Cleanmate

Robotdammsugare
Cleanmate S 995
Laserkartläggning/APP-kontroll/Elektrisk vattentank

BRUKSANVISNING

									

Säkerhetsanvisningar
Läs säkerhetsanvisningarna och vidta alla normala säkerhetsåtgärder innan
du använder produkten.
1. Endast auktoriserade tekniker får demontera produkten. Användare får inte demontera eller reparera produkten.
2. Använd endast produktens originalbatteri och originaladapter vid laddning. Användning av fel adapter kan
orsaka elektrisk stöt, brand eller produktskada.
3. Rör inte vid nätkabeln, stickkontakten eller adaptern med blöta händer.
4. Använd inte produkten i våt eller fuktig miljö (miljö med någon typ av vätskor), t.ex. badrum eller tvättstuga.
Vid överskottsvatten på golvet ska detta torkas upp för hand innan maskinen körs.
5. Se till att inga gardiner, förpackningsmaterial, klädesplagg eller kroppsdelar fastnar i hjulen.
6. Före användning ska golvmiljön rensas (ta bort alla ömtåliga föremål och sladdar, kläder, papper, lösa
kablar och lyft upp gardiner och draperier från golvet för att undanröja olycksrisker.)
7. Se till att produkten hålls på avstånd från cigarettfimpar, tändare, tändstickor och alla brännbara material.
8. Använd aldrig produkten för att rengöra brännbara eller lättantändliga vätskor såsom bensin.
9. Använd endast produkten inomhus. Den får inte användas utomhus.
10. Om produkten måste rengöras, sker det efter att strömmen har stängts av.
11. Böj inte den flexibla sladden för mycket och kläm den inte med tunga eller vassa föremål.
12. Sitt inte på och fäst ingenting ovanpå produkten. Håll avstånd till barn eller husdjur när produkten används.
13. Ställ inte produkten där den riskerar att falla ned (bord, stolar etc.)
14. Stäng av strömbrytaren under transport eller vid en längre tids förvaring av produkten.
15. Kontrollera före laddning att adapter och uttag är korrekt anslutna.
16. För att undvika snubbelolyckor ska alla i hushållet informeras när produkten används.
17. Kontrollera att dammfacket är tomt före användning.
18. Använd produkten i temperaturer mellan 0 C och 40 C.
19. Använd inte produkten i miljöer med höga temperaturer eller i intensivt solljus under lång tid.
20. Apparaten innehåller batterier som endast får bytas ut av kompetenta personer. Batteriet måste
avlägsnas från produkten innan den skrotas. Av säkerhetsskäl ska batteriet avfallshanteras på korrekt sätt.
21. När batteriet ska laddas upp, får endast den avtagbara försörjningsenheten som medföljer apparaten
användas.
22. Apparaten innehåller batterier som endast får bytas ut av kompetenta personer.
23. Tryck inte på och lyft inte upp LIDAR-höljet manuellt vid skada på LIDAR-modulen.

Varning
Denna apparat får bara användas av vuxna och barn äldre än 8 år. Förstagångs-användare
rekommenderas att hålla uppsikt över robotdammsugaren vid de första städtillfällena för att
säkerställa god drift. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet eller som inte har
erfarenhet och kunskap, ska ha ordentlig övervakning och instruktioner gällande användning av enheten.
Barn ska inte leka med enheten. Rengöring av robotdammsugaren bör inte göras av barn utan
övervakning.”
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Uppmärksamma följande:

Vänligen rensa golvet från föremål för
att undvika att robotdammsugaren
trasslar in sig eller fastnar i föremål.

För att undvika skada på lasersensorn, vänligen tryck eller dra inte i
skyddet över lasersensorn.

Använd inte robotdammsugaren
till att dammsuga upp vätskor.

