Brugsvejledning til Roborock S5 Max
robotstøvsuger
Læs denne brugsvejledning grundigt, før du bruger dette produkt, og gem den
til fremtidig reference.
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Sikkerhedsinformation
Restriktioner
• Dette produkt er designet udelukkende til rengøring af indendørs gulve. Undlad
at bruge det udendørs (såsom på en åben terrasse), på andre overflader end
gulvet (såsom en sofa) eller i kommercielle eller industrielle miljøer.
• Undlad at bruge dette produkt på hævede overflader uden barrierer såsom gulvet
i et loftsrum, en åben terrasse eller oven på møbler.
• Undlad at bruge produktet, når den omgivende temperatur er højere end
104°F (40°C), lavere end 39°F (4°C) eller når der er væsker eller klæbrige
substanser på gulvet.
• Før du bruger produktet, bør du fjerne ledninger fra gulvet eller lægge dem ind til
siden for at forhindre, at de bliver trukket i af støvsugeren.
• For at forhindre at produktet blokeres og for at undgå skader på værdigenstande, bør du
fjerne lette genstande (såsom plastikposer) og skrøbelige objekter (såsom vaser) fra
gulvet, før det rengøres.
• Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, medmindre de er blevet vejledt i brugen af produktet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed (CB).
• Dette produkt kan anvendes af børn i alderen 8 år og opefter og personer
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Sikkerhedsinformation
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring
og viden, hvis de er blevet vejledt i brugen af produktet på sikker vis og forstår de
involverede farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn (EU).
• Hold rengøringsredskaber til hovedbørsten ude af børns rækkevidde.
• Undlad af placere nogen objekter (herunder børn og kæledyr) på produktet,
uanset om det er i brug eller ej.
• Hold hår, løst tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægende dele.
• Undlad at bruge produktet på brændende objekter (såsom cigaretskodder).
• Undlad at bruge produktet på tæpper med høj luv (produktets effektivitet kan
også reduceres på mørke tæpper).
• Undlad at bruge produktet til at rengøre hårde eller skarpe objekter (såsom
dekorationsspild, glas og negle).
• Undlad at bære produktet i laserscannerhætten, enhedsdækslet eller
kollisionsbufferen.
• Produktet skal slukkes og stikket skal tages ud af kontakten, før du
rengør og vedligeholder produktet.
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Sikkerhedsinformation
• Undlad at bruge våde klude eller væsker til rengøring af produktet.
• Undlad at bruge moppemodulet på tæpper.
• Brug produktet i henhold til vejledningen. Ethvert tab eller skade, der er
forårsaget af forkert brug, vil være brugerens ansvar.
• Dette produkt indeholder batterier, som kun kan udskiftes af faglærte personer.

Batteri og opladning
ADVARSEL
• Undlad at oplade ikke-genopladelige batterier.
• Til opladning af batteriet må kun anvendes den aftagelige forsyningsenhed
roborock CDZ11RR eller CDZ12RR, som medfølger dette produkt.
• Undlad at skille, reparere eller modificere batteriet eller ladestationen.
• Hold ladestationen væk fra varme (såsom varmeblæsere).
• Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det kasseres.
• Produktet skal frakobles stikkontakten, når du fjerner batteriet.
• Batteriet skal bortskaffes sikkert. Undlad at smide brugte batterier ud.
Overlad dem til et professionelt genbrugsfirma.
• Undlad at aftørre eller rengøre opladerens stikben med våde klude eller våde
hænder.
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Sikkerhedsinformation
• Hvis strømledningen bliver beskadiget, skal brug af produktet stoppes
øjeblikkeligt. Den skal udskiftes af producenten, servicerepræsentanten eller
lignende kvalificeret person for at undgå fare.
• Sørg for, at produktet er slukket før afsendelse.
• Det tilrådes at bruge den originale emballage.
• Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal det oplades helt og
slukkes, før det opbevares på et køligt, tørt sted.
• Oplad det mindst hver tredje måned for at undgå for stor afladning af batteriet.
• For at opfylde RF-eksponeringskrav skal der opretholdes en afstand på 20 cm eller mere
mellem enheden og personer, når enheden er i brug.
• For at sikre overholdelse kan brug tættere end denne afstand ikke
anbefales.
• Antennen, der bruges til denne transmitter, må ikke placeres sammen med
nogen andre antenner eller transmittere.
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Fejltabel
Fejltabel
Genstand

Fejl
Funktioner virker ikke.

Hovedenh
ed

Tænder ikke.

Ladestation

Hovedenhed oplader ikke.

Strømkabel

Ladestation har ikke strøm.

Problem med hovedbørste, sidebørste, blæser eller hovedhjul.
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Velkommen
Tak fordi du valgte en Roborock robotstøvsuger.
Forkæl dig selv med friske, nyrene gulve hver dag med S5 Max. Den er fremstillet til en sømløs,
automatiseret mopning og har en ekstra stor vandtank, præcis vandkontrol, virtuelle ingen-mopningzoner med mere. Kombineret med præcis laserkortlægning, avanceret navigation og intens
støvsugning giver den dig pletløse gulve lettere end nogensinde før. Det eneste, du skal gøre, er at
indstille den og fortsætte dit liv.
Roborock er dedikeret til at få avanceret teknologi til at arbejde for dig, så du spilder mindre tid
på pligter og har mere tid til de ting, du holder af.
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Produktintroduktion
Robot
Tænd/sluk
• Tryk for at starte rengøring
• Tryk og hold for at tænde eller slukke
Strømindikator
• Hvid: Batteriniveau ≥ 20 %
• Rød: Batteriniveau < 20 %
• Blinker: Oplader eller opstarter
• Blinker rød: Fejl
Station/pletrens
• Tryk for at vende tilbage til stationen
• Tryk og hold for at pletrense
Bemærk:
Tryk på enhver knap for at pause rengøring,
tilbagevenden til stationen eller pletrens.

