Cleanmate

Robotdammsugare
Cleanmate S 800

BRUKSANVISNING
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Säkerhetsföreskrifter
Före användning av denna produkt, var vänlig läs igenom säkerhetsinstruktionerna och följ alla
säkerhetsårgärder.
1. Endast auktoriserade tekniker får ta isär produkter. Användare är inte tillåtna att ta isär eller
reparera produkten.
2. Använd endast originalbatteriet och dess laddninsstation. Om annan adapter används kan
elektisk stöt, eld eller produktskada uppstå.
3. Rör inte strömsladden, kontakten eller adapterna med våta händer.
4. Använd inte denna produkt i vår eller fuktig miljö (en miljö med vätskor), såsom badrum eller
tvättstuga.
5. Se till att inte gardiner, olika omslagsmaterial eller kroppsdelar trasslas in i enhetens hjul.
6. Före användning, plocka undan från golvet, ta bort alla omtåliga objekt och sladdar, kläder,
papper, lösa kablar, och var även noga med att lyfta upp gardiner och draperier från golvet för
att undvika möjliga olyckor. Om en lös kabel trasslas in i enhetens hjul kan kabeln dras runt med
enheten när den arbetar och slå omkull bord, stolar och skåp, och kan på så sätt orsaka skada eller
egendomsskada.
7. Använd inte denna produkten i närheten av cigaretter, tändare, tändstickor eller andra
lättantändliga saker.
8. Använd aldrig produkten för att städa upp brännbara eller instabila vätskor, såsom bensin.
9. Använd endast produkten inomhus, använd inte utomhus.
10. Om produkten behöver rengöras, rengör den efter att den har laddat helt och hållet.
11. Böj inte sladden alltför mycket och lägg inte heller tunga och vassa saker på den.
12. Var snäll och stå eller sitt inte på enheten, och fäst inte heller saker på dess ovansida.
Var speciellt uppmärksam på spädbarn och husdjur när enheten används.
13. Sätt inte produkten på ett plan där den lätt åker av (stolar, bord, etc.).
14. Stäng av med strömknappen när produkten transporteras eller när den inte ska användas under
en längre period.
15. Före laddning, se till att adaptern och uttaget är ordentligt sammankopplat.
16. För att undvika att någon trillar, informera alla personer i huset när denna produkten används.
17. Om dammbehållaren är full, töm den innan användning.
18. Använd denna produkt i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C.
19. Använd inte denna produkt i höga temperaturer eller i gassande solljus under en längre period.
20. Batteriet måste tas bort före denna produkt slängs.
21. Batteriet måste göras av med på passande sätt av säkerhetsskäl.
22. Adaptern måste tas bort från uttaget före rengöring eller underhåll av enheten eller
batteriborttagning.
Varning:
Denna apparat får bara användas av barn äldre än 8 år. 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 för att på så vis hjälpa dem förstå de risker som finns.
Barn ska inte leka med enheten. Rengöring bör inte göras av barn utan övervakning.

1

Produktegenskaper
Kraftfullt sug & intelligent sugjustering

Kraftfullt sug
Denna produkts sugkraft är stark nog att försäkra om att suga upp även små dammkorn,
så att golvet blir grundligt rengjort.
Intelligent sugjustering
Produkten kan automatiskt justera sin sugkraft när olika golvmiljöer upptäcks.
Detta gör rengöringen mer effektiv, samtidigt som det sparar energi (upp till 30%).
Människocentrerad design
Användande av produkten är väldigt simpelt.
Tryck på
-knappen,
så startar enheten.
Tvättbar dammbehållare
Dammbehållare och filter kan tvättas av
med vatten. Tvätta helt enkelt behållaren
under vatten vid användning för att undvika
att damm ska blåsa runt i luften.
Olika rengöringslägen
Det finns fyra olika rengöringslägen för att möta Era behov.
1. Automatiskt rengöringsläge
Robotdammsugaren städar ett rum automatiskt
och justerar städningen utefter situationen.
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2. Platsrengöringsläge
Robotdammsugaren städar intensivt längs en spiral när den upptäcker ett väldigt smutsigt
område.

