
Bruksanvisning 
  Robotdammsugare 

Cleanmate S2000 PRO MAX 

Läs den här bruksanvisningen noga innan produkten används och spara bruksanvisningen för framtida bruk. 
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Säkerhetsspecifikationer 
Var försiktig när produkten används och följ dessa instruktioner: Läs denna bruksanvisning noga innan produkten används och spara 
bruksanvisningen. 

！OBS: 

1. De problem som kan uppstå städningen med produkten bör åtgärdas, snarast möjligt. Rengör elkablarna och små föremål på marken för att förhindra
att produkten blockeras under städprocessen. Vik kanten på mattan under mattan och se till att upphängningsgardiner, bordsdukar osv. inte vidrör
marken.

2. Om det finns en nivåskillnad i miljön, t.ex. trappor, ska produkten först testas för att se om den kan upptäcka kanten på det upphöjda området utan att
falla. Skyddsräcken bör installeras vid kanten av det upphöjda området för att förhindra att produkten faller ned. Se till att skyddsanordningen inte
orsakar personskador såsom snubbling.

3. Följ instruktionerna i bruksanvisningen för att använda produkten. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
4. Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på laddningsstativet.
5. Innan produkten används, se till att dammbehållaren och filtermaterialet har installerats på plats.
6. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av personal från tillverkaren, dess underhållsavdelning eller liknande avdelning för att undvika fara.
7. Stäng av produktströmbrytaren innan produkten rengörs och underhålls.
8. Kontakten måste kopplas bort från eluttaget innan rengöring och underhåll utförs på produkten.
9. Innan produkten kasseras måste de gamla batterierna hanteras enligt gällande föreskrifter.
10. Om du inte använder produkten under en längre tid ska den stängas av.
11. Innan produkten kasseras måste batteriet avlägsnas och hanteras enligt lokala lagar och bestämmelser.
12. Följ lokala lagar och bestämmelser för att bortskaffa gamla batterier.
13. Produkten får inte användas av barn under 8 år eller av personer med psykiska funktionshinder. Om du behöver använda den ska du göra det

under överseende av och vägledning av en vårdnadshavare. Låt inte barn åka på produkten eller leka med produkten som leksak.
14. Endast för användning i hemmiljö inomhus. Använd den inte utomhus, på kommersiella eller industriella platser.
15. Använd inte produkten i rum där spädbarn och småbarn sover.
16. Använd inte produkten med en skadad strömsladd eller ett skadat eluttag. Använd inte produkten när den inte fungerar normalt på grund av fall,

skador, extern användning eller vattenintrång. För att undvika skador ska produkten repareras av tillverkaren eller dess serviceavdelning.
17. Använd produkten i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. Företaget är inte ansvarigt för förlust och skada som orsakas av felaktig

användning.
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 Varningar: 
1. Passar endast för den ursprungliga laddningsplatsen som är särskilt utrustad av tillverkaren. Det är formellt upp till

användaren att byta ut batteriet på eget ansvar. Om batteriet misstänks skadat, kontakta tillverkaren, en auktoriserad
återförsäljare eller en fackman för att byta ut det.

2. Det är riskfullt att använda produkten i en miljö med öppen eld eller ömtåliga föremål.
3. Det är förbjudet att använda produkten i en extremt varm (över 40° C) eller extremt kall (under 0° C) miljö.
4. Det är riskfullt att låta hår, dukar, fingrar och andra kroppsdelar befinna sig nära produktens öppning vid drift.
5. Det är riskfullt att använda produkten på våt eller vattenfylld mark.
6. Det är förbjudet att använda produkten för att absorbera allt som kan blockera den, t.ex. stenar, pappersavfall osv.
7. Det är riskfullt för produkten att absorbera förenade, t.ex. bensin, toner och toner för skrivare eller kopiator. Det är riskfullt

att använda produkten i ett område med brandfarligt material.
8. Det är riskfullt att låta produkten absorbera eventuella brinnande föremål, som cigaretter, tändstickor, aska och andra