Dæksellås
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Produktintroduktion
Liste over dele

Ladestation

Fugttæt måtte

Beslag til moppeklud

Strømkabel

Moppeklud

8

Produktintroduktion
Støvbeholder

Robot

Dæksel til
støvbeholder
Lås til
støvbeholder

WiFi indikatorlys
• Slukket: WiFi deaktiveret
• Langsomt blink: Venter
på forbindelse

Luftfilter

• Hurtigt blink: Forbinder
• Konstant: WiFi forbundet
Nulstilling af
system
Luftudlader
Lås til vandtank
Højtaler
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Produktintroduktion
Maskine og sensorer

Vægsensor
Genopladnin
gssensor
Cliff-sensor
Retningsuafhæn
gigt hjul
Beskyttels
esbånd

Ladekontakt
Sidebørste

Laser
afstandssen
sor

Hovedhjul
Lås til dæksel
på
hovedbørste
Hovedbørste
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Produktintroduktion
Moppemodul
Vandtankstopper

Åbning til
fastgørelse af
moppeklud

Vandfilter

Bøjle til
moppeklud

Vandtank

Bøjleklips til
moppeklud

Lås til vandtank

Moppeklud
Fastgørelsesområ
de

Ladestation
Ladestations strømindikator
Signaltransmitterende område

Stikkontakt

Ladepunkter

Ladepunkter
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Montering
Brug af robotten
1. Placer ladestationen mod væggen på en flad overflade og forbind den
til en stikkontakt.

2. Fastgør ladestationen med den klæbende tape.
Aftør gulvet i området, hvor ladestationen skal placeres,
med en tør klud, og fastgør den dobbeltsidede tape til
gulvet. Placer stationen på den dobbeltsidede tape for at
holde den på plads.

Dobbeltsidet tape
Mere end 0,5 m (1,6
fod)

Mere end 0,5 m (1,6 fod)
Mere end 1,5 m (5
fod)

Bemærk:
• Ladestationen bør have mere end 0,5 m (1,6 fod) plads på hver side og mere
end 1,5 m (5 fod) foran.
• Hvis strømkablet ligger lodret på gulvet, kan det blive fanget af
maskinen, hvilket medfører, at ladestationen frakobles.
• Ladestationens indikator er tændt, når ladestationen er elektrificeret, og
slukket, når robotten oplader.

Bemærk
• Brug af den dobbeltsidede tape til at sikre ladestationen er valgfrit.
• Om nødvendigt fjernes den dobbeltsidede tape langsomt for at reducere
limrester.
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Montering
Brug af robotten
3. Fastgør den fugttætte måtte.
Når ladestationen er fastgjort, aftørres området, hvor den
fugttætte måtte skal placeres, med en tør klud som vist.
Fastgør først den dobbeltsidede tape til den

4. Tænd og oplad.
Tryk på og hold
knappen for at tænde robotten.
Når strømindikatoren lyser op, placeres robotten på
ladestationen for at oplade. Robotten bruger et
højtydende genopladeligt lithium-ion-batteri. For at
bevare en høj batteriydeevne skal robotten altid holdes
opladet.

fugttætte måtte og derefter til gulvet.

Bemærk:
Placer altid den fugttætte måtte på et trægulv

Strømindikatorens
farve
indikerer batteriniveauet.
• Hvid: ≥ 20 %
• Rød: < 20 %
Bemærk:
Robotten vil ikke tænde, når batteriniveauet er lavt. Placer robotten
direkte på ladestationen for at starte opladning.
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Montering
Forbind til appen

➂ Tilføj enhed
Åbn appen og tryk på "+" i øverste højre hjørne. Følg
derefter vejledningen i appen. Når robotten er tilføjet, kan
den findes i en liste på hjemmesiden.

5.Forbind til appen (anbefalet)
➀Download Roborock-appen eller Xiaomi home-appen
a. Søg efter "Roborock" i App Store eller Google Play eller
scan QR-koden herunder og download og installer så appen.

Bemærk:
• På grund af løbende udvikling af appen kan den faktiske proces være lidt
forskellig fra ovenstående beskrivelse. Følg altid vejledningen i appen.
• Kun 2,4 GHz WiFi er understøttet.

b. Søg efter "Xiaomi home" i App Store eller Google Play eller
scan QR-koden herunder og download og installer så appen.

➁ Nulstil WiFi
a. Åben topdækslet på robotten for at se
indikatorlyset til WiFi.
b. Tryk på og hold
knappen og

WiFi indikatorlys
• Slukket: WiFi deaktiveret
• Langsomt blink: Venter
på forbindelse
• Hurtigt blink: Forbinder
• Konstant: WiFi forbundet

knappen,

indtil du hører stemmealarmen "Nulstil WiFi". Når
indikatorlyset til WiFi blinker langsomt, er robotten
gået i
netværkskonfigureringstilstand.
Bemærk:
Hvis du ikke kan forbinde din telefon til robotten, skal du nulstille WiFi og
tilføje din robot som en ny enhed.

�
�

Montering
Brug af robotten
6. Mopning
Bemærk:
Det anbefales, at alle gulve støvsuges mindst tre gange før den første
mopning for at reducere ophobning af snavs på moppen.
1 Fjern

vandtanken
Tryk vandtankens håndtag ned, og glid tanken bagud for
at fjerne den.

3 Monter

vandtanken
Glid vandtanken ind i robotten, indtil du hører den låse
med et klik.