Av säkerhetsskäl levereras roboten med strömbrytaren satt till 0
(av).Säkerställ att strömbrytaren är i läge 1 (på) innan den laddas
eller används.
Se sidan 4 för strömbrytarens placering.
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Produktkomponenter
Huvudenhet och tillbehör
Artikel

Beskrivning

Kvantitet

1

Huvudenhet

1

2

Laddningsdocka

1

3

Nätadapter

1

4

2-i-1 elektronisk vattentank

1

5

Magnetremsa

2

6

Sidoborste

4

7

Moppduk

2

8

HEPA-filter

1

9

Rengöringsborste

2

10

Manualer

2

11

Fjärrkontroll

1

12

Rullborste i gummi

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Produktkomponenter

Huvudenhet
Stötfångare
På/Av-knapp
WiFi-knapp
Lasersensor
IR-sensor
Strömbrytare
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Huvudenhet, undersida

Rullborstesram

Rullborste

Vänster sidoborste
Laddningspoler

Vänster hjul

Framhjul

Undersidans skydd

Höger sidoborste

Batterilucka
Höger hjul
Laddningsuttag
Dammbehållare
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Produktkomponenter

Dammbehållare
Lås-knapp t. dammbehållare

Grovfilter
HEPA-filter
Filter-spärr
Fjäder t filterspärr
Grovfilter/Filter-ram

Dammbehållarens nedre
lock
Dammbehållarens övre lock

Rullborste
Rullborstskydd

Bussning A, rullborste

Rullborste
Rullborstens axel
Bussning B, rullborste
Lager
Silikon-bussning
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Laddstation

Sensor skydd

Sarg

Laddningspoler

Anslutning AC-adapter

Fjärrkontroll

1

1. Display
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2. Navigera till laddstationen
3. Riktningsknapp (fungerar endast i standbyläge)
4. Ställ in vattenflöde till moppfunktion

2

5. Lokalisera robot
6. Klockinställning Schemainställning

3

7. PÅ/AV

7

8. Välj effektnivå på städläget
8

5

4

Notering:
A. Sätt i två AAA-batterier i fjärrkontrollen före användning.
B. Ta bort batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
C. Om fjärrkontrollen används nära laddningsstationen, finns en risk att inte robotdammsugaren känner igen kommandot och
kan av den anledningen sluta fungera i dessa sammanhang.
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Användning
APP-anslutning & start/stopp av dammsugning
Se instruktionsfilm på www.cleanmate.se

1. APP-anslutning
Steg 1: Ladda ned APPEN.
Steg 2: Anslut roboten till WiFi-nätverket med hjälp av instruktionerna på APPEN.
Steg 3: Efter parkoppling kan du kontrollera roboten, ställa in starttid eller välja rengöringsläge via
APPEN.

2. Robot i standby
Tryck på ON/OFF-knappen så att LEDljuset på knappen tänds, eller tryck på
“Pause”-knappen på APPEN för att låta
roboten övergå i standby-läge.

3. Starta rengöringen
Tryck på ON/OFF-knappen på roboten
(1) eller på START-knappen på APPEN (2).
Roboten kommer nu att starta rengöringen.

4. Avsluta rengöringen
Tryck på ON/OFF-knappen på roboten (1)
eller på “Pause”-knappen på APPEN (2),
Roboten kommer nu att avsluta rengöringen.
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5. Autoladdning
A, När roboten börjar bli urladdad söker den automatiskt upp laddningsstationen. Efter automatisk laddning
fortsätter roboten att rengöra det återstående området om rengöringen inte slutfördes före laddningen.
B, När roboten är i ett annat läge trycker du på “Ladda batteri”-knappen på APPEN och roboten börjar söka
efter sin laddningsstation.
C, Tryck på “

”-knappen två gånger i snabb följd. Roboten återgår till laddningsstationen för laddning.

6. Åtgärd för programmeringsinställning
I standby- eller laddningsstatus trycker du på “Schemaläggning”-knappen på APPEN för att ställa in
programmeringen. Om roboten står på laddstationen så påbörjar den rengöringen vid den programmerade
tidpunkten.
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Obs:
A, När roboten ansluts med APPEN, kommer dess systemtid att automatiskt synkroniseras med tiden i din mobiltelefon.
B, När programmeringsinställningen för rengöringstiden har bekräftats kommer roboten att starta rengöring
automatiskt vid den programmerade tidpunkten.
C, Om roboten är avstängd kommer programmerad starttid att utebli. För att programmerad start ska fungera
måste roboten stå i standby/underhållsladdning på sin laddstation.