föremål som kan orsaka brand.
9. Placera inga föremål vid sugporten. Använd inte produkten när sugporten är blockerad. Rengör damm, bomull, hår osv. vid

sugporten för att säkerställa jämn luftcirkulation.
10. Använd strömsladden försiktigt för att undvika skador. Det är förbjudet att använda strömsladden för att dra eller lyfta

produkten och platsen för produktladdning, använda sladden som handtag, klämma fast sladden i dörrsprickor och dra
strömsladden runt vassa hörn och kanter. Kör inte produkten över strömsladden och undvik att sladden befinner sig i
närheten av värmekällor.

11. Det är förbjudet att använda skadade platser för laddning. Om laddningsplatsen skadas, för att undvika fara måste den
repareras eller bytas ut av yrkesmän från tillverkare, auktoriserade återförsäljare eller liknande.

12. Även om produkten har skadats allvarligt är det förbjudet att bränna produkten och batteriet i produkten kan orsaka
explosion.
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Beskrivning av föråldrade batterier: 

1. Om du vill kassera batterierna i den här maskinen ska du inte kasta dem i hushållsavfallet,
utan lämna dem på närmaste återvinningsstation för förbrukade batterier eller servicecenter för centraliserad behandling.

2. Följande instruktioner är inte avsedda för vanliga användare, utan för instruktioner för personen som tar hand om kasseringen
av batteriet.

3. De kemiska ämnen som finns i maskinens inbyggda batteri förorenar miljön. Se till att avlägsna batteriet från enheten
innan roboten kasseras. Batteriet ska tas ut och överlämnas till en professionell återvinningsstation för centraliserad behandling.

Försiktighet: 
1. Läckage och utsöndring från batterier kan orsaka personskador.
2. Om batteriet läcker eller utsöndrar ämnen får dessa inte komma i kontakt med ögon eller hud.
3. Vid oavsiktlig kontakt, tvätta händerna med rent vatten och skölj ögonen omedelbart. Om du känner dig obekväm

ska du omedelbart kontakta en läkare.

Ta bort batteriet: 

！OBS: 

Följande information gäller endast när roboten kasseras, inte för dagliga driftsinstruktioner! 
Batteriet ska bara tas bort när det är helt slut. Under inga omständigheter får batteriet komma i kontakt med metallföremål. 
Proceduren för att ta bort batteriet är följande: 
Låt roboten gå tills det inte finns någon elektricitet utan att röra vid 
laddningsplatsen. Stäng av robotens strömbrytare. 
Ta bort skruven på batteriets täckplanel. Avlägsna 
batteriets täckpanel. 
Dra av batterikontakten och ta ut batteriet. 
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Förpackningens innehåll
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Robot Sidoborste 2 par HEPA-filter Dammborste Magnetisk remsa 2 st Mattborse

Moppdukar 2 st Elektrisk vattentank Dammbehållare (för 
dammuppsamlare) 

Dammuppsamlaren Sugfäste 

 Dammsugarpåse  Fjärrkontrol  Manual Laddningsstation 

Strömadapter (för 
laddningsstation) 

Bilderna i den här bruksanvisningen är endast avsedda som referens. Det faktiska utseendet kan skilja föremålet i det fysiska. 

Manual



Sammansättning - Framsidan roboten
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Framsida av 
roboten

Laser-enhet

(under täckpanelen) 

Dammbehållare för vattentank 

Toppanel Start/Paus knapp

Strömbrytare 

WiFi-indikator 

Högtalare

Luftutblås Centrifugalfläkt 

Laser

Handtag dammbehållare
Hög effektivitet 
primärfilter 

Dammbehållare 
HEPA-filter

Dammbehållarens övre lock
Infra röda sensorer 



Sammansättning - Undersidan robot
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Undersidan av robot 
Trappsensorer