4 Monter

moppekluden
Hvis du skal moppe med det samme, så fugt

2 Fyld

vandtanken
Åbn vandtanken, fyld den med vand, og luk den
grundigt.

moppekluden og tryk den tør. Fastgør den derefter på
moppekludens bøjle.

Bemærk:
• For at undgå rustdannelse eller skader må der ikke bruges rengøringsvæsker eller
disinficerende midler i vandtanken.
• Undlad at bruge varmt vand, da dette kan deformere tanken.

Bemærk:
Brug et barrierebånd eller ingen-mopning-zoner for at forhindre mopning
på tæppebelagte gulve.
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Montering
Brug af robotten
9. Fjern bøjle til moppeklud
For at fjerne moppekludens bøjle trykkes de to klips
indad og bøjlen trækkes bagud.

5 Fastgør

bøjle til moppeklud
Glid moppekludens bøjle under vandtanken langs
retningsmærkerne, indtil du hører et klik.

Bemærk:
• Når ladestationen er placeret på et trægulv, skal den altid bruges
sammen med den fugtsikre måtte for at undgå fugtskader.
• Det anbefales at fjerne og vaske moppekluden samt at tømme
vandtanken jævnligt for at undgå lugt eller mug.
• Fjern moppekludens bøjle, når du ikke mopper.

Bemærk:
Det anbefales at rengøre moppekluden efter 60 minutters mopning for
at sikre vandflowet og rengøringens kvalitet.

7. Juster vandflowets hastighed
Brug mobil-appen til at justere vandflowet som
påkrævet.

10. Adskillelse af vandtanken fra moppekludens bøjle
Som vist på figuren trykkes de to sideklips indad og moppekludens
bøjle glides bagud for at adskille den fra vandtanken.

Lav
vandniveau

Medium
Vandniveau

Højt
Vandniveau

8. Start rengøring
Når batteriet er fuldt opladet, vil strømindikatoren forblive
tændt. Tryk på
knappen eller brug appen for at
starte rengøring.
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Montering
Tænd/sluk
Tryk på og hold
knappen for at tænde robotten.
Strømindikatoren vil tænde, og robotten vil gå i Standbytilstand. Hvis robotten er i Søvn-tilstand, så tryk på og hold
knappen for at slukke den og afslutte den igangværende
rengøring.

Bemærk:
• Rengøring kan ikke starte, hvis batteriniveauet er for lavt. Lad robotten lade
op, før du genstarter rengøringen.
• Ryd eventuelle kabler på gulvet af vejen (herunder strømkablet til
ladestationen) før rengøring for at undgå at miste strøm eller skade enten
robotten eller den forbundne enhed.

Bemærk:
Robotten kan ikke slukkes, når den oplader.

• Hvis en rengøring er færdig inden for 10 minutter, gentages rengøring automatisk
• Hvis batteriniveauet bliver lavt, før rengøringen er færdig, vil robotten
udføre en opladning, før den fortsætter rengøringen, hvor den slap.

Start rengøring

Pause

Tryk på
knappen for at starte rengøring. Når
robotten er startet, vil den planlægge sin rengøringsrute
på baggrund af dens scanning af området. Den rengør
langs kanterne af en zone først og bevæger sig derefter
ind i en Z-formet rengøringsrute for at dække det indre
område effektivt og
Zonegrundigt.
1: Ren
Zone 2: Ren

Når robotten rengør, kan der trykkes på enhver knap for
at pause den. Tryk derefter på
knappen for at
fortsætte rengøring eller knappen for at sende den
tilbage til sin ladestation og stoppe sin rengøringscyklus.
Bemærk:
Placering af en pauset robot på ladestationen vil afslutte den igangværende
rengøring.

Søvn
Hvis robotten pauses i mere end 10 minutter, vil den falde i
søvn og dens strømindikator vil blinke langsomt. Tryk på
enhver knap for at vække den igen.
Bemærk:
• Robotten vil ikke falde i søvn, når den er i ladestationen.
• Robotten vil automatisk lukke ned, hvis den efterlades i søvn-tilstand i mere end
12 timer.
Zone 4: Afventer

Zone 3: Rengør
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Brugsvejledning
Bemærk:
Hvis robotten efterlades frakoblet fra netværket i mere end en time, vil dens
WiFi blive deaktiveret. Nulstil WiFi, før du forsøger at få forbindelse igen.

Opladning
Auto: Efter rengøring vil robotten automatisk vende tilbage
til ladestationen for at genoplade.
Manuelt: I Pause-tilstand, tryk på
knappen for at sende
robotten tilbage til ladestationen.
Strømindikatoren vil blinke langsomt, mens robotten oplader.
Bemærk:
Hvis rengøringscyklussen blev startet væk fra ladestationen og robotten
ikke kunne vende tilbage til stationen efter rengøring, vil den i stedet
vende tilbage til sit startsted. Stil robotten direkte på stationen for at
genoplade den.

Fejl
Hvis der opstår en fejl, mens robotten rengør, vil
strømindikatoren blinke rødt hurtigt, og du vil høre en
stemmealarm. Se "Fejlfinding" for løsningsmuligheder.
Bemærk:
• Robotten vil falde i søvn automatisk, hvis den efterlades i en Fejl-tilstand i mere
end 10 minutter.
• Placering af robotten på ladestationen i en fejltilstand vil stoppe den igangværende
rengøring.