3. Kantrengöringsläge
Robotdammsugaren städar längs med väggen eller hinder i rummet.

4. Schemalagd rengöring
Efter schemaläggning kommer robotdammsugaren lämna laddningsstationen och börja arbeta
vid schemalagd tid.
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Produktkomponenter
Huvudenhet och tillbehör

Bildnummer

Beskrivning

Antal

1

Huvudenhet

1

2

Laddningsstation

1

3

Adapter

1

4

Fjärrkontroll (batterier ingår ej)

1

5

Vattentank

1

6

HEPA-filter

1

7

Rengöringsborste

1

8

Sidoborstar

4

9

Bruksanvisning

1

10

Magnetslinga

2

4

Diagram över huvudenhet

Stötfångare
LED-skärm
Pekknapp (Touchknapp)
Skydd

Höger hjul
Höger sidoborste
Strömbrytare

Sugkanal

Batterilucka,
backup-batteri

Batterilucka

Undersidans skydd

Universalhjul

UV-lampa
Vänster hjul
Laddningsuttag

Automatisk
laddningspol

Vänster sidoborste

Skydd
Dammbehållare

Huvudfilter

Dammbehållare
HEPA-filter
HEPA-filterhylla
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Laddningsstation

Strömlampa
Ovansidans skydd

Laddningsuttag

Laddningspoler

Fjärrkontroll

1

ON/OFF

1. På/av
2. Riktningsknapp

2

3. Platsrengöring
4. Automatisk laddning
5. Rengöringsläge

4

HOME

MODE

SPOT

3
5

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.

6

Displaypanel

1

2

3

4

5

6

LED-panel
1.
LED-panel.
LED-panelen visar inställningar för tid, laddningsstatus samt felkoder med hjälp av nummer,
siffror och grafer.
Knappar
2.
Knapp för UV-lampa
I vänteläge, tryck på denna knappen för att sätta förinställningar för UV-lampan (på/av).
När robotdammsugaren börjar städa kommer UV-lampan lysa enligt inställningen.
3.
Knapp för schemaläggning
Tryck på denna knappen för att starta/avsluta schemaläggningsläget.
4.
Knapp för städning
A. Tryck på denna knappen för att gå från viloläge till vänteläge.
B. I vänteläge, håll inne denna knapp i mer än tre sekunder för att gå till viloläge.
C. Bekräfta schemalagd städning i schemaläggningsläget.
D. Om robotdammsugaren är i vänteläge, klicka på denna knapp för att starta städningen.
5.
Knapp för automatisk hemfärd/ökning av nummer
A. Tryck på denna knapp för att öka nummer i schemaläggningsläge.
B. I andra lägen, tryck på denna knapp för att starta automatisk hemfärd och laddningsläge.
6.
Knapp för platsrengöring/minskning av nummer
A. Tryck på denna knapp för att minska nummer i schamaläggninsläge.
B. I andra lägen, tryck på denna knapp för att starta platsrengöringsläget.
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Produktanvändning
1M

1. Laddning av batteriet

A. Laddningsstationens placering
Placera laddningsstationen mot en vägg och ta
bort hinder och dylikt som är närmre än ungefär
en meter på sidorna och två meter framför
laddningsstationen, som syns på bilden jämte.

1M

2M

B. Om robotdammsugaren är avstängd slå på enheten genom att hålla inne strömbrytaren på
robotdammsugarens högra sida i mer än tre sekunder.
C. Ladda robotdammsugaren på ett utav följande sätt:
a. Sätt i adaptern i robotdammsugaren och den andra änden i ett eluttag, som figur a visar.
b. Tryck på
på robotdammsugaren eller ”HOME”-knappen på fjärrkontrollen för att få
roboten att köra till laddningsstationen och ladda där, som figur b visar.