Vattentank 

Dammbehållare 

Sidoborste Framhjul 

Undre kåpa 

Rullborste 

Drivhjul 

Batteripackkåpa 

Vattentank 

Påfyllningsrör Mopphållare 
Vattentankens 
plugg 

Tvättbar moppduk

Frigöringsknapp för 
vattentank 

Primärfilter 

Dammbehållarens övre kåpa  
Dammbehållarens nedre kåpa 

Dammsugningsutlopp 

Dammsugningsport 

Laddplattor



Sammansättning - Dammuppsamlaren
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Dammuppsamlarens framsida  Baksidan av dammuppsamlaren

Knapp för dammuppsamlarens lock 
Statusindikator 

Strömsladdens förvaring

Luftutlopp 
Laddbrytare 

Sugport för damm 
Signalsändare 

Uttag för strömsladdanslutning 

Laddningsbläck 



Sammansättning - Dammuppsamlaren
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Dammuppsamlare (öppen lucka) Dammuppsamlare (undersida) 

Skruvar till undre kåpa 

Luftkåpa  Kåpa för luftkanal 

Fäste för 
dammpåse 

Undersida 

Skruv till luftkanalens kåpa 
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Sammansättning - Dammuppsamlaren 

Dammsugarpåse 

Handtag till påsen 
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Förberedelser
Organisera utrymmet som s ka 
rengöras 

Placera möbler som bord, stolar  och 
fläktar före användning. Avlägsna 
föremål med låg stigningsgrad för 
optimal städningsytor.

Förvaring av kablar, trasor, tofflor 
och andra diverse föremål på 
marken för att förbättra robotens 
arbetseffektivitet. Vid upprepade 
tillfällen kan detta skada roboten.

Öppna dörrar för att hjälpa roboten 
att utforska 
För att bättre kunna hjälpa roboten att 
utforska hela utrymmet och skapa en 
möbelkarta, öppna dörrarna till varje rum 
innan du använder den för första gången. 

Förhindra att roboten faller 
Om roboten utför arbeten på trappor, 
trappsteg etc., placera 
skyddsstängsel/magnetslinga för att 
säkerställa dess säkerhet och smidiga 
funktion. 

Organisera utrymmet som ska 
rengöras 
Roboten känner av stora föremål 
genom sensorerna och LDS, se till att 
avlägsna föremål som skor, 
strumpor, kablar osv. i städytan, för 
att inte robotens rengöring påverkas. 

Se till att den främre linsen och 
LDS-sensorn på roboten är rena och 
fria från hinder. Var försiktig att inte 
roboten sensorlins utsätts för 
fingeravtryck, mekaniska fettfläckar, 
dammfläckar osv. torka med en 
ren, mjuk trasa. Använd inte 
lösningar, tvättmedel eller spray. 
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Tag bort transportskydden

Tag bort robotens skyddsremsor Tag bort skyddsfilmen från dammuppsamlaren 
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 Montera sidoborsten på rätt sätt

Montera sidoborstarna L- och R på den aktuella märkningen 

Ett "klick" hörs när den är monterad och fastsatt 
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 Kontrollera dammuppsamlarens status

Öppna dammuppsamlarens lock och kontrollera att 
dammsugarpåsen är monterad på korrekt sätt 
(Fortsätt till nästa steg när du har packat upp 
dammsugarpåsen)

Placera dammuppsamlaren och anslut den till 
strömförsörjningen (placera den på laddningsplatsen 
mot väggen och placera den på plant underlag,  
0,5 meter på vardera sida ska vara fritt och mer än 
1,5 meter framifrån) 

Påminnelse: När strömmen slås på lyser 
dammuppsamlarens statusindikator grönt. Om 
statusindikatorn på dammuppsamlaren är röd ska du 
kontrollera om dammsugarpåsen sitter korrekt på plats. 
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1. Start/avstängning av roboten
2. Styr robotens rörelser manuellt
3. Laddning av roboten

Fjärrkontroll och laddstation

Fjärrkontroll

Du kan använda fjärrkontrollen till att 
styra roboten 

2. 
Manuell styrning
av roboten

1. PÅ / AV

3. Ladda roboten

Laddstation

Batteriladdning med laddningsstation och placering 
av stationen. 

