande säkerhetsanvisningar följas, däribland följande:

Läs alla anvisningar innan du använder apparaten. Spara denna bruksanvisning.

1. Apparaten får inte användas av barn eller personer som inte vet hur den ska användas. Tillsyn kan krävas. 
Låt inte barn leka med apparaten.
2. Använd inte apparaten i extremt varma eller kalla miljöer (under 0 °C/32 °F eller över 40 °C/104 °F). 
Apparaten kan användas för rengöring av fönstrens yttersida om den är ordentligt fastgjord vid hållaren och 
om det inte blåser, regnar eller snöar.
3. Se till att apparaten är ansluten till elnätet under rengöringen. Apparaten har ett reservbatteri som laddas 
under användning. Reservbatteriet driver apparaten om kontakten dras ur eller om det blir strömavbrott.
4. Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
5. ENDAST för hushållsbruk. Använd inte apparaten i kommersiella miljöer eller industrimiljöer.
6. Använd inte apparaten på sprucket glas.
7. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller levereras av tillverkaren. Använd endast den nätadapter
som levereras av tillverkaren. Se till att matningsspänningen motsvarar nätadapterns märkspänning.
8. Använd inte apparaten på ett fönster med mindre karm än 5 mm (0,2 tum).
9. Använd inte apparaten på blöta eller nersmorda fönster.
10. Förvara inte apparaten nära värmekällor och brännbara material.
11. Använd inte apparaten om den inte fäster ordentligt på glaset eller är synligt skadad.
12. Använd inte apparaten i vatten eller andra vätskor, för att minska risken för elstöt. Placera eller förvara inte
apparaten där den kan ramla eller dras ned i ett badkar eller tvättfat.
13. Rör inte vid stickkontakten eller apparaten med blöta händer.
14. Ladda inte apparaten i extremt varma eller kalla miljöer, annars kan batteriets livslängd påverkas.
15. Placera inte apparaten på andra elektriska apparater och håll den borta från eld och vätska när den laddas.
16. Skada inte nätkabeln. Dra eller bär inte apparaten i nätkabeln, använd inte nätkabeln som handtag, 
stäng inte fönster över nätkabeln och lägg inte tunga saker på den. Håll nätkabeln borta från varma ytor.
17. Använd inte om nätkabeln eller uttaget är skadade. Använd inte apparaten om den inte fungerar som den 
ska, har tappats i marken, är skadad eller kommer i kontakt med vatten. Den måste repareras av tillverkaren 
eller av dennes ombud för att undvika fara.
18. Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av dennes ombud för att undvika fara.
19. Stickkontakten ska dras ur eluttaget innan apparaten rengörs eller genomgår underhåll. Dra inte ur 
nätadaptern genom att dra i nätkabeln.
20. Reservbatteriet ska bytas ut av tillverkaren eller av dennes ombud för att undvika fara.
21. Reservbatteriet ska tas ut och kasseras i enlighet med lokala lagar och föreskrifter, innan apparaten slängs.
22. Apparaten får inte vara ansluten till elnätet när batteriet tas ut i samband med avfallshantering av apparaten.
23. Avfallshantera använda batterier i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.
24. Förbränn inte apparaten, även om den är allvarligt skadad. Batteriet kan explodera.
25. Apparaten ska användas i enlighet med denna bruksanvisning. Produktens tillverkare kan inte hållas 
ansvarig för skador på grund av felaktig användning.
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* specifikationer kan ändras inom ramen för de löpande produktförbättringarna.

2. Innehåll och tekniska specifikationer

2.1 Innehåll

2.2 Specifikationer

Modell nr S 5000

Arbetsspänning 24 V DC Märkeffekt 75 W

Fjärrkontroll

Nominell utspänning 3 V DC

Nätadapter GQ90-240375-E2

In:100–240 v~50/60 Hz 2,0 A Max Ut:24 V DC 3,75 A

S 5000 Nätadapter Bruksanvisning Förlängningssladd 
(1,5 m/4’11)

Hållare och stropp Fjärrkontroll Putsdynor Putslösning
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2. Innehåll och tekniska specifikationer

2.3 Produktskiss

S 5000-enhet

S 5000 Fjärrkontroll

1. Främre stötfångare
2. Statusindikator
3. START/PAUS-knapp
4. Handtag
5. Uppgraderingsport (för garantiservice)
6. Högtalare
7. Bakrestötfångare
8. Nätkabel
9. Kantsensorer  

10. Putsdyna
11. Gummiskrapor
12. Putsdyna
13. Fläkt
14. Drivband
15. Sugsensor
16. Strömbrytare
17. Sidrullar
18. Statusindikator

1. Riktningskontroll 
2. START/PAUS-knapp
3. Knapp för hjulrengöring
4. Knapp för rengöring av höger del 
5. Knapp för N-putsning
6. Knapp för Z-putsning
7. Knapp för upprepad rengöring
8. Odefinierade
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3. Använda S 5000

3.1 Bra att veta före putsning

Använd inte S 5000 på ett fönster med 
mindre karm än 5 mm (0,2 tum).

