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Användnings-
begränsningar

Säkerhetsinformation

	· Denna produkt bör inte användas av barn under 8 år eller personer med 
fysiska, sensoriska eller intellektuella brister eller begränsad erfarenhet eller 
kunskap utan att en förälder eller vårdnadshavare övervakar den för att 
garantera en säker användning och undvika risker. Rengöring och underhåll 
får inte utföras av barn utan övervakning.
	· Apparaten får endast användas med det nätaggregat som medföljer 
apparaten.
	· Den här apparaten innehåller batterier som endast kan bytas ut av kunniga 
personer.
	· Rensa det område som ska rengöras. Barn får inte leka med apparaten. Se till 
att barn och husdjur hålls på ett säkert avstånd från roboten när den är i drift.
	· Installera, ladda eller använd inte apparaten i badrum eller runt pooler.
	· Den här produkten är endast avsedd för golvtvätt i hemmiljö. Använd den inte 
utomhus, på ytor som inte är golvytor eller i en kommersiell eller industriell 
miljö.
	· Se till att apparaten fungerar korrekt i en lämplig miljö. Använd annars inte 
apparaten.
	· Om nätsladden är skadad måste den ersättas med en speciell sladd eller 
montering som kan fås från tillverkaren eller dess serviceagent.

För att undvika elektriska stötar, brand eller skador orsakade av felaktig användning av apparaten, läs 
användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och förvara den för framtida referens.
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	· Använd inte roboten i ett område som är upphängt över marknivå utan en 
skyddande barriär.
	· Placera inte roboten upp och ner. Använd inte LDS-kåpan, robotkåpan eller 
stötfångaren som ett handtag för roboten.
	· Använd inte roboten vid en omgivningstemperatur över 40 ℃ eller under 0 ℃ 
eller på ett golv med vätskor eller klibbiga ämnen.
	· För att förhindra skador eller skador på grund av släpning ska du rensa 
bort alla lösa föremål från golvet och ta bort kablar eller strömkablar på 
rengöringsbanan innan du använder apparaten.
	· Ta bort ömtåliga eller små föremål från golvet för att förhindra att roboten 
stöter på dem och skadar dem.
	· Håll hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från robotarnas sugöppning.
	· Håll rengöringsverktyget utom räckhåll för barn.
	· Använd inte apparaten i ett rum där ett litet barn eller spädbarn sover.
	· Placera inte barn, husdjur eller något föremål ovanpå roboten oavsett om den 
står stilla eller är i rörelse.
	· Håll rengöringsmaskinen utom räckhåll för barn.
	· Använd endast det officiellt godkända rengöringsmedlet. Tillsätt inte någon 
vätska som alkohol eller desinfektionsmedel.
	· Använd inte roboten för att rengöra brinnande föremål. Använd inte roboten 
för att plocka upp brandfarliga eller brännbara vätskor, frätande gaser eller 
outspädda syror eller lösningsmedel.

Användnings-
begränsningar
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Användnings-
begränsningar

	· Dammsug inte hårda eller vassa föremål. Använd inte apparaten för att plocka 
upp föremål som stenar, stora pappersbitar eller andra föremål som kan täppa till 
apparaten.
	· Stickkontakten måste dras ur uttaget innan du rengör eller underhåller 
apparaten.
	· Torka inte roboten eller basstationen med en våt trasa eller skölj dem med 
någon vätska. När du har rengjort tvättbara delar ska du torka dem helt och 
hållet innan du återinstallerar och använder dem.
	· Använd den här produkten i enlighet med instruktionerna i 
användarhandboken. Användarna är ansvariga för eventuella förluster eller 
skador som uppstår på grund av felaktig användning av den här produkten.

Batterier och 
laddning

	· Använd inte batterier eller basstationer från tredje part. Roboten kan endast 
användas med basstationen av modell RCS9.
	· Försök inte demontera, reparera eller ändra batteriet eller basstationen på 
egen hand.
	· Placera inte basstationen i närheten av en värmekälla.
	· Använd inte en våt trasa eller våta händer för att torka eller rengöra 
basstationens laddningskontakter.
	· Släng inte gamla batterier på ett felaktigt sätt. Obehövliga batterier ska 
kasseras på en lämplig återvinningsanläggning.
	· Om nätkabeln blir skadad eller trasig, sluta omedelbart använda den och 
kontakta kundtjänsten.
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Information om 
lasersäkerhet

Säkerhetsinformation

	· Laseravståndssensorn uppfyller standarden IEC 60825-1:2014 för 
laserprodukter av klass 1 och genererar ingen farlig laserstrålning.