Nulstil WiFi
Hvis din telefon ikke kan forbinde til robotten, fordi du har
ændret din routers konfiguration, glemt dit password eller af
andre årsager, skal du åbne topdækslet for at se WiFiindikatorlyset og derefter trykke på og holde
knappen og
knappen, indtil du hører stemmealarmen "Nulstiller WiFi".
Når WiFi-indikatorlyset blinker langsomt, er nulstilling
fuldført.
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Brugsvejledning
Tryk på enhver knap vil annullere den igangværende pletrenscyklus.

Pletrens
I Standby- eller Pause-tilstand, tryk på og hold
knappen for at starte pletrens. Denne tilstand bruges til at
rengøre et firkantet område på 1,5 m x 1,5 m centreret
omkring robotten. Efter rengøring vil robotten vende
tilbage til midten af firkanten.
1,5
m

1,5 m

Bemærk:
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Brugsvejledning
Selektiv rumrengøring

Zonerengøring

Vælg specifikke rum til rengøring i appen. I denne tilstand
vil robotten kun rengøre de valgte rum.

Brug appen til at tegne en specifik zone, som
robotten skal rengøre.
Bemærk:
Mens robotten rengør den udvalgte zone, kan den bevæge sig uden for zonens

C

A

grænser. Sørg for, at der ikke er nogen kabler eller forhindringer tæt på

D

rengøringszonen.

Vælg og gå

B

Brug appen til at indstille en destination, som robotten skal gå
hen til.

Bemærk:
• Der skal oprettet et fuldt kort og tilstanden Map Saving skal slås til, før

Rengøringstilstand

denne funktion kan bruges.
• Når rengøringen er startet, kan robotten bevæge sig uden for de definerede
områder. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer, der forhindrer robottens
adgang til de valgte rum.

Brug appen til at vælge mellem tilstandene Stille, Balanceret,
Stærk eller MAX. Tilstanden Balanceret er standard.

Forstyr ikke-tilstand (DND)

Skemalagt rengøring

I DND-tilstand vil ingen rengøring starte, ingen stemmealarm
vil afspille og strømindikatoren vil dæmpes. DND-tilstand er
indstillet fra 22:00 til 08:00 som standard og kan deaktiveres
eller ændres i appen.

Brug appen til at indstille starttider og sugeniveauer for
skemalagte rengøringer. Robotten vil vende tilbage til
ladestationen efter hver rengøring.
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Brugsvejledning
Flere app-funktioner

Forbudte zoner/Usynlig væg/Ingen mopningzone

Kortopdateringer i realtid

Appen kan bruges til at tegne virtuelle forbudte zoner og
vægge samt virtuelle ingen mopning-zoner og vægge for at
holde robotten fra de områder, du definerer. Virtuelle ingen
mopning-zoner og vægge aktiveres kun, når moppekludens
bøjle er monteret.

Tæppeboost

Robotlokation

Plan for
udskiftning af
dele

Forstyr ikketilstand (DND)

Se rengøringshistorik

Fjernbetjening

Firmwareopdaterin
g

Skift robotstemme

Se robotstatus

Skift rengøringstilstand

Bemærk:
• "Map Saving-tilstand" skal være slået til i appen for at bruge virtuelle forbudte zoner.
• Virtuelle forbudte zoner og vægge bør kun bruges til at tilpasse
rengøringsområder. De bør ikke bruges til at isolere farer.
• At flytte robotten manuelt eller at lave markante ændringer i
hjemmemiljøet kan medføre tab af virtuelle forbudte zoner og vægge.

Bemærk:
Appens funktioner og detaljer kan variere let på grund af kontinuerlig udvikling og
opgradering af appen.

Genopfyldning af vandtanken eller rengøring af
moppekluden halvvejs
For at genopfylde vandtanken eller rengøre moppekluden
under en rengøring, skal du pause rengøringen ved at trykke
på enhver knap og fjerne moppemodulet. Genopfyld
vandtanken og/eller rengør moppekluden som nødvendigt.
Genmonter moppemodulet og tryk på knappen for at
fortsætte rengøringen.

Usynlig væg

Forbudte zoner

Forbudte moppezoner
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Brugsvejledning

Rutinemæssigt vedligehold

Ladestation

Hovedbørste
* Rengør ugentligt

Ladestationen skal være koblet til en stikkontakt og stillet
mod en væg på et plant gulv med mere end 0,5 m (1,6 fod)
fri plads på hver side og mere end 1,5 m (5 fod) foran. For

1. Vend robotten rundt og oplås og fjern så dækslet til
hovedbørsten.
2. Tag hovedbørsten ud og fjern og rengør dens kuglelejer.
3. Fjern hovedbørstens hætte ved at dreje mod låseretningen.
4. Brug hovedbørstens medfølgende rengøringsværktøj til at
fjerne eventuelle indviklede hår.
5. Genmonter hætten og kuglelejerne ved at følge låseretningen.
6. Genindsæt hovedbørsten og påsæt børstedækslet.

at få den bedste oplevelse, når du bruger mobil-appen, skal
du stille ladestationen i et område med stærk WiFidækning.

Pejlesender

Låseretning

Mere end 0,5 m (1,6 fod)

Mod låseretning
Mere end 0,5 m (1,6
fod)

Bemær
k:

Dæksel til
hovedbørste
Lås
Retningsmær
ker
hoved
børstes kuglelejer

Mere end 1,5 m (5
fod)

Hovedbørste
Hovedbørstes
hætte

Undlad at stille ladestationen i direkte sollys eller at blokere pejlesenderen;
ellers kan robotten risikere ikke at kunne vende tilbage til ladestationen.

Bemærk:
Udskiftning af hovedbørste hver 6-12 måned anbefales.
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Rutinemæssigt vedligehold
Brug af hovedbørstens rengøringsværktøj
Brug hovedbørstens rengøringsværktøj til at fjerne
eventuelle hår, der er viklet omkring hovedbørsten.