S 5000 kan putsa fönster med eller utan 
karm, större än 50 x 50 cm (19,7 x 
19,7 tum).

Om S 5000-enhetens statusindikator blinkar 
med RÖTT sken efter att apparaten kopplas 
PÅ måste nätkabeln anslutas till enheten. 
Om statusindikatorn blinkar med blått sken 
måste reservbatteriet laddas. Låt S 5000- 
enheten vara ansluten till elnätet för att ladda 
reservbatteriet tills statusindikatorn lyser med 
fast BLÅTT sken (ungefär 2 timmar). S 5000 
kan inte användas om indikatorn blinkar med 
RÖTT sken.

Om fönstret är täckt med smuts får du rengöra 
ett litet område på glaset före putsningen och 
placera S 5000 där.
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3. Använda S 5000

• Se till att det är minst 13 cm (5,1 tum) mellan glaset och hinder i rummet, t.ex. gardiner eller möbler.
• S 5000 kan putsa horisontellt monterat glas, men endast med hjälp av riktningsknapparna på fjärrkontrollen.
• S 5000 kan putsa snett monterat glas, men då kanske enheten inte fungerar normalt. Någon bör hålla sig i
   närheten för att kunna ingripa vid problem.
• Använd inte S 5000 upp och ned.
• S 5000 bör endast användas med putslösningen för S 5000. Andra rengöringsmedel minskar avsevärt 
   S 5000-enhetens prestanda och kan skada roboten.
• Läs tillverkarens anvisningar för skötsel och rengöring innan du använder S 5000 på glas med ojämn yta, 
   t.ex. frostat, strukturerat, mönstrat eller behandlat glas. Produktens tillverkare kan inte hållas ansvarig för skador 
   på grund av felaktig användning på sådana ytor.

3.3 Sätta ihop nätadaptern

3.2 Sätta fast putsdynan

Vänd på S 5000-enheten och sätt fast putsdynan på undersidan så att 
den är slät. Putsdynans vita sida fäster på kardborrytan, och sidan med 
grå mikrofiber är vänd utåt. Se till att putsdynan inte täcker kantsensorerna, 
främre stötfångarens sensor och bakre stötfångarens sensorer.

3.4 Sätta på säkerhetsstroppen

A: Enhetens 
nätkabel

B: Nätadapterns nätkabel C: Hållare D: Säkerhetsstropp
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3. Använda S 5000

2. Koppla ihop ända A och ända B 
och dra åt.

1. Trä säkerhetsstroppens 
ena ända över S 5000- 
enhetens nätkabel och 

dra åt.

3. Trä säkerhetsstroppens andra 
ända över hållaren och dra åt.

OBS:
* Om nätkabeln är för kort kan förlängningssladden för S 5000 användas. Koppla isär ända A och ända B 
   och koppla ihop dem med förlängningssladdens båda ändar. Dra åt.
* Endast en förlängningssladd kan användas för S 5000-enheten.

3.5 Placera hållaren

Torka av hållarens sugkopp med medföljande putsduk.

• Om S 5000-enheten används för putsning av ett invändigt 
fönster: Tryck fast hållaren MED KRAFT i övre hörnet av det 
invändiga fönstret. Se till att hållaren sitter ordentligt.

• Om S 5000-enheten används för putsning av ett utvändigt 
fönster: Tryck fast hållaren MED KRAFT på insidan av det 
fönster som putsas. Se till att hållaren sitter ordentligt.

3.6 Spreja putslösning

OBS:
* S 5000 bör användas med putslösningen för S 5000. Andra rengöringsmedel kan minska S 5000-
   enhetens prestanda.
* Spreja putsdynans övre och nedre del med medföljande putslösning för S 5000. Därefter torkar du av 
   enhetens undersida med en torr trasa.
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3. Använda S 5000

3.7 Start

1. Anslut S 5000-enhetentilleluttaget
OBS: * Dra inte ur S 5000-enheten medan den arbetar.

2. Koppla PÅ
Ställ in strömbrytaren på läget ”--”. S 5000 är påslagen när 
statusindikatorn blinkar med BLÅTT sken.

OBS: * Håll föremål borta från S 5000-enhetens fläkt, så att 
den inte blockeras.