Härmed förklarar Dreame Trading（Tianjin）Co., Ltd. att radioutrustningen av typen RLS6LADC överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten 
till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: https://global.dreametech.com
För detaljerad e-manual, gå till https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs.

	· Se till att roboten är avstängd när den transporteras och att den om möjligt 
förvaras i sin originalförpackning.
	· Om roboten inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den 
helt och hållet, sedan stänga av den och förvara den på en sval och torr plats. 
Ladda roboten minst en gång var tredje månad för att undvika överladdning 
av batteriet.
	· Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är farliga för miljön. Innan du 
gör dig av med robotdammsugaren ska du först ta bort batteripaketet och 
sedan kasta eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och bestämmelser i 
det land eller den region där det används.
	· När du tar bort batterierna från produkten är det bättre att förbruka 
batterierna och se till att produkten är bortkopplad från strömmen. 
1) Lossa skruven i botten och ta sedan bort locket. 
2) Dra ut batterikontakten och ta sedan bort batterierna. Skada inte 
batterifodralet för att undvika risk för skador.
3) Återlämna batterierna till en professionell återvinningsorganisation.

Batterier och 
laddning
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Paketets innehåll

Andra tillbehör

Produktöversikt

Sidoborste

Moppdyna × 2 
(förinstallerad)

Robot

Basstation
Hållare för moppdynan × 2 Golvtvätt för flera 

ytor
Bruksanvisning

Strömsladd Rengöringsborste Dammsugarpåse
（Utbyte）
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Robot

Produktöversikt

 Knapp för zonrengöring
· Tryck kort på för att starta zonrengöring.

 Powerknapp
· Tryck och håll in i 3 sekunder för att slå på eller av
· Tryck kort på för att starta rengöringen efter att roboten har satts på.

  Dockningsknapp
· Tryck kort på för att skicka tillbaka roboten till basstationen.
· Tryck och håll in i 3 sekunder för att inaktivera barnspärren. 

Statusindikator
· Lyser vitt: Rengöring pågår eller rengjort
· Snabbt blinkande orange: Fel
· Lyser orange: Lågt batteri eller pausad

Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa medan roboten rengör eller 
återgår till laddning.
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Vatten 
Tankclips

Flytkula

Robot och sensorer Klippsensorer

Huvudhjul

Huvudborste

Universalhjul

Borstskydd

Huvudhjul
Klipp för borstskydd

Hållare för moppdynan 
Monteringshål

Sidoborste

Mattsensor

LDS övre lock

Laseravståndssensor (LDS)

Stötfångare

Lock

Laddningskontakter

Kontakter
Automatiskt vatten

 Påfyllningsintag

AI visuell sensor

Linjelasersensorer

Återställningsknapp
 · Tryck och håll in i 3 
sekunder för att återställa 
fabriksinställningarna.

Wi-Fi-indikator
Lyser: Ansluten till Wi-Fi
Blinkar snabbt: Redo att 
ansluta till Wi-Fi
Blinkar långsamt: Ej ansluten 
till Wi-Fi

Kantsensor

Automatisk tömmning 
av ventilen

Dammbehållare

Filter

Automatisk
tömning av 
ventilen

Klipp för 
avfallsbehållare
Clip för damm-

behållarens lock

Kärlskydd
Filterklämma

Produktöversikt
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Basstation

Produktöversikt

Tvättbräda

Övre locket

HandtagHandtag

Vattenbehållare klipsVatten 
Tankclips

Flytkula Vattenrör

Filter

Behållare för 
smutsigt vatten

Renvattentank

Floater

Knappar för basstationen

Barnlås

Håll knapparna  och  intryckta i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera 
Barnlås. När barnlåset har aktiverats är alla knappar på roboten och 
basstationen låsta.