Välj en lämplig plats, anslut nätadaptern och placera 
laddstationen mot väggen och placera den med 0,5 
meter fritt utrymme på båda sidor och 1,5 meter 
över framsidan. 

Notera att laddstationen ej får användas samtidigt 
som dammuppsamlaren.

Obs! Om roboten är avstängd ska den först 
startas innan den laddas. 2, ladda roboten på något 
av följande sätt: 

A, anslut ena änden av 
adaptern till roboten och den 
andra änden till eluttaget 

B, tryck på knappen "Ladda" i 
APPEN för att styra roboten att 
söka efter laddningsstationen 
automatiskt. 



Laddningsinstruktion
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1   Slå på robotens sidoströmbrytare

”I” – anger att strömmen är på. ”O” – anger
avstängning (observera att roboten inte kan laddas
med strömmen avstängd)

2 Laddning 

Placera maskinen framför dammuppsamlaren för 
laddning(gäller även laddstationen). Se till att 
laddbläcket på roboten är i linje med bläcket på 
dammuppsamlaren och dubbelklicka på 
”    ” för att börja ladda. 
Under laddning blinkar   ”   ”. Laddningen avslutas 
när            ”  ” släcks. 

Tips: Det tar mer än 5 timmar att ladda upp 
batteriet första gången. 

Strömbrytaren 

Ström på 

Ström av 



Indikationer och parkoppling
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Indikatorstatus WI-FI-indikator 

Vitt ljus blinkar långsamt, startar/laddar 
Den vita lampan lyser under en lång tid: start 
slutförd/laddningen är klar 
Den röda lampan blinkar långsamt: batterinivå låg 

Blinkar rött: Onormalt tillstånd (uppvisar felkod) 

Blinkar blått: Robot-WI-FI har återställts 
Blinkar blått långsamt: vid nätverksanslutning 

Lyser blått: lyckad nätverksanslutning 
Röd lampa blinkar långsamt: misslyckad nätverksanslutning 
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Hämta Cleanmate-APP

Hämta Cleanmate-APPEN och utnyttja ytterligare funktioner. 

Gör så här: Öppna mobiltelefonens App-butik, sök efter "Cleanmate APP" för att hämta och installera. 

Tips: 
* När installationen är klar slutför du registreringen, inloggningen och parkopplingen enligt
anvisningarna på mobiltelefonens APP-sida.
* Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till hemnätverket före parkoppling.

iOS Android 

Cleanmate APP 

Scanna QR-koden nedan för 
mer information om 
avancerade APP-funktioner
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Första städningen
När k artan skapas första gången, följ efter roboten för att 
säkerställa att den inte fastnar under första 
dammsugningen. Roboten kan till exempel fastna i den 
låga delen av möblerna, vilket kan lösas med hjälp av 
följande metoder. 
1. Om förhållandena tillåter det kan möbler höjas.
2. Förhindra att roboten kommer in och fastnar under möbeln

3. Konfigurera en virtuell vägg i APPEN för att roboten
inte kan komma in.
Börja städa

Första gången du startar städarbetet ska du se till att 
roboten startar dammsugningen från dammuppsamlaren 
och att den är fulladdad. Klicka på  , så börjar roboten 
att skapa kartan genom att först städa längs kanten 
och sedan svänga. (Zig-Zag läge). 

Paus 
När roboten arbetar trycker du kort på ” ” för att 
pausa den. 

Vakna från viloläget 
En paus längre än 10 minuter resulterar i att 
robotens panelen slocknar. Om du behöver starta 
om arbetet trycker du på ” ” för att aktivera roboten 
först. När indikatorlampan lyser kan du starta 
roboten för att fortsätta det ursprungliga arbetet. 

Återvänd till stationen för dammuppsamling 
Dubbelklicka på ” ” för att få roboten att automatiskt 
återgå till dammuppsamplaren/laddstationen. 