3. Placera på glaset
Placera S 5000-enheten på fönstret minst 10 cm (4 tum) från 
hörnen eller andra hinder. S 5000 sitter ordentligt på fönstret 
när statusindikatorn lyser med fast BLÅTT sken. 

OBS: * Se till att det är minst 13 cm (5,1 tum) mellan glaset 
och hinder i rummet, t.ex. gardiner eller möbler.

4. Start
Starta S 5000-enheten på något av nedanstående sätt.

• Tryck på START/PAUS-knappen på S 5000-enheten eller på
fjärrkontrollen för att inleda putsningen. S 5000 väljer
automatiskt N- eller Z-putsning.

• Välj själv putsväg genom att trycka på knappen för N- eller 
Z-putsning på fjärrkontrollen. Putsningen inleds.
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3. Använda S 5000

“ N “-putsning är bäst för 
höga fönster.
S 5000-enheten rör sig 
i ett ”N”.

“ Z “-putsning är bäst för 
breda fönster. 
S 5000- enheten rör sig 
i ett ”Z”.

OBS:
Om S 5000-enheten inte reagerar på fjärrkontrollen: se nedanstående steg för upprättande av kontakt mellan 
S 5000 och fjärrkontrollen.

Gör ovanstående förberedelser och placera S 5000-enheten på fönsterglaset.

1. Tryck på och håll in S 5000-enhetens vänster bakre stötfångare, samtidigt som du trycker på START/PAUS-
knappen på robothandtaget. START/PAUS-knappen börjar blinka blått och rött. Släpp upp.

2. Tryck samtidigt på ”Z”-knappen och knappen för upprepad rengöring på fjärrkontrollen.

3. START/PAUS-knappen lyser med fast rött sken. Samtidigt surrar högtalaren. Det innebär att fjärrkontrollen
framgångsrikt har upprättat kontakt med roboten.

3.8 Paus

Gör ett uppehåll i putsningen genom att trycka 
på START/PAUS-knappen på roboten eller på 
fjärrkontrollen.

Manövrera S 5000-enheten framåt, bakåt, till 
vänster och till höger med hjälp av fjärrkontrollens 
riktningskontroll under uppehållet. S 5000-enheten 
putsar fönstret när riktningskontrollen används. 
Växla till ett annat putsningsläge med hjälp av 
knapparna för putsningsläge på fjärrkontrollen 
under uppehållet.
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3. Använda S 5000

3.9 Stopp

När S 5000-enheten har slutfört sin putsningscykel återvänder den till utgångspunkten 
och avger ett pip.

1. Ta bort S 5000-enheten
Ta tag i enhetens handtag. Tryck och håll in i 
ungefär 5 sekunder för att stoppa fläkten. Ta bort S 
5000-enheten från fönstret. Polera bort eventuella 
märken på glaset efter enheten med en putsduk.

2. Stäng AV
Ställ in strömbrytaren på läget ”o”.

3. Ta bort hållaren.
Polera bort eventuella märken på glaset efter 
hållaren med den medföljande putsduken.

4. Dra ur kontakten från eluttaget

OBS: Om S 5000 har ett problem och larmljuset blinkar RÖTT ska du först kontrollera om nätkabeln är 
ansluten ordentligt och att enheten är påslagen. Lysdioden blir blå vid fungerande elanslutning, och enheten 
inleder automatiskt putsningen. Om det RÖDA ljuset fortsätter blinka trots fungerande elanslutning kan du 
använda fjärrkontrollens riktningskontroll för att flytta S 5000-enheten från den aktuella positionen. När lampan 
lyser med fast blått sken trycker du på START/PAUS-knappen för att starta om.
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4. Underhåll

Före rengöring och underhåll av S 5000 stänger du AV och avlägsnar enheten från glaset.

4.1 Putsdyna

Vänd på S 5000-enheten och ta bort putsdynan. Dränk in putsdynan i 20°C rent vatten i 2 minuter. Tvätta för 
hand med milt rengöringsmedel och lägg plant för torkning. Den ska torka helt innan den åter sätts fast på S 
5000- enheten.

OBS: Använd INTE en fuktig putsdyna på S 5000, eftersom enheten då kan glida på fönstret. Regelbunden 
tvätt av putsdynan kan förlänga dess livslängd. Om putsdynan blir sliten eller inte längre passar på 
kardborrytan ska den bytas ut mot en ny, så att putsningens kvalitet inte påverkas.

4.2 Underhåll av enhetens underdel

Fläkt
Vänd på S 5000-enheten och torka av skräp från 
fläkten med en torr trasa, så att sugkraften inte 
påverkas.