LED-indikation
På/Av-knapp & indikator

WiFi-knapp & indikator

Vitt, långsamt blinkande ljus: Startar

Blått, hastigt blinkande ljus: Konfigureringsläge WiFi

Vitt, fast ljus: Standby/Laddningklar

Blått, långsamt blinkande ljus: Ansluter t. WiFi

Rött, långsamt blinkande ljus: Låg batterinivå

Blått, fast ljus: Ansluten till WiFi

Rött, hastigt blinkande ljus: Fel

Rött, långsamt blinkande ljus: Anslutningsfel
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Användning
Batteriladdning
1. Placering av laddningsstation
Placera laddningsstationen mot väggen,
och ta bort hinder inom ca 1 meter på
båda sidor och 2 meter framför stationen enligt figuren till
höger.
Obs: Om roboten
är avstängd måste den sättas på före laddning.

2. Ladda roboten på ett av följande sätt:
A, Sätt in adapterns ena ände i roboten och den andra i eluttaget
B, Tryck på “Ladda batteri”-knappen i APPen eller Home-knappen på fjärrkontrollen för att få
roboten att återgå till laddstationen.

Obs:
A, I standby- eller arbetsläge kommer roboten att automatiskt söka efter laddningsdocka när batterikapaciteten
är låg.
B, Om roboten håller på att urladdas innan den når laddningsstationen hörs en röstvarning “Batteri low, robot
is shutting down”. Roboten stängs av inom tjugo minuter.
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För att förlänga batteriets livslängd
A, Ladda roboten upp till 12 timmar vid den första laddningen.
B, Ladda roboten så snart som möjligt när batterikapaciteten är låg för att förhindra skador på batteriets kapacitet.
C, Roboten återvänder automatiskt till laddningsstationen när den slutfört sin rengöring eller batterikapaciteten är
låg.
D, När roboten inte ska användas under en tid ska du först ladda batteriet fullt, därefter stänga av roboten och
förvara den på en sval och torr plats.
E, Om roboten har stått oanvänd i mer än 3 månader, ska du först ladda roboten i 12 timmar innan den används
för städning.

Användning
Rengöringslägen
Följande rengöringslägen tillhandahålls för att uppfylla dina olika rengöringsbehov.

1. Automatiskt rengöringsläge
I standby-läge trycker du på “
” på roboten eller på
“ON/OFF” på APP. Robot startar städaning i automatiskt
rengöringsläge. Roboten kommer att starta längs väggen
och planera rengöringen av ett 4 x 4 m² stort område
med sicksack- Läge. Därefter flyttar den till nästföljande 4
x 4 m²-område.

2. Intensivt-rengöringsläge
Tryck på “Intensiv” i APPen för att övergå till kraftfullt rengöringsläge. Roboten saktar ned hastigheten och ökar
sin vakuumeffekt, medan huvudborsten roterar snabbare för djup rengöring.
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3. Tyst rengöringsläge
Tryck på “Mute” på APP för att övergå till
rengöringsläge med låg ljudnivå. Roboten saktar
ned rörelsehastigheten och huvudborstens rotation.

4. Ange städyta.
Baserat på den befintliga kartläggningen trycker du
på “Städområde” på APPENS kartläggningssida
samt väljer storlek och plats för ett område.
Bekräfta dina val och starta rengöringen.
Roboten går direkt för att rengöra området.

5. Avgränsa yta
Baserat på den befintliga kartläggningen trycker du
på “Avgränsat yta” i APPENS
kartläggningssida samt väljer storlek och plats
för det förbjudna området, Bekräfta dina val och
starta rengöringen. Roboten kommer att städa den
resterande delen av bostaden utom det förbjudna området.
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Användning
Rullborste
Rullborstsats och dammfack ska vara väl installerade i motsvarande
avsedda positioner (se nedanstående diagram).
Steg 2: Sätt fast
rullborstesskyddet
Rullborstesskydd
Steg 1: Sätt fast rullborsten.
Säkerställ att den är korrekt
installerad och kan rotera
obehindrat.