fig a

fig b

Observera:
a. När enheten laddar kommer LED-panelen stegvis visa ”1111” från vänster till höger.
b. När laddningen är färdig kommer det stå ”FULL” på LED-panelen.
c. I vänteläge kommer robotdammsugaren säga ”please charge” (var god ladda) när batteriets
energi är lågt.
d. När enheten arbetar kommer den automatiskt återgå till laddningsstationen när batteriets
energi är lågt.
För att förlänga batteriets livslängd:
a. Ladda robotdammsugaren i tolv timmar före första användning.
b. Ladda enheten så fort batteriets energi är lågt.
c. Robotdammsugaren kommer automatiskt återvända till laddningsstationen när rengöringen är
färdig eller när batteriets energi är lågt.
d. Om robotdammsugaren inte ska användas under en längre period, ladda helt upp batteriet,
slå av strömbrytaren och ta sedan bort batteriet. Förvara det i en sval, torr miljö.
e. Om robotdammsugaren inte ska användas på mer än tre månader, ladda enheten i tolv
timmar, slå av strömbrytaren och ta sedan undan hela enheten. Förvara den i en sval, torr miljö.
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2. Starta enheten/väntaläge/viloläge/ stäng av

A. Starta enheten
a. Slå på strömbrytaren på enhetens högra sida genom att trycka in knappen i mer än tre
sekunder.
b. Tryck på
på huvudenheten eller ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att starta
städningen.
Observera: Om robotdammsugaren är i viloläge, tryck på
eller ON/OFF-knappen på
fjärrkontrollen för att väcka enheten, tryck sedan på samma knapp igen för att starta
städningen.
B. Vänteläge
Vänteläge innebär att robotdammsugaren är aktiv med påslagen strömbrytare, väntandes på
användarens kommando. Enheten kan vara i vänteläge genom följande metoder:
a. När enheten städar, tryck på
på huvudenheten för at gå in i vänteläge.
b. När enheten städar, tryck på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av robotdammsugaren.
C. Viloläge
I viloläge kan robotdammsugaren bara aktiveras med hjälp av
på huvudenheten eller
ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att spara energi. För att försätta enheten i viloläge från
vänteläge gör man följande:
a. Tryck på
på huvudenheten i mer än tre sekunder.
b. Robotdammsugaren kommer automatiskt ingå i viloläge om den inte får några kommandon
på över 60 sekunder.
D. Stäng av
a. I vänteläge, tryck på strömbrytaren i mer än tre sekunder för att stänga av enheten.
b. I viloläge stänger robotdammsugaren automatiskt av sig själv om ingen handling utförs på
fem minuter.

9

3. Schemaläggning

Robotdammsugaren kan schemaläggas så att den automatiskt börjar städa vid en specifik
tidpunkt på varje dag.
1) Schemaläggning via knapparna på huvudenheten
Observera: Dessa inställningar kan bara ställas in när robotdammsugaren är i vänteläge
eller när den laddar. Om enheten är i viloläge, tryck på
på huvudenheten eller ON/
OFF-knappen på fjärrkontrollen för att väcka robotdamssugaren. Om enheten städar, stoppa
den före schemaläggning.
2) Schemaläggning via LED-panelen på huvudenheten
A. Ställ in enhetens klocka
a. När robotdammsugaren är i vänteläge eller när den laddar, tryck på
för att starta
inställningen av klockan. LED-panelen visar den nuvarande tidsinställningen.
b. Tryck på
för att ställa in timmar, de två siffrorna till vänster på LED-panelen kommer
börja blinka. Tryck
för att öka timmarna och
för att minska dem.
c. Tryck på
igen för att ställa in minuterna, de två siffrorna till höger på LED-panelen
kommer börja blinka. Tryck
för att öka minuterna och
för att minska dem.
d. Tryck på
för att bekräfta inställningen.
B. Ställ in den schamalagda tiden
a. När robotdammsugaren är i vänteläge eller när den laddar, tryck på
två gånger
för att börja schemaläggningsinställningen. LED-panelen kommer visa tidigare inställd tid eller
”00:00” om ingen tidigare tid är inställd.
b. Tryck på
för att ställa in timmar, de två siffrorna till vänster på LED-panelen kommer
börja blinka. Tryck
för att öka timmarna och
för att minska dem.
c. Tryck på
igen för att ställa in minuterna, de två siffrorna till höger på LED-panelen
kommer börja blinka. Tryck
för att öka minuterna och
för att minska dem.
d. Tryck på
för att bekräfta inställningen.
C. Avbryt schemaläggning
a. Ställ in schemaläggningsintervallet på 00:00.
b. Slå av strömbrytaren på högersidan av robotdammsugaren, slå på den igen efter tre
sekunder.
Observera:
a. Ställ in enhetens tid att överrensstämma med realtiden före schemaläggning.
b. Robotdammsugaren börjar städa vid schemalagd tid, efter enhetens inställda tid, varje dag.
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4. Rengöringsläge

