
Download & install the Cleanmate app

Search for Cleanmate in Google Play or
Appstore depending on the operating
system in your phone / touchpad.

Alternatively, scan the QR code to the
right and follow the links on the page.

Log in / Register a Cleanmate account

Press Register and enter your
email address and desired
password.

Pair a Cleanmate robot

Touch the round circle with
plus signs to select model.

Select your
Cleanmate model
to pair.

Ladda ned & installera Cleanmate-appen

Sök efter Cleanmate i Google Play eller
Appstore beroende på operativsystem i er
telefon/pekplatta.

Alternativt, scanna QR-koden till höger och
följ länkarna på den sida som QR-koden
hänvisar till.

Logga in/Registrera ett Cleanmate-konto

Tryck på registrera och ange er
epostadress samt önskat lösenord.

Parkoppla en Cleanmate-robot

Tryck på den runda cirkeln
med plustecken för att välja
modell.

Välj din Cleanmate-
modell att parkoppla.



Enter the information for your WiFi
network. Make sure the network
name and password are entered
correctly.

Note that the robot can only connect
to a 2.4GHz WiFi.

Neither network name nor password
can contain special characters such
as% & [?\

Ange uppgifterna till ert WiFi-nätverk.
Var noga med att nätverksnamn och
lösenord är korrekt angivet.

Notera att roboten endast kan ansluta
till ett 2,4GHz-WiFi. Varken
nätverksnamn eller lösenord får
innehålla specialtecken ex.vis %&[?

Android iOS

Tryck på den blå
knappen för att
komma till
synliga nätverk.

Anslut till robotens
nätverk vars namn
börjar med
Cleanmate.

Notera att ett
meddelande om att
anslutningen saknar
internetuppkoppling
kan dyka upp. Välj
att behålla
anslutningen mot
nätverket ändå.

Läs & följ instruktionerna i appen för 
att nollställa din robots WiFi-
inställningar.

Observera att det finns olika 
instruktioner beroende på vald 
modell.



Återgå till
Cleanmate-appen

Android

Roboten tar nu del av
uppgifterna som tidigare
angetts för att ansluta
till WiFi-nätverket och
Cleanmate-appen.

iOS

When pairing is successful, it
is possible to add the robot to
a favorite list.

It is possible to create a
favorite list at a later stage if
desired.

Press the blue button to
continue.

Your robot is now ready to be
remotely controlled and
scheduled via your phone or
touchpad.

När parkoppling lyckats
finns det möjlighet att
addera roboten till en
favoritlista.

Det går att skapa
favoritlista i senare
skede om så önskas.

Tryck på Spara för att
komma vidare.

Er robot är nu klar för att
fjärrstyras och
schemaläggas via er
telefon/pekplatta.
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