Lämna-knapp Tryck kort för att få roboten att lämna basstationen.

Rengöringsknapp Tryck kort på den för att få roboten att rengöra alla områden.

Tork-knapp 

Obs: Knapparna på basstationen fungerar endast när roboten är placerad på 
basstationen.

Dammskåpsskydd

Tryck kort på för att basstationen ska starta eller sluta torka 
moppdynorna.

Hållare för moppdynan 
Monteringshål

Automatisk
tömning av 
ventilen
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Basstation

Filter
Utrymme

Dammskåpsskydd

Inlopp för renare som 
tillsätter vatten

Rengöringsverktyg

Automatisk 
tömmning av 

ventilen

Moppmontering

Moppdynans 
fästområde

Hållare för moppdynan Moppdyna

Statusindikator
Fast vitt ljus: Basstationen är 
ansluten till ström
Fast orange ljus: Basstationen 
har ett fel

Signalområde

Laddningskontakter

Automatisk 
vattentillsättning

Utrymme för automatisk 
rengöringsutrustning som 
läggs till
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Städa upp föremål som strömkablar, tyger, tofflor och leksaker för att 
förbättra robotens effektivitet.

Öppna dörren till det rum som ska rengöras och ställ möblerna på sin rätta 
plats för att lämna mer utrymme.

Med den AI visuella sensorn kan roboten bättre känna igen och undvika 
hinder som elkablar, skor och strumpor, för att få ut det mesta av den AI 
visuella sensorn ska du se till att alla områden som ska rengöras är väl 
upplysta.

Innan du städar, placera en fysisk barriär vid trappans och soffans kant för att 
säkerställa en säker och smidig drift av roboten.

Obs:
 · När du använder roboten för första gången ska du följa den under rengöringen för att ta bort eventuella hinder i tid.
 · För att förhindra att roboten inte känner igen områden som behöver rengöras, stå inte framför roboten, trösklar, korridorer eller trånga ställen.

Utrymme för automatisk 
rengöringsutrustning som 
läggs till
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Obs: Montera sidoborsten tills den klickar på plats.

1. Ta bort skyddsremsorna. 3. Anslut till ett eluttag
Placera	basstationen	på	en	så	öppen	plats	som	möjligt	med	en	bra	Wi-Fi-signal.	
Sätt	in	nätsladden	i	basstationen	och	koppla	in	den	i	uttaget.

4. Placera basstationen
Ta	bort	föremål	som	befinner	sig	närmare	än	1,5	m	från	framsidan,	1	m	från	
toppen	och	0,5	m	från	vardera	sidan	av	basstationen.

2. Installera sidoborsten och moppen.

Före användning

Obs:
 · Se till att inga föremål blockerar signalområdet.
 · För att förhindra att vattenfläckar fuktar trägolv eller mattor rekommenderas att 
basstationen placeras på kakel- eller marmorgolv.

För in nätsladden stadigt 
uppåt tills indikatorn tänds.

Klipp för sidoborste

> 0.5 m

> 0.5 m

> 1 m

> 1.5 m
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- MAX -

5. Placera roboten

Tryck på och håll in  på roboten i 3 sekunder för att slå på den. Placera 
roboten på basstationen med moppaggregatet vänd mot tvättbrädan. 
Därefter hör du ett röstmeddelande när roboten framgångsrikt ansluter 
till basstationen och börjar ladda. När roboten är helt laddad kommer 
statusindikatorerna på roboten och basstationen att lysa i 10 minuter och 
därefter dämpas.

6. Installera rengöringsflaskan
Ta bort locket på rengöringsflaskan och riv av förseglingarna på flaskans 
övre och nedre del. Öppna basstationens övre lock och ta ut tanken för rent 
vatten och tanken för använt vatten. Sätt in reningsflaskan längs med slitsen 
på plats. Rengöringsmedlet kommer att tillsättas automatiskt under arbetet.

7. Fyll på vatten i renvattenbehållaren.
Fyll den rena vattentanken med rent vatten upp till märket för högsta 
vattennivå och installera sedan den rena vattentanken och den använda 
vattentanken på plats.