1) Automatiskt rengöring
I detta läget kommer robotdammsugaren
automatiskt städa ett rum och justera sin
rengöring utefter miljön.
Observera:
Tryck ON/OFF på fjärrkontrollen eller
för att starta den automatiska rengöringen.
2) Platsrengöring
Under följande situationer kommer enheten
aktivera platsrengöring:
a. När den upptäcker ett väldigt smutsigt
område.
b. När användaren trycker på SPOT-knappen
på fjärrkontrollen eller
på enheten.
3) Kantrengöring
När robotdammsugaren arbetar, tryck på
MODE-knappen för att välja mode (översätts
nedan med läge) 3, som är kantrengöring.
Enheten kommer nu rengöra längs med kanter
och hinder.
Observera:
Läge 1 är spiralrengöring, läge 2 är slumpmässig rengöring, läge 3 är kantrengöring och
läge 4 får robotdammsugaren att gå längs en
S-form.
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Vattentanken och dess moppduksanvändning

1. Fästa moppduken
För att fästa moppduken på undersidan av vattentanken som det visas i figur 1, var noga med
att den fästande sidan och moppduken är riktade mot lämpliga sidor, och fäst sedan
moppduken på den fästande sidan.
2. Fyll vattentanken med vatten
Ta bort gummipluggen från vattentanken, fyll tanken med vatten. Sätt sedan tillbaka
gummipluggen noggrannt och säkert åtsittande för att förhindra vattenläckage.
3. Sätt fast vattentanken på robotdammsugaren
Vänd robotdammsugaren upp och ned, sätt fast vattentanken på enhetens undersida och var
noga med att den sitter stadigt fast med hjälp av sina bultar.

Mopp

Vattentank
Gummiplugg

fig 1

fig

fig 3
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Användning av magnetslingan

1. Magnetslingans funktion
Det finns en magnetisk sensor inne i roboten, när sensorn upptäcker att det finns magnetism så
ändras antingen robotens riktning automatiskt, eller så återvänder den. Magnetslingan låter dig
avgöra vart roboten kan åka, och vart den ska undvika att åka. Fäst magnetslingan runt
dörrkarmar, husdjurs matskålar, sladdar osv. innan städningen. Sätt t.ex. magnetslingan framför
ingången på tvättstugan så undviker roboten att åka in.
2. Hur man använder magnetslingan
Ta bort pappret från baksidan av magnetslingan och fäst magnetslingan på golvet. Vänligen
rengör underlaget där magnetslingan ska sitta för bästa möjliga grepp.

A. Ta ut magnetslingan och lägg
den platt på golvet.

B. Ta bort pappret från
baksidan av magnetslingan.
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C. Fäst magnetslingan där du
inte vill att roboten ska åka.

Produktunderhåll
1. Rengöring av sidoborstar
Rengör sidoborstarna när de blir smutsiga och byt ut dem ifall de blir skadade.
Observera: Före eventuellt byte av sidoborstar, var noga med att ”L”- och ”R”-märkningen på
sidoborstarna överrensstämmer med ”L”- och ”R”-märkningen på robotdammsugarens undersida.
2. Rengöring av dammbehållare och filter
Töm och rengör dammbehållaren efter varje användning. Följ nedanstående steg:

Tryck

A. Tryck på PUSH för att öppna locket.

C. Ta loss HEPA-filtret.

B. Ta ut dammbehållaren.

D. Öppna dammbehållarens
skydd, ta loss det primära filtret.

F. Rengör dammbehållaren och filtrena,
rengör HEPA-filtret med en borste.

E. Töm dammbehållaren

G. Installera återigen det primära filtret
och HEPA-filtret i dammbehållaren.

Observera:
a. Tvätta HEPA-filtret efter 15-30 dagars användning.
b. Installera endast HEPA-filtret och primärfiltret när de är helt torra.
c. HEPA-filtret och primärfiltret kan bli utbytta om det är nödvändigt.
d. Torka inte filtrena i gassande solsken
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3. Rengöring av sensorer och hjul
Torka försiktigt alla sensorer och hjul som är markerade i bilden nedan med en mjuk
rengöringsduk.