Sidrullar
Vänd på S 5000-enheten och torka av de fyra 
sidrullarna med en torr trasa, så att de fungerar som 
de ska.

Kantsensorer
Vänd på S 5000-enheten och torka rent de fem 
kantsensorerna med en torr trasa, så att de fungerar 
som de ska.

Gummiskrapor
Vänd på S 5000-enheten och torka 
gummiskraporna med en torr trasa, så att de 
fungerar som de ska.
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4. Underhåll

4.3 Drivband

Vänd på S 5000-enheten och ställ in strömbrytaren 
på läget ”--”. Fläktmotorn stängs av ungefär 8 sekunder 
senare. Tryck på knappen för hjulrengöring på fjärrkontrollen 
för att börja rengöra hjulen.

Kontrollera drivbanden med hjälp av START/PAUS-
knappen på fjärrkontrollen. Stoppa drivbanden och rengör 
dem med en torr trasa om de är smutsiga.

Ställ in strömbrytaren på läget ”o”.
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5. Statusindikator och ljud

Blinkar blått (långsamt) S 5000 inleder inte putsning förrän reservbatteriet är helt laddat.

Blinkar blått (snabbare) S 5000 är påslagen och färdig att placeras på glaset.

Fast blått sken S 5000 sitter ordentligt på glaset och kan inleda putsningen.

Blinkar rött Problem med S 5000-enhetens strömanslutning, eller så är vakuumeffekten 
inte tillräckligt bra. Se avsnitt 6.

Cirkelljus
Cirkelljuset löper moturs när S 5000-enheten slås på.

Det löpande ljuset övergår till fast sken när vakuumfunktionen är redo.

När vakuumfunktionen inte är redo löper cirkelljuset endast delvis.
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6. Felsökning

Nr Fel Möjliga orsaker Lösningar

1

Statusindikatorn 
blinkar med 
BLÅTT sken när 
S 5000 sätts fast 
på glaset.

Putsdynorna sitter fel. Ta loss putsdynan och fäst ordentligt på kardborrytan.

Problem med kant-
sensorerna.

Kontrollera om kantsensorerna har blockerats av puts-
dynan eller av smuts.

Det är för mycket 
smuts och skräp på 
fönstret.

Rengör fönstret manuellt så att det finns ett rent ställe 
att placera S 5000- enheten på.

2

Statusindikatorn 
blinkar RÖTT.

Strömförsörjningen 
bröts vid användning 
av S 5000 på grund 
av strömavbrott eller 
på grund av att stick-
kontakten drogs ur 
eller att anslutningen 
till nätadaptern sitter 
löst.

A. Anslut S 5000 till elnätet.
Anslut adapter och stickkontakt till vägguttaget. Tryck 
på Start/Paus-knappen på S 5000 eller på fjärr-
kontrollen. S 5000 återupptar putsningen.

B. Vid strömavbrott, då ovanstående lösning inte 
fungerar, kan du använda fjärrkontrollens riktnings-
kontroll för att styra S 5000-enheten till en position på 
fönstret där du säkert kan nå den, stänga av fläkten 
och avlägsna den från fönstret. När strömmen går 
igen placerar du på nytt S 5000-enheten på fönstret 
och startar om. OBS: *Det är riskabelt att använda 
riktningskontrollen. Se alltid till att någon står i när-
heten av produkten.

3

S 5000 har 
passerat ett proble-
matiskt område och 
förlorar sugkraft.

Använd fjärrkontrollens riktningskontroll för att styra 
S 5000-enheten till en säker position. OBS: *Det är 
riskabelt att använda riktningskontrollen. Se alltid till 
att någon står i närheten av produkten.

Problem med kant-
sensorerna.

Kontrollera om kantsensorerna är blockerade och 
rengör dem från smuts. Kontakta kundtjänst om 
problemet kvarstår.

4

Enheten rör sig i 
ett oregel-
bundet mönster 
vid putsningen.

Det är för mycket 
smuts och skräp på 
fönsterglaset.

A. Rengör drivbanden enligt beskrivningen i avsnitt 4. 
B. Byt ut putsdynan och starta om putsningscykeln.

5 Fjärrkontrollen 
fungerar inte.

När S 5000 är i 
putsläge fungerar 
endast START/
PAUS-knappen.

Tryck på START/PAUS-knappen för att avsluta 
putsningen, och tryck därefter på andra knappar för 
att manövrera S 5000.

Enheten har inte 
upprättat kontakt med 
fjärrkontrollen.
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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 “Support/Service” fyller ni enkelt i garantiformuläret som mailas direkt till vår 
serviceavdelning.

Välkommen!

Cleanmate