Före användning

Obs: Det rekommenderas att ladda roboten helt och hållet innan den används 
första gången. När roboten inte kan slås på efter att batteriet är urladdat, anslut 
manuellt roboten till stationen för att ladda den.

MAX för vattennivå

Obs: Tillsätt inte varmt vatten i vattentanken, eftersom detta kan leda till att tanken 
deformeras.

Obs: 
 · Ta bort den mjuka gummiproppen i rengöringsmedlets tillsatsintag före första 
användningen.
 · Tillsätt ingen annan vätska än det officiellt godkända rengöringsmedlet för att 
förhindra att basstationen inte fungerar fel.

③②①
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2. Lägg till enhet
Dreamehome APP: Öppna Dreamehome-appen, gå in på sidan "Lägg till 
enhet" och välj sedan "DreameBot L10s Ultra". Följ anvisningarna för att slutföra 
Wi-Fi-anslutningen.
Mi Home/Xiaomi Home APP: Öppna Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryck på 

 uppe till höger och skanna QR-koden ovan igen för att lägga till "DreameBot 
L10s Ultra". Följ anvisningarna för att slutföra Wi-Fi-anslutningen.

*När Wi-Fi-indikatorn blinkar långsamt har Wi-Fi återställts.

Obs: Obs: Om du vill återställa Wi-Fi följer du steg 1 och 2. Öppna 
Dreamehome-appen eller Mi Home/Xiaomi Home-appen, gå in på sidan 
"Lägg till enhet" och följer sedan anvisningarna för att slutföra Wi-Fi-
anslutningen.

Anslut med Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home-appen.

1. Ladda ner appen Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home.
Skanna QR-koden på roboten eller sök "Dreamehome" eller "Mi Home"/"Xiaomi 
Home" i appbutiken för att ladda ner och installera appen utifrån dina behov.

Den här produkten fungerar med appen Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home, 
som kan användas för att styra enheten.

Wi-Fi-indikator
 · Blinkar långsamt: Redo att 
ansluta
 · Blinkar snabbt: Ansluter
 · På: Ansluten

Under locket

Dreamehome Mi Home/Xiaomi Home

Obs:

 · Endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk stöds.
 · På grund av uppgraderingar i appmjukvaran kan de faktiska funktionerna skilja 
sig från uttalandena i den här handboken. Följ instruktionerna baserat på den 
aktuella appversionen.
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Snabb kartläggning
När du har konfigurerat nätet för första gången ska du följa instruktionerna 
i appen för att snabbt skapa en karta, och roboten börjar kartlägga utan att 
rengöra. Kartläggningen avslutas när roboten återvänder till stationen, och 
kartan sparas automatiskt.

Slå på/av
Håll knappen  intryckt i 3 sekunder för att slå på roboten. Strömindikatorn 
ska lysa. Placera roboten på basstationen, roboten ska slå på automatiskt 
och börja laddas. Om du vill stänga av roboten flyttar du roboten från basen 
och håller ned knappen  i 3 sekunder.

Paus/Sömn
När roboten körs trycker du på någon knapp för att pausa den.
Om roboten är pausad i mer än 10 minuter går den automatiskt in i viloläge. 
Strömindikatorn och laddningsindikatorn släcks. Tryck på någon knapp på 
roboten eller basen eller använd appen för att väcka roboten.

Obs:
 · Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i mer än 12 timmar.
 · Om roboten pausas och placeras på basstationen avslutas den pågående 
rengöringsprocessen.

Stör ej (DND) Läge
När roboten är inställd på läget Stör ej (DND) hindras roboten från att 
återuppta rengöringen och strömindikatorn slocknar. DND-läget är inaktiverat 
som standard på fabriken. Du kan använda appen för att aktivera DND-läget 
eller ändra DND-perioden. DND-perioden är 22:00-8:00 som standard.

Obs:
 · De schemalagda rengöringsuppgifterna kommer att utföras i tid under DND-
perioden.

 · Roboten återupptar rengöringen där den slutade när DND-perioden löper ut.