2. Åbn støvbeholderens låg som vist af pilen, og hæld
indholdet ud.

Bemær
k: der er en stor mængde hår eller hår, der er viklet stramt om, skal du
Hvis
fjerne dem forsigtigt for at undgå skade på hovedbørsten.

Støvbeholder og filter

Rengør det vaskbare filter

* Ugentlig rengøring anbefales

* Rengør hver anden uge

1. Åbn støvbeholderens låg som vist af pilen, og hæld
indholdet ud.

1. Åbn robottens topdæksel, klem støvbeholderens lås,
og fjern støvbeholderen.
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Rutinemæssigt vedligehold
Rengør det vaskbare filter
* Rengør hver anden uge

4. Skyl gentagne gange og bank let på filterrammen for
at fjerne så meget snavs som muligt.

2. Fyld støvbeholderen med rent vand og luk dækslet. Ryst
blidt støvbeholderen og hæld så det beskidte vand ud.

5. Lad filteret tørre, før du genmonterer det.
Bemærk:
Lad filteret tørre grundigt før brug. 24 timers tørring anbefales.

Batteri

Bemærk:
Brug kun friskt vand uden rengøringsvæske.

Robotten er udstyret med en højtydende genopladelig

3. Fjern filteret og rengør det med vand.

lithium-ion-batteripakke. For at bevare batteriets ydeevne,
skal robotten holdes opladet.
Bemærk:
Hvis robotten efterlades ubrugt i en længere periode, skal den slukkes før
opbevaring og genoplades mindst hver tredje måned for at undgå skade på
batteriet, der resulterer af for stor afladning.

Ladestation
* Månedlig rengøring anbefales

Brug en blød, tør klud til at rengøre ladestationens
ladekontakter.

Bemærk:
For at undgå skade skal du undlade at røre filterets overflade med hænder,
børster eller skarpe genstande.
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Rutinemæssigt vedligehold
Sidebørste

Moppeklud

* Månedlig rengøring anbefales

* Rengør efter brug

1. Vend robotten rundt og fjern den skrue, der holder sidebørsten.
2. Fjern og rengør sidebørsten.
3. Genmonter sidebørsten og stram skruen.

1. Fjern moppekluden fra moppekludens bøjle.

2. Rengør moppekluden og tør den.
Bemærk:
• Hvis moppekluden bliver meget snavset, kan det påvirke
rengøringskvaliteten. Det anbefales at rengøre den før brug.
• Det anbefales at udskifte moppekluden hver 3-6 måned for at bevare

Bemærk:
Udskiftning af sidebørste hver 3-6 måned anbefales.

rengøringskvaliteten.

Vandtank
* Jævnlig rengøring anbefales

1. Åbn vandtanken.
2. Fyld filteret med vand
3. Ryst den, og hæld vandet ud
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Rutinemæssigt vedligehold
Retningsuafhængigt hjul

Maskinesensorer

* Jævnlig rengøring anbefales

* Månedlig rengøring anbefales

gendannet til fabriksindstillinger.

1. Vend robotten.
2. Brug en lille skruetrækker til at adskille akslen og dækket.
3. Skyl akslen og dækket med vand for at fjerne eventuelle hår og
snavs.
4. Tør og genopbyg hjulet, og tryk det så tilbage på plads.
Hjulakse
l
Bøjle
Bemærk:
Bøjlen til det retningsuafhængige hjul kan ikke fjernes.

Nulstilling af system
Hvis robotten ikke reagerer, når du trykker på en knap, eller
robotten ikke kan lukkes ned, så tryk på knappen Nulstil.
Robotten vil så genstarte.
Bemærk:
Efter en nulstilling af systemet vil skemalagte rengøringer, WiFi og andre
indstillinger blive gendannet til fabriksindstillinger.

Gendan fabriksindstillinger
Hvis robotten ikke fungerer efter en nulstilling af systemet,
skal du tænde den og derefter trykke på knappen Nulstil.
Derefter skal du trykke på og holde
knappen, indtil du hører stemmealarmen “Begynd at
gendanne oprindelig version". Robotten vil så blive
25

Rutinemæssigt vedligehold
Brug en blød, tør klud til at aftørre og rengøre alle sensorer,
herunder:
1. Fire cliff-sensorer i bunden af robotten.
2. Vægsensoren i robottens højre side.
3. Ladekontakten i bunden af robotten.
Cliff-sensor
Retningsuafhængigt hjul
Ladekontakt Sidebørste
Vægsensor

Firmwareopdatering
Opdater robotten ved brug af appen. Placer robotten på
ladestationen og sørg for, at batteriniveauet er højere end
20 % før opdatering. Strømindikatoren vil blinke hvidt
hurtigt under en firmwareopdatering.
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Beskrivelse af miljøbeskyttelse
Udtagning af batteriet
* Følgende information gælder kun ved bortskaffelse af robotten og skal ikke følges ved den daglige betjening

De kemiske stoffer, der findes i dette produkts indbyggede lithium-ion-batteri, kan forårsage miljømæssig forurening. Fjern
batteriet før bortskaffelse af dette produkt, og aflever det på en genbrugsstation.
1. Brug robotten, indtil dens batteriniveau er lavt, den ikke kan gøre rent og den ikke forbinder til ladestationen.
2. Sluk robotten.
3. Skru batteridækslet af.
4. Fjern batteridækslet.
5. Tryk klippen ned for at trække batteriets forbindelsesklemme ud og fjern batteriet.
Bemærk:
• Før du fjerner batteriet, skal du sikre, at det er helt drænet. Prøv ikke at fjerne batteriet, hvis robotten er forbundet til ladestationen.
• Fjern hele batteripakken. Undgå at skade batteripakkens hylster for at undgå kortslutning eller lækage af skadelige stoffer.
• I tilfælde af utilsigtet kontakt med batterivæske skal du skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.
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Grundlæggende parametre
Robot