Rullborste

Robotdammsugarens
huvudenhet

Dammbehållare
Steg 3: Sätt in
dammbehållaren
ordentligt i dess fack
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Produktunderhåll
Rengöring av sidoborstar
1. Kontrollera om sidoborsten är trasig eller om någonting har fastnat, lossa sidoborsten från
roboten och kontrollera infästningen.
2. Använd en trasa för att rengöra sidoborsten.
3. Om sidoborsten är böjd, deformerad eller saknar borst är det god idé att byta ut den.

Rengöring av dammbehållare och filter
Töm och rengör dammbehållaren varje gång du använder det. Följ rengöringsstegen enligt
nedan:
1. Tvätta helst grovfiltret/filterramen (ej HEPA-filter) efter varje städning.
2. HEPA-filtret behöver bytas om det har tappat sin form eller inte sluter tätt mot filterramen.
3. Rekommenderade bytesintervaller av HEPA-filter:
a. 1 ggn/månaden vid städning varje dag
b. Varannann månad vid städningar 3-4 ggr/vecka
c. Var 4e månad vid färre tillfällen än 1 ggn/veckan
Nya filter finns att köpa på www.cleanmate.se eller hos din återförsäljare.

A. Håll vid dammbehållarens nedre kant. Tryck ned knappen
med tummen.

C. Öppna dammbehållaren

D. Öppna dammbehållarens skydd,
lossa och separera HEPA-filter och
filterram/grovfilter.

B. Ta ut dammbehållaren.

E. Töm dammbehållaren

G. Installera återigen grovfiltret och
HEPA-filtret i dammbehållaren.

F. Spola av dammbehållaren och grovfiltret,
rengör HEPA-filtret med en borste (ej vatten).

Notera att dammbehållarens låsspärr behöver roteras för att HEPA-filter & grov-/filterram ska kunna monteras i dammbehållaren.

OBS - HEPA-filtret får inte komma i kontakt med vatten.
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Produktunderhåll
Rengöring av sensorer och hjul
Använd rengöringsverktyg eller mjukt mikrofiber för att torka av
sensorer och hjul.

Rengöring av laddningspoler
Kontrollera att polerna är fria från damm och smuts.

Använd en torr mikrofiberduk för att torka
av polerna ifall anslutningen är dålig.

Använd en torr mikrofiberduk för att torka
av polerna ifall anslutningen är dålig.

Rengöring av rullborsten
Ta bort rullborstens skyddsram från huvudenheten, ta loss själva rullborsten och rengör den samt
skyddsramen med rengöringsverktyg eller mjuk mikrofiber. Rullborsten är tvättbar.
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Produktunderhåll
Hur du monterar 2-i-en vattentank
Steg 1: Lyft upp dammbehållaren i handtaget, lyft upp gummilocket från vattentanken och häll i vatten tills
den är fylld, sätt därefter på gummilocket.
Steg 2: Sätt tillbaka dammbehållaren i avsedd position på vattentanken. Bärhandtaget nedfällt låser fast
dammbehållaren mot vattentanken.
Steg 3: Rikta in moppduken efter kanten på vattentankens botten, fäst därefter moppduken på tanken och
tryck den platt.
Steg 4 : Placera 2-i-en-vattentanken i avsedd plats på maskinen.

Steg 1
Steg 2

Gummilock

Tryckuttjämnande öppn.

Handtag
Dammbehållare

Dammbehållarens lock

Steg 4

Moppduk

Steg 3
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Produktunderhåll
Hur du rengör dammbehållaren i 2-i-envattentank

A. Håll i botten på 2-i-en-vattentanken och tryck ned knappen för att ta ut den.

B. Lyft dammfackets handtag.

C. Ta bort dammfacket från
2-i-en-vattentanken.

D. Öppna dammfacket.

E. Dra ut grov- och HEPA-filtret, separera
de båda filtrena.

F. Töm skräpet i dammfacket.

G. Spola dammfacket och grovfiltret,
använd rengöringsborste för att rengöra
HEPA-filtret (ej vatten).

H. Sätt tillbaka grovfiltret och HEPA-filtret i
dammfacket.

Tips - placera ett skydd för dammsugarens moppduk vid laddstationen i de fall där laddstationen är placerad på ett golv
känsligt för fukt.