Fläckvis rengöring
När roboten är i standby-läge trycker du kort på knappen  för att aktivera 
punktrengöringsläget. I det här läget rengör roboten ett kvadratiskt område 
på 1,5 × 1,5 meter runt omkring sig och återvänder till sin startpunkt när 
punktrengöringen är klar.

Omstart av roboten 
Om roboten slutar svara eller inte kan stängas av, tryck och håll in knappen   
i 10 sekunder för att tvinga den att stänga av den. Tryck sedan på och håll in 
knappen  i 3 sekunder för att slå på roboten.
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Sopning och moppning
Obs: När du använder moppaggregatet för första gången utför roboten sopnings- och moppningsuppgiften som standard.

2. Återgå till att rengöra moppkuddarna halvvägs
Under moppning återvänder roboten automatiskt till basstationen för att 
tvätta moppdynor baserat på den frekvens för rengöring av moppdynor 
som anges i appen. Därefter fyller basstationen automatiskt på robotens 
vattentank, och roboten återupptar städningen efter vattenpåfyllning.

Obs:
 ·Moppdynorna kommer att rengöras innan roboten börjar moppa, vänligen 
vänta med tålamod.
 · Flytta inte basstationen, tanken för rent vatten, tanken för använt vatten eller 
tvättbrädan under arbetet.

Obs: Om roboten återvänder till basstationen för att rengöra moppkuddarna 
halvvägs, kommer basstationen inte att tömma dammsugaren automatiskt.

1. Börja sopa och moppa

Tryck på knappen  på basstationen eller  på roboten, eller använd appen 
för att få roboten att starta från basstationen. Därefter planerar roboten 
den optimala rengöringsrutten och utför rengöringsuppgiften utifrån den 
skapade kartan.
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3. Rengör och torka moppdynorna efter dammtömning.
När roboten avslutar en rengöringsuppgift och återvänder till basstationen 
för att ladda, kommer basstationen automatiskt att börja tömma 
dammbehållaren och därefter rengöra och torka moppdynorna.

4. Rengör den använda vattentanken.
När roboten har slutfört uppgiften ska du rengöra den använda vattentanken 
för att undvika lukt.

Obs:
 ·När roboten återvänder halvvägs till basstationen för att rengöra moppkuddarna 
tömmer basstationen inte automatiskt dammsugaren.
 ·Om funktionen för automatisk tömning är avstängd i appen kommer 
basstationen inte att tömma dammsugaren automatiskt.
 · Basstationen willempty the dust bin enligt den frekvens som ställts in i appen.

Sopning
Om du endast vill använda svepfunktionen väljer du "Sopning" i appen eller 
tar bort moppaggregatet från roboten så växlar roboten automatiskt till 
svepläge.

Kontrollera att basstationen är ansluten till strömmen och att roboten är 
ansluten till basstationen. Tryck på knappen  på basstationen eller knappen 

 på roboten, eller använd appen för att skicka roboten att rengöra alla 
områden från basstationen.

Obs: Om moppaggregatet inte tas bort från roboten kan du välja svepningsläge i 
appen, och roboten lyfter då automatiskt moppaggregatet innan den sopar.

Obs: För att säkerställa att roboten lätt kan återvända till basstationen efter 
rengöring rekommenderas att låta roboten starta från basstationen och undvika 
att flytta basstationen under rengöringen.
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Delar
För att hålla roboten i gott skick rekommenderas att du hänvisar till följande tabell för rutinunderhåll.

Del Underhållsfrekvens Utbytesperiod

Smutsvattentank Efter varje användning
/

Renvattentank

En gång varannan vecka

Huvudborste Var 6:e till 12:e månad

Filter för 
dammbehållare

Var 3:e till 6:e månad

Sidoborste

Tvättbräda

En gång i månaden /

Basstationens 
signalområde

Basstationens 
laddningskontakter

Basstationens 
automatiskt tömmande 
ventil

Universalhjul

Kantsensor

Laseravståndssensor 
(LDS)

Linjelasersensor

Del Underhållsfrekvens Utbytesperiod

AI visuell sensor

En gång i månaden

/

Mattsensor

Klippsensorer

Laddningskontakter på roboten

Stötfångare

Robotens automatiskt tömda ventil

Robotens automatiska 