Ladestation

Navn

Parametre

Navn

Parametre

Model

S5 Max 353×350×96,5

Model

CDZ11RR eller CDZ12RR

Dimensioner

mm

Dimensioner

151×130×98 mm

Batteri Vægt

14,4 V/5200 mAh lithium-

Nominel

28 W

Trådløs forbindelse

batteri Cirka 3,5 kg

effekt

100-240 VAC

WiFi Smart Connect

Nominel

20 VDC 1,2 A

indgangseffe
kt Nominel
udgangseffek
t
Nominel spænding

14,4 VDC

Nominel effekt

58 W

Nominel frekvens

50-60 Hz

Bemærk:
Serienummeret findes på en mærkat på robottens underside.

WiFi Specifikation
Service

Protokol

Frekvensområde
27

Max. Udgangseffekt

WiFi

802,11 b/g/n

2400-2483,5 MHz
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≤ 20 dBm

Fejlfinding
Hvis der opstår en fejl under rengøring, vil strømindikatoren blinke rødt hurtigt, og du vil høre en stemmealarm. Se tabellen
herunder for løsningsmuligheder.
Fejl

Løsning

Fejl 1: Drej laserhovedet for at se, om
det kan dreje frit.

LDS-enheden sidder fast. Fjern eventuelle genstande, der blokerer den. Flyt så robotten til et
nyt sted og genstart.

Fejl 2: Rengør og bank let på beskyttelsesbåndet. Beskyttelsesbåndet sidder fast. Bank gentagne gange på beskyttelsesbåndet for at løsne
eventuelle fastsiddende genstande. Hvis der ikke
falder noget ud, så flyt robotten til et nyt sted og genstart.
Fejl 3: Flyt robotten til et nyt sted og
genstart.
Fejl 4: Tør cliff-sensorerne af, flyt robotten
væk fra hævede kanter og genstart.
Fejl 5: Fjern hovedbørsten og rengør
børsten og kuglelejerne.

Et hjul er stoppet. Flyt robotten til et nyt sted og genstart.
Robotten er stoppet. Flyt den til et nyt sted og genstart. Hvis problemet fortsætter, skal du
rengøre cliff-sensorerne. Denne fejl kan også forårsages af en beskidt cliff-sensor. Prøv at tørre
alle sensorer rene.
Hovedbørsten kan være sammenfiltret. Fjern den og rengør den.

Fejl 6: Fjern og rengør sidebørsten.

Sidebørsten kan blive sammenfiltret. Fjern den og rengør

den. Fejl 7: Se, om noget sidder fast i de
hovedhjulene, og flyt så robotten til et
nyt sted og genstart.

Hovedhjulene kan sidde fast. Fjern og rengør dem.

Fejl 8: Fjern eventuelle
forhindringer omkring robotten.

Robotten kan sidde fast. Fjern eventuelle forhindringer omkring den.

Fejl 9: Monter støvbeholderen og filteret.

Fejl 10: Filteret er enten vådt eller
blokeret.

Genmonter støvbeholderen og filteret, og se efter, at de er monteret korrekt. Hvis problemet
fortsætter, så prøv at udskifte
filteret.
Filteret er ikke helt tørt. Tør filteret i mindst 24 timer. Filteret kan også have brug for
rengøring. Hvis problemet fortsætter, så udskift filteret.
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Fejlfinding
Hvis der opstår en fejl under rengøring, vil strømindikatoren blinke rødt hurtigt, og du vil høre en stemmealarm. Se tabellen
herunder for løsningsmuligheder.
Fejl

Løsning

Fejl 11: Højintenst magnetisk felt detekteret. Flyt
robotten væk fra det magnetiske bånd og genstart.

Robotten er for tæt et magnetisk bånd og kan ikke starte. Flyt den til et nyt sted og
genstart.

Fejl 12: Batteriniveauet er for lavt. Genoplad før brug.

Lavt batteriniveau. Genoplad før brug.

Fejl 13: Opladningsfejl. Rengør ladekontaktområdet.

Brug en tør klud til at rengøre ladekontakterne på robotten og på ladestationen. Fejl 14:

Batterifejl.

Batteriets temperatur er enten for højt eller for lavt. Vent til den igen er normal. Fejl 16:

Robotten er væltet. Stil den på et fladt underlag og genstart.

Robotten er væltet. Flyt den til et fladt underlag og genstart.

Fejl 17: Fejl i sidebørstemodul. Nulstil systemet.

Sidebørstemodulet oplever en fejl. Nulstil systemet. Fejl 18: Fejl i

støvsugerblæser. Nulstil systemet.

Støvsugerblæseren oplever en fejl. Nulstil systemet.

Fejl 22: Aftør genopladningssensoren.

Genopladningssensoren er blokeret af støv. Tør støvet af.

Fejl 23: Ryd ladestationens
signaludsendelsesområde.

Ladestationen sidder fast. Ryd og prøv igen.

Fejl 24: Virtuel forbudt zone eller væg
detekteret. Flyt robotten til et nyt sted og
genstart.

Flyt robotten væk fra den virtuelle forbudte zone eller barriere og genstart.

Fejl 26: Aftør vægsensoren.

Vægsensoren er snavset. Tør den ren.

Indvendig fejl. Nulstil systemet.

Funktionsfejl på grund af en indvendig fejl. Nulstil systemet.