Dubbelklicka på “ ” 

När roboten har avslutat arbetet rekommenderas att 
inte stänga av och hålla roboten i laddningsläge för att 
bättre kunna utföra nästa arbete. 

1 

3 

4 

2 

 Tryck på  
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 Starta dammsugning

Börja dammsugning / dammsuga golvet /våtmoppa

Samla upp damm: Välj den stora dammbehållaren utan mopptank

4  Installera dammbehållare, klicka på      för att påbörja 
städning
* Växla inte städläge i APPEN förens behållaren är monterad

Tryck “     ”
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Börja dammsugning med vattentank
Våtmoppning av golvet: montera vattentanken 
med dammbehållare.
Tips: 

1.

2.

3.

Vattentanken kommer att våtmoppa golvet och samtidigt dammsuga. 

 Innan vattentanken installeras, se till att kontaktstyckena på 

vattentanken är torra för att förhindra elektriskt läckage.

 Använd inte moppfunktionen på mattor.

Ta bort den förinstallerade vattentanken från 
roboten

Fylla på vatten i mopptanken 
Vattentanken är integrerad med en mindre dammbehållare. 
Tag ut dammbehållaren före vattenpåfyllning 
* För att förlänga livslängden rekommenderas att rent

kranvatten används. (Fäst vattentankens plugg efter
att vatten tillsatts)

* Tänk på: Sänk inte ned tankenheten i vatten. Fyll endast på
kranvatten i tanken

Montera vattentanken och klicka på ” 
för att börja moppa/dammsuga golvet 

Fäst en tvättbar moppduk 
* Vattentanken måste fästas med en moppduk.

* När du fäster den tvättbara moppduken fäster du den
släta sidan på vattentanken. Fukta moppduken och
vrid ur den tills den inte droppar.

Växla inte moppläge i APPEN innan installation 
Klicka på 

Tryck på låset  för att installera 

När du hör ett "klick" är installationen klar. 

OBS: Vid våtmoppning inaktiveras automatisk 
dammuppsamling, töm dammbehållaren manuellt.

Tankplugg

1 

3 

4 

2 
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Olika tillstånd på dammuppsamlarens statusindikator

Dammuppsamlingsläge
Funktionsbeskrivning: Automatisk dammuppsamling när roboten slutfört städningen
Ytterligare funktioner: Välj automatisk laddning i Cleanmate-APPEN eller dubbelklicka på rengöringsknappen  
på robotens panel. 

Olika status symboler för dammuppsamlarens statuslampa 
Tillämpligt scenario: När städningen är klar. 

Den gröna lampan blinkar långsamt.  Dammuppsamlaren fungerar normalt 

Den blå lampan blinkar Maskinen är i växlingsläge 

Den blå lampan lyser alltid när maskinen samlar damm 

Den röda lampan blinkar  Sensorn för dammuppsamling visar fel. 

 Den röda lampan blinkar  Dammsugarpåsen behöver bytas ut/ ej korrekt placerad 

1 

2 

Statusindikator
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Komponentunderhåll

För att bibehålla optimalt städresultat/livslängd på roboten och tillbehören, rekommenderas att du utför regelbundna 
kontroller enligt nedan. 
Tillbehör finns att köpa hos www.cleanmate.se eller hos din återförsäljare.

Komponent Underhållsintervall Utbytesintervall 

Moppduk Efter varje användning Var tredje månad/vid behov 

Dammsugarpåse 
Byt ut dammsugarpåsen när APPEN visar att 
den är full/vid behov 

Vattentank Efter varje användning 

Dammbehållare (för vattentank) Efter varje användning 

Trappsensorer Efter varje användning 

Sidoborste Varannan vecka Var tredje till sjätte månad/vid behov 

Rullborste Varje vecka Varje halvår/vid behov 

Högeffektivt HEPA-filter Varje vecka Var tredje till sjätte månad/vid behov 

Högeffektivt primärfilter Varje vecka 

Laser 
Universalsensor för 
Hjulnedsättning 
Fallsensorer 
Sensorspanel 
Robotens laddplattor 
Laddningsplattor, del 
av dammuppsamlaren 

Varje vecka 
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Mopptanken underhåll
Tips: Innan du underhåller robot ska du vrida huvudbrytaren till "O" för att stänga av den. 