4. Rengöring av laddningspoler
Rengör laddningspolerna som är markerade i bilden nedan med en mjuk rengöringsduk.

5. Rengöring av sugkanal och dammsensor
Rengör sugkanal och dammsensorer som är markerade i bilden nedan med en mjuk
rengöringsduk.

Observera:
Låt inte sensorerna komma i kontakt med vatten eller liknande.
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Felsökning
Felkoder för sensorer

Felkod

Orsak

Lösning

AUBF

Sugkanal blockerad

Rengör sugkanalen

AUBN

Dammbehållaren felplacerad eller saknas

Sätt tillbaka dammbehållaren och
placera den rätt

E1xx

Fel med vänster kollisionssensor

E2xx

Fel med höger kollisionssensor

E3xx

Fel med vänster och höger kollisionssensor

E4xx

Vänster hjul nuddar inte marken

E5xx

Vänster hjul nuddar inte marken, fel med vänster
kollisionssensor

E6xx

Vänster hjul nuddar inte marken, fel med höger
kollisionssensor

E7xx

Vänster hjul nuddar inte marken, fel med vänster
och höger kollisionssensor

E8xx

Höger hjul nuddar inte marken

E9xx

Höger hjul nuddar inte marken, fel med vänster
kollisionssensor

Eaxx

Höger hjul nuddar inte marken, fel med höger
kollisionssensor

Ebxx

Höger hjul nuddar inte marken, fel med vänster
och höger kollisionssensor

Ecxx

Vänster och högerhjul nuddar inte marken

Edxx

Vänster och högerhjul nuddar inte marken, fel med
vänster kollisionssensor

Eexx

Vänster och högerhjul nuddar inte marken, fel med Sätt ned enheten på marken och
kontrollera stötfångaren
höger kollisionssensor

Efxx

Vänster och högerhjul nuddar inte marken, fel med
vänster och höger kollisionssensor

Exx1

Vänster anti-fallsensor upptäcker fall

Exx2

Frontens anti-fallsensor upptäcker fall

Exx3

Vänster och frontens anti-fallsensor upptäcker fall

Rengör frontsidans och undersidans
anti-fallsensor

Exx4

Höger anti-fallsensor upptäcker fall

Exx5

Vänster och höger anti-fallsensor upptäcker fall

Sätt ned enheten på marken och
kontrollera stötfångaren

Exx6

Höger och frontens anti-fallsensor upptäcker fall

Exx7

Vänster, höger och frontens anti-fallsensor upptäcker fall

Kontrollera stötfångare.
Sätt ned enheten på marken

Sätt ned enheten på marken och
kontrollera stötfångaren

Sätt ned enheten på marken

Sätt ned enheten på marken och
kontrollera stötfångaren

Sätt ned enheten på marken

Rengör undersidans anti-fallsensor
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Rengör frontsidan sensor och undersidans anti-fallsensor

Felkoder för sensorer

Felkod

Orsak

Lösning

Exx8

Stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder

Rengör stötfångarens sensorlins

Exx9

Vänster anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda
sensor upptäcker hinder

ExxA

Frontens anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra
infraröda sensor upptäcker hinder

ExxB

Vänster och frontens anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens
högra infraröda sensor upptäcker hinder

ExxC

Höger anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda
sensor upptäcker hinder

ExxD

Vänster och höger anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens
högra infraröda sensor upptäcker hinder

ExxE

Höger och frontens anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens
högra infraröda sensor upptäcker hinder

ExxF

Vänster, höger och frontens anti-fallsensor upptäcker fall,
stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder

Ex1x

Stötfångarens vänstra infraröda sensor upptäcker hinder

Ex2x

Stötfångarens mittersta infraröda sensor upptäcker hinder

Ex3x

Stötfångarens vänstra och mittersta infraröda sensor upptäcker
hinder

Ex4x

Stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder

Ex5x

Stötfångarens vänstra och högra infraröda sensor upptäcker hinder

Ex6x

Stötfångarens mittersta och högra infraröda sensor upptäcker
hinder

Ex7x

Stötfångarens vänstra, mittersta och högra infraröda sensor
upptäcker hinder

Ex8x

Stötfångarens väggupptäckningssensor upptäcker hinder

Ex9x

Stötfångarens väggupptäckningssensor och den högra infraröda
sensorn upptäcker hinder