Bemærk:
En nulstilling af systemet vil ikke nødvendigvis løse alle problemer.

Hvis problemet fortsætter efter brug af anbefalingerne i tabellen herover, så send en mail til vores
eftersalgsserviceteam: Support i USA/uden for Europa: support@roborock.com
Support i Europa:
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Fejlfinding
support@roborock-eu.com

Hvis der opstår en fejl under rengøring, vil strømindikatoren blinke rødt hurtigt, og du vil høre en stemmealarm. Se tabellen
herunder for løsningsmuligheder.
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Ofte
stillede
Problem
spørgs
Kan ikke tænde
mål

Løsning

Kan ikke oplade

Hvis kontakten er dårlig, skal du rengøre kontaktområderne på ladestationen og på

Batteriniveauet er lavt. Stil robotten på ladestationen for at oplade før brug.
Batteriets temperatur er for lav eller for høj. Brug kun robotten inden for intervallet 0-40°C (32-104°F).
Hvis ladestationen ikke modtager strøm, skal du undersøge om begge ender af strømkablet er korrekt
forbundet.
robotten. Strømmen er gendannet, når strømindikatorens lys tænder.
Når maskinen bruges ved høje eller lave temperaturer, vil den automatisk reducere

Langsom
opladning
Kan ikke genoplade
Unormal adfærd
Larm under rengøring

Dårlig rengøringsevne
eller støv, der falder ud

opladningshastigheden for at forlænge batteriets levetid.
Ladekontaktområderne kan være snavsede. Brug en tør klud til at rengøre dem.
Der er for mange forhindringer tæt på ladestationen. Flyt den til et åbent område.
Robotten er for langt væk fra ladestationen. Stil den tættere på og prøv igen.
Genstart robotten.
Hovedbørsten, sidebørsten eller hovedhjulene kan sidde fast. Sluk robotten og rengør dem.
Hvis det retningsuafhængige hjul sætter sig fast, kan du tage det af med en skruetrækker og rengøre det.
Støvbeholderen er fuld og skal tømmes.
Filteret er blokeret og skal rengøres.
Hovedbørsten sidder fast og skal rengøres.
WiFi er deaktiveret. Nulstil WiFi og prøv igen.
WiFi-signal er dårligt. Sørg for, at robotten er i et område med god modtagelse af WiFi-

Kan ikke forbinde til WiFi

signalet. Unormal WiFi-forbindelse. Nulstil WiFi, download den seneste mobil-app og prøv
igen. Den nuværende enhed er ikke understøttet. Du kan finde understøttede modeller inde
i appen.
Kan ikke forbinde til WiFi. Der kan være fejl i dine routerindstillinger. Kontakt Roborocks kundeservice
for at få hjælp til fejlfinding.
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Ofte
stillede
Problem
spørgs
Skemalagt rengøring fungerer ikke
mål

Løsning

Trækkes der altid strøm, når
robotten er på ladestationen?

Robotten vil trække strøm, når den er på stationen, for at bevare batteriets ydeevne,
men strømforbruget er meget lavt.

Skal robotten oplades i mindst
16 timer de første tre gange,
den bruges?

Nej. Robotten kan bruges når som helst, når den er blevet fuldt opladet én gang.

Intet eller kun lidt vand under
mopning
Rengøring fortsætter ikke efter
genopladning
Robotten kan ikke vende tilbage til
ladestationen efter pletrens eller
når den er blevet flyttet manuelt.

Batteriniveauet er for lavt. Skemalagt rengøring kan kun starte, når batteriniveauet er over 20 %.
Bekræft venligst, hvorvidt indstillingerne for planlagt rengøring er sat til “effective once”?

Undersøg om der er vand i vandtanken og brug mobil-appen til at indstille vandflowet, eller se
manualen for vejledning om opsætning af fuld mopning.
Sørg for, at robotten ikke er i DND-tilstand. DND-tilstand vil forhindre rengøring. Når robotten rengør
et område, der kræver genopladning, vil den ikke kunne fortsætte rengøringen, hvis den blev
placeret manuelt på ladestationen, før den automatisk genopladede.
Efter pletrens eller et markant skift i placering vil robotten gendanne kortet. Hvis ladestationen er for
langt væk, vil den ikke nødvendigvis kunne vende tilbage for at genoplade og skal placeres på
ladestationen manuelt.

Robotten overser pludselig et
bestemt sted

Vægsensoren eller cliff-sensoren kan være snavset. Rengør dem med en blød,

Det tager lang tid at fylde
vandtanken

tør klud. Filteret kan være blokeret og have brug for rengøring.
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EU-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer vi:
Navn på producent
Adresse

Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Floor6, Suite6016, 6017, 6018, BuildingC, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road,
Haidian District, Beijing, P.R.CHINA

at dette DoC er udstedt under vores eneansvar og at produkterne:
Produktbeskrivelse

Robotstøvsuger og tilbehør

Type (model) betegnelse(r)

S5 Max

er i overensstemmelse og verificeret via testning med bestemmelserne i følgende EU-direktiver:

RED Direktiv 2014/53/EU
Artikel 3.1 a): Sikkerhed og
sundhed
1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014
+ A13:2017
2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
3. EN 62311:2008
4. EN 62233:2008

1.Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed-Del 1: Generelle krav
2.Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed-Del 2-2: Særlige krav for
støvsugere og rengøringsapparater med vandsugning
3. Vurdering af elektronisk og elektrisk udstyr, som er relateret til restriktioner i
menneskers eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz - 300 GHz)
4. Målemetoder for elektromagnetiske felter af husholdningsapparater og lignende
apparatur med hensyn til menneskers eksponering