Rengöring av vattentank 

Avlägsna mopptanken från 
roboten

Ta ut dammbehållaren 
Tips: Dra upp dammbehållarens handtag för 
att dra upp den mindre dammbehållaren

Torka av vattentanken 
* När du torkar av vattentanken torkar du av den

med en ren trasa.

Töm vattentanken 
* Öppna tankens plugg och häll ut kranvattnet ur

tanken.

1 

3 

4 

5 

2 

Spolning av vattentank 
*Spola igenom vattentanken från
vattenavlagringar.
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3 

Moppfunktion underhåll

Torka mopptanken när den inte skall 
användas i rumstemperatur. Rengör moppduken 

* Var försiktig att du inte använder
starka syror eller alkaliska vätskor. Endast tvål och vatten får
användas.

 Låt moppduken torka i rumstemperatur

6 2 

Rengöring av moppduken
1 Avlägsna den tvättbara 
trasan från mopptanken 
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Rengöring av mopptankens dammbehållare 

Dammbehållarens övre och nedre kåpa

Ta bort dammbehållaren från 
vattentanken 

Öppna dammbehållarens 
låsspärr och töm 

Rengör dammbehållaren från damm/skräp från 
dammutloppet 

Ta bort primärfiltret och HEPA-filtret 

Knacka på HEPA-filtret för att avlägsna 
damm effektivt

Rengör det högeffektiva primärfiltret med hjälp 
av rengöringsborsten

1 1 

2 2 

3 
3 

Dammbehållarens filter 



Rengöring av dammbehållare (dammuppsamling)

Rengöring av  dammbehållare 
 

Rengöring filter
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Ta bort dammbehållaren från roboten. 
Håll dammbehållarens frigöringsknapp 
intryckt för att avlägsna den 

Öppna dammbehållarens övre och 
nedre kåppr och avlägsna dammet 

Rengör dammbehållarens övre och 
nedre kåpa 

Ta bort primärfiltret och HEPA-filtret 

Knacka på HEPA-filtret för att avlägsna damm 
effektivt

Rengöring av det högeffektiva primärfiltret 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Använd rengöringsborsten för att avlägsna dammpartiklar
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1 

Underhåll av rullborste och sidoborstar 
Rengöring av rullborste

Öppna rullborstens täckpanel 
från rullborstens motor. 

Montera ur rullborsten.

Rengör rullborsten och rullborstens bussningar 
noggrant för att avlägsna hårrester.

Montera ur sidoborstarna

Avlägsna sidoborstarna genom att  
avlägsna dom uppåt.1 

2 

3 

2 Rengör sidoborstarnas fästen 

Rengör sidoborstarnas fästen för att 
avlägsna hårrester.

För underhåll:
Se sidan 23 om rengöringsintervall



Underhåll Laser, Fallsensorer och Sensorlins
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Torka av laser-
enhetens torn

Lasertornet

Rengör stötfångarens sensorlins 
vid behov

Rengör Fallsensorerna 

Fallsensorer 

*Använd en torr trasa när du rengör laser, sensorlinsen och fallsensorerna. Använd inte en våt trasa för att undvika skador
orsakade av vatten.