ExAx

Stötfångarens väggupptäckningssensor och den mittersta infraröda
sensorn upptäcker hinder

ExBx

Stötfångarens väggupptäckningssensor och den vänstra och
mittersta infraröda sensorn upptäcker hinder

ExCx

Stötfångarens väggupptäckningssensor och den högra infraröda
sensorn upptäcker hinder

ExDx

Stötfångarens väggupptäckningssensor och den vänstra och högra
infraröda sensorn upptäcker hinder

ExEx

Stötfångarens väggupptäckningssensor och den högra och
mittersta infraröda sensorn upptäcker hinder

ExFx

Stötfångarens väggupptäckningssensor och den vänstra, högra
och mittersta infraröda sensorn upptäcker hinder
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Rengör frontsidan
sensor och
undersidans
anti-fallsensor

Rengör
stötfångarens
sensorlins

Felsökning av motorer

Felkod

Orsak

Lösning

L01x

Fläkten är överbelastad

Kontrollera att fläkten inte är tilltryckt
samt töm dammbehållaren

L0x1

Vänster hjul är överbelastat

L0x2

Höger hjul är överbelastat

L0x3

Vänster och höger hjul är överbelastade

L0x4

Vänster sidoborste överbelastad

L0x5

Vänster hjul och vänster sidoborste överbelastade

L0x6

Höger hjul och vänster sidoborste överbelastade

L0x7

Vänster och höger hjul samt vänster sidoborste överbelastade

L0x8

Höger sidoborste överbelastad

L0x9

Vänster hjul och höger sidoborste överbelastade

L0xA

Höger hjul och höger sidoborste överbelastade

L0xB

Vänster och höger hjul samt höger sidoborste överbelastade

L0xC

Vänster och höger sidoborste är överbelastade

L0xD

Vänster hjul samt vänster och höger sidoborstar överbelastade

L0xE

Höger hjul samt vänster och höger sidoborstar överbelastade

L0xF

Vänster och höger hjul samt vänster och höger sidoborstar
överbelastade

Se till att ingenting
sitter fast i delen

Observera:
Om ovanstående lösningar inte fungerar, prova vänligen följande:
1. Starta om robotdammsugaren genom att slå av strömbrytaren och sedan slå på den igen.
Kontrollera därefter problemet och prova lösningen igen.
2. Om det fortfarande inte fungerar efter att ha startat om enheten, kontaka säljaren.
3. UV-ljus kan skada ögonen, titta inte direkt in i det när det är påslaget.

18

Produktspecifikation
Klassificering
Mekaniska specifikationer

Elektriska specifikationer

Rengöringsspecifikationer

Objekt

Detaljer

Diameter

340 mm

Höjd

88 mm

Vikt

3.0 Kg

Märkeffekt

24V. 600 mAH

Batterispecifikationer

Ni-MH 2000 mAH, 14.4V

Dammbehållarens kapacitet

0.5 L

Laddningstyp

Automatisk laddning/manuell
laddning

Rengöringstyp

Ett knapptryck för att rengöra &
fjärrkontrollsval

Laddningstid

Cirka 200-300 minuter

Rengöringstid

90 minuter vid maximal tid

Huvudenhetens typ av knappar

Pekknapp (LED-panel)

Ljudnivå

60 dB

Observera: Vissa specifikationer kan ändras utan tidigare förvarning.

Batteriborttagning
A. Ta bort skruvarna på batteriluckan med en skruvmejsel.
B. Ta bort batteriluckan.
C. Ta tag i isoleringsbandet på båda sidorna av batteriet och lyft batteriet.
D. Koppla loss trådkopplinsdonet som länkar samman robotdammsugaren och batteriet.
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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.
Under fliken “Support/Service” fyller ni enkelt i garantiformuläret som mailas direkt till vår
serviceavdelning.
Välkommen!
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