32

EU-overensstemmelseserklæring
er i overensstemmelse og verificeret via testning med bestemmelserne i følgende EU-direktiver:
1. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioudstyr og tjenester; Del 1:

RED Direktiv 2014/53/EU
Artikel 3.1 b): EMC
1. Udkast EN 301 489-1 V2.2.0
2. Udkast EN 301 489-17 V3.2.0
3. EN 55014-1:2017
4. EN 55014-2: 2015
5. EN 61000-3-2: 2014
6. EN 61000-3-3: 2013

Almindelige tekniske krav; Harmoniseret standard, som dækker de væsentlige krav i
artikel 3.1(b) i Direktiv 2014/53/EU og de væsentlige krav i artikel 6 i Direktiv 2014/30/EU
2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioudstyr og tjenester; Del 17:
Specifikke vilkår for bredbånds datatransmissionssystemer; Harmoniseret standard, der
dækker de væsentlige krav i artikel 3.1(b) i Direktiv 2014/53/EU
3. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske værktøjer og
lignende apparatur Del 1: Emission
4. Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektriske værktøjer og
lignende apparatur Del 2: Immunitet – Produktfamiliestandard
5. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænser - Grænser for harmoniske
strømemissioner (udstyrs indgangsstrøm ≤ 16 A pr. fase).
6. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænser - Begrænsning af spændingsændringer,
spændingsfluktuationer og flimren i offentlige lavspændings forsyningssystemer, for
udstyr med nominel strøm ≤ 16 A pr. fase og ikke genstand for betinget forbindelse.

RED Direktiv 2014/53/EU
Artikel 3.2: Radiospektrum
EN 300 328 V2.1.1

Bredbånds transmissionssystemer; Datatransmissionsudstyr, som arbejder i ISM-båndet
2,4 GHz og anvender modulationsteknikker for bredbånd; Harmoniseret standard, der
dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i Direktiv 2014/53/EU

RoHS Direktiv 2011/65/EU
EN50581:2012

Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til
restriktioner af skadelige stoffer

Produktbeskrivelse

Ladestation og tilbehør

Type (model) betegnelse(r)

Ladestation, model: CDZ11RR eller CDZ12RR
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EU-overensstemmelseserklæring
er i overensstemmelse og verificeret via testning med bestemmelserne i følgende EU-direktiver:
Lav spænding Direktiv 2014/35/EU
1. EN 60335-1:2012 + A11:2014+AC:2014+A13:2017
2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018
3. EN 62233:2008

1.Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed-Del 1: Generelle
krav 2.Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed-Del 2-29:
Særlige krav
til batteriopladere
3.Målemetoder for elektromagnetiske felter i husholdningsudstyr og lignende
apparatur med hensyn til menneskers eksponering
1. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske

EMC Direktiv 2014/30/EU
1. EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:2017
2. EN 55014-2:
2015
3. EN 61000-3-2: 2014
4. EN 61000-3-3: 2013
RoHS Direktiv 2011/65/EU
EN50581:2012

værktøjer og lignende apparatur Del 1: Emission
2. Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektriske

værktøjer og lignende apparatur Del 2: Immunitet – Produktfamiliestandard
3. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænser - Grænser for

harmoniske strømemissioner (udstyrs indgangsstrøm ≤ 16 A pr. fase).
4. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænser - Begrænsning af

spændingsændringer,
spændingsfluktuationer og flimren i offentlige lavspændings forsyningssystemer, for
udstyr med nominel strøm ≤ 16 A pr. fase
Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til
restriktioner af skadelige stoffer

Person ansvarlig for at udarbejde denne deklaration:
Trykt navn: Rui.Shen Stilling/titel:
Kvalitetsdirektør Underskrift:
Dato for udstedelse: 30. dec. 2019
Sted for udstedelse: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan
Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA
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Information om WEEE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne markering indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret
bortskaffelse af affald skal det genanvendes ansvarligt for at fremme den bæredygtige genbrug af materielle ressourcer. Når
du returnerer din brugte enhed, bedes du anvende returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor
du købte produktet. De kan tage produktet til miljømæssigt sikker genbrug.
Korrekte Entsorgung dieses Produkts Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den
Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung
zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung
zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur
Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.
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Information om garanti
Information om garanti
Sælgeren giver garanti i henhold til loven i kundens eget land eller opholdssted i mindst 1 år, som starter fra den dato, hvor
apparatet er solgt til slutbrugeren.
Garantien dækker kun defekter i materiale eller håndværk.
Reparationer under garantien må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Når du laver en reklamation under garantien,
skal den originale købsfaktura (med købsdato) indsendes.
Garantien vil ikke gælde i tilfælde af:
Normalt slid
Forkert brug, f.eks. overbelastning af apparatet, brug af ikke-godkendt udstyr, brug med tvang, skade forårsaget af ydre
påvirkninger, skade forårsaget af manglende observans af brugsvejledningen,
f.eks. forbindelse til en uegnet strømforsyning eller manglende overholdelse af monteringsvejledningen,
delvist eller fuldstændigt demonterede apparater.
Lasersikkerhed
Dette produkts laserafstandssensor opfylder standarderne for Klasse I Laserprodukter i IEC 60825-1:2014 og vil ikke danne
skadelig laserstråling.
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Robotstøvsuger
Producent: Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Produktmodel: S5 Max
Producentens adresse: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road,
Haidian District, Bejing, P.R.CHINA
For mere produktinformation, besøg vores hjemmeside:www.roborock.com
For eftersalgssupport, send en mail til vores eftersalgsserviceteam: USA/uden
for Europa Support:support@roborock.com
Europa Support:support@roborock-eu.com