Infraröda sensorerna 
och sensorlinsen



Underhåll laddplattor, drivhjul och framhjul
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Rengöring av laddplattorna Rengör drivhjulen fritt 
från damm 

Ta bort och rengör framhjulet 
Rengör laddningsplattorna på roboten, 
dammuppsamlaren och laddstationen 

Drivhjulen  Framhjulet avlägsnas med hjälp 
av en mejsel 

*Vid rengöring av laddplattor, drivhjul och framhjul, använd en torr trasa. Använd inte en våt trasa för att
undvika skador som orsakas av fukt/vatten.
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Utbyte dammpåse 

Öppna locket till dammuppsamlaren Kassera den gamla dammsugarpåsen 

Installera en ny dammsugarpåse försiktigt 

Tag ur den gamla dammsugarpåsen 

Stäng locket ordentligt 

1 3 

4 

5 

2 



Felsökning sugkanal
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1   Lossa skruvarna till 
luftkanalens täckpanel 

2   Avlägsna luftkanalens 
täckpanel 

3   Rengör luftkanalen med 
rengöringsverktyget 
och dammkanalen 
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Förberedelse för längre förvaring

Om roboten inte används under en längre tid ska du ladda den fullt före förvaring, sedan stänga av 
strömbrytaren och underhållsladda den var tredje månad för att förhindra att batteriet skall ta skada. 

！Observera att roboten inte kan laddas med strömbrytaren avstängd. 

*  När roboten har slutat arbeta rekommenderar vi att du inte stänger av och håller roboten laddad för
att bättre kunna utföra nästa arbete.

*  Om batteriet är urladdat eller inte används under en längre tid kan det hända att roboten inte tar
emot laddning. Kontakta vår serviceavdelning för service, och ta inte bort batteriet själv utan
instruktion. Se sida 3.

Stäng av med 
strömbrytaren 



Felsökning robot och dammuppsamlare
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Se följande tabell för felsökning för roboten. 

Artikel Felvarning Orsak Lösning

1 Fel på huvudborsten, rengör 
huvudborsten.

Huvudborste låst eller 
fastsatt

Demontera och rengör huvudborsten. Ta bort 
alla ömtåliga föremål och sladdar, kläde-
splagg, papper, lösa kablar, se till att det inte 
finns utspridda föremål på golvet.

2 Fel på sidoborsten, rengör 
sidoborsten.

Sidoborste låst eller fastsatt Demontera och rengör sidoborsten. Ta bort alla 
ömtåliga föremål och sladdar, klädesplagg, 
papper, lösa kablar, se till att det inte finns 
utspridda föremål på golvet.

3 Överbelastning av hjul, rengör 
hjulenheten.

Hjul låst eller fastsatt Kontrollera och rengör hjulet. Ta bort alla 
ömtåliga föremål och sladdar, klädesplagg, 
papper, lösa kablar, se till att det inte finns 
utspridda föremål på golvet.

4 Fel på främre stötfångaren Främre stötfångaren fastnat Knacka på stötfångaren flera gånger och 
rengöra den

5 Rengör linsen på den främre 
stötfångaren.

Något har fastnat på eller 
skymmer linsen på främre 
stötfångaren

Rengör linsen på den främre stötfångaren

6 Rengör antifallsensorerna Något har fastnat på eller 
skymmer antifallsensorerna

Rengör antifallsensorerna

7 Ställ maskinen på en säker plats. Maskin står inte på en 
säker plats

Flytta maskinen och starta om den



Felsökning robot
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8 Sätt på strömbrytaren. Strömförsörjningen bröts 
under laddning

Sätt på strömbrytaren

9 Peta på lasersensorns yta. Lasersensorn låst eller 
skadad

Rengör lasersensorn med tops

10 Rengör lasersensorns lins i tornet. Något har fastnat på eller 
skymmer lasersensorn

Rengör lasersensorn och starta om roboten 
på en säker plats

11 Klicka på startknappen på nytt. Knapp låst Klicka på startknappen på nytt

12
Fel på dammfläkt. 

Fel på robot Stäng av strömbrytaren och försök starta om 
roboten på nytt. Kontakta service vid fel

13
Fel på framhjul, starta om

Fel på robot Stäng av strömbrytaren och försök starta om 
roboten på nytt. Kontakta service vid fel

14
Kommunikationsfel, starta om

Fel på robot Stäng av strömbrytaren och försök starta om 
roboten på nytt. Kontakta service vid fel

15 Fel på batteri Onormal batteritemperatur Försök starta om den på nytt när batteritem-
peraturen återställts. Kontakta Eftermarknadsser-
vice vid fel

16 Roboten har fastnat. Flytta den till 
ett annat ställe

Roboten fastnat av 
någonting

Flytta roboten till ett annat ställe och starta om 
den på nytt. 