OBS - HEPA-filtret får inte komma i kontakt med vatten.
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Felsökning
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, klädesplagg, 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, knacka
på stötfångaren

Främre stötfångaren låst

Knacka på stötfångaren flera gånger för att
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

8

Sätt på strömbrytaren.

Strömförsörjningen bröts
under laddning

Sätt på strömbrytaren

9

Peta på lasersensorns yta.

Lasersensorn låst eller
skuggad av någonting

Rengör lasersensorn

10

Rengör lasersensorns lins i toppen.

Något har fastnat på eller
skymmer lasersensorn

Rengör lasersensorn och starta roboten på en
säker plats

11

Klicka på startknappen på nytt.

Knapp låst

Klicka på startknappen på nytt

12

Fel på dammfläkt. Kontakta Eftermarknadsservice

Fel på robot

Stäng av strömbrytaren och försök starta om
den på nytt. Kontakta Eftermarknadsservice om
den alltjämt inte fungerar.

13

Fel på framhjul, starta om

Fel på robot

Stäng av strömbrytaren och försök starta om
den på nytt. Kontakta Eftermarknadsservice om
den alltjämt inte fungerar.

14

Kommunikationsfel, starta om eller
kontakta Eftermarknadsservice

Fel på robot

Stäng av strömbrytaren och försök starta om
den på nytt. Kontakta Eftermarknadsservice om
den alltjämt inte fungerar.

15

Fel på batteri, kontakta Eftermarknadsservice

Onormal batteritemperatur

Försök starta om den på nytt när batteritemperaturen återställts. Kontakta Eftermarknadsservice om den alltjämt inte fungerar.

16

Roboten har fastnat. Flytta den till
ett annat ställe

Roboten instängd av
någonting

Flytta roboten till ett annat ställe och starta om
den.

17

Ställ roboten vid laddningsstationen

Batteriet alltför lågt för att
hitta laddningsstationen

Placera roboten på laddningsstationen för
laddning.

Obs: Försök följande om ovanstående lösning inte fungerar: 1. Stäng av roboten och starta om den. 2. Ifall omstarten inte ger resultat, ska
ni kontakta Cleanmate direkt eller din Cleanmate-återförsäljare.
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Produktspecifikation
Klassificering

Mekaniska
specifikationer

Elektriska
specifikationer

Funktionsspecifikationer

Artikel

Detaljer

Diameter

325 mm

Höjd

96 mm

Vikt

2,4 Kg

Spänning

14,8V

Batteri

2600mAH Li-Ion

Kapacitet stor dammbehållare

500 ml

Kapacitet 2-i-en-vattentank
och dammbehållare

Vattentank 220 ml/ Dammbehållare 230 ml

Återuppladdningssystem

Manuell laddning/automatisk återuppladdning

Laddningstid

4 timmar

Rengöringstid

<120 minuter

Rengöringstid (Max)

<60 minuter

Rengöringstid (Eko)

<140 minuter
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Borttagning av batteri
1. Ta bort skruvarna från batterilocket med en skruvmejsel.
2. Ta bort batterilocket.
3. Lyft ur batteriet.
4. Koppla ur batteriet från roboten.

Korrekt bortskaffande av produktens batterier
(Tillämpligt i länder med separata system för batteriinlämning.)
Märkningen på batteriet, bruksanvisningen eller förpackningen anger att batteriet i produkten inte
får kastas med annat hushållsavfall. Märkning med de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb
anger att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EG-direktivet
2006/66.
Batteriet som monterats inuti produkten kan inte bytas av användaren. För information om byte
ska du kontakta din tjänsteleverantör. Batteriet får inte demonteras, krossas eller punkteras. Om
du vill kassera produkten, kontakta lämplig avfallsanläggning eller återförsäljare.

Varningar om batteri
För att byta ut batteriet ska du kontakta din tjänsteleverantör eller en oberoende, kompetent
yrkesman.
FÖR DIN EGEN SÄKERHETS SKULL - BATTERIET FÅR INTE DEMONTERAS, KROSSAS ELLER
PUNKTERAS!
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Cleanmate

Kundservice & garanti
Har ni frågor eller funderingar kring er Cleanmate?
Vid frågor kring produkten eller garantiärenden, vänligen besök oss på cleanmate.se
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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