17 Ställ roboten vid 
dammuppsamlaren/laddstationen

Batteri nivå lågt för att roboten på 
egenhand skall hitta laddning

Placera roboten för laddning

Obs: Försök följande om ovanstående lösningar inte fungerar: 1. Stäng av roboten och starta om den. 2. För vidare felsökning kontakta Cleanmate service direkt 
eller din Cleanmate-återförsäljare.



Felsökning dammuppsamlare
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Se följande tabell för felsökning om dammuppsamlaren 

Artikel Felvarning Orsak Lösning 

Statusindikator blinkar blå/grön hela 
tiden i standbyläget för 
dammuppsamlaren 

Laddbrytare framför dammuppsamlaren 
fastnat i fel läge eller smuts på laddstift 

Rengör/kontrollera laddbrytare och 
laddstift vid behov

Statusindikator lyser rött.
APP och röstmeddelande om 
att dammsugarpåsen inte är 
installerad 

Dammpåse ej installerad eller ej 
korrekt monterad

Montera och kontrollera 
dammpåsen på korrekt sätt 

Dammuppsamlarens övre lucka är 
inte stängd 

Stäng den övre luckan på 
dammuppsamlaren  

Dammpåsens försegling är stängd 
alternativt är dammkanalen blockerad

Kontrollera dammsugarpåsens öppning 
och rengör luftkanalen 

APP- och röstmeddelande 
Fel på dammuppsamlare 

Skadad sensor i 
dammuppsamlaren 

Kontakta Cleanmate service för vidare 
felsökning 

Statusindikator blikar blått vid 
tömning.
APP och röstmeddelande om 
att dammlock är öppet 

Statusindikator blikar blått vid 
tömning.
APP och röstmeddelande om 
att dammkanal är blockerad 
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Modell Cleanmate S 2000 Pro Max. 

Spänning 24V=1A 

Laddningstid Cirka 5,3 H. 

Städtid (auto) <210 minuter 

Effekt 220V-240V ~ 50-60Hz 

(Laddningsstatus) 0,3 A 

Ström (dammuppsamlaren) 3A 

Högsta effekt (dammuppsamling) 600 W 

Ström-adapter 24V=1. 25A 

* Godkännandekoden finns på produktens märkning.
*  På grund av behovet av kontinuerliga förbättringar av produkterna, ska produkterna i denna information vara föremål för de

fysiska föremålen, vårt märke förbehåller sig rätten att uppdatera produkterna.



Specifikation robot och dammuppsamlare
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Diameter 325 mm 

Höjd 96 mm 

Vikt 2,4 kg 

Spänning 14,4 V 

Batteri kapacitet 5 200 mAh litiumbatteri 

Vattentank volym 220ml 

Dammbehållarens kapacitet med vattentank 230ml 

Dammbehållarkapacitet 
(för självtömmning) 180ml 

Kapacitet för (dammsugarpåse) 3 liter 

Yttermått på (dammuppsamlaren) 318 (L) * 230 (B) * 255 (H) 



Kundservice & Garanti

Har ni frågor eller funderingar kring er Cleanmate?

Vid frågor kring produkten eller garantiärenden, vänligen besök oss på cleanmate.se 

Nya filter och tillbehör finns att köpa på www.cleanmate.se eller hos din återförsäljare. 

För service & garanti-ärenden

På www.cleanmate.se, under “Service” fyller ni enkelt i garanti-/serviceformuläret som mailas 
direkt till vår serviceavdelning.

Välkommen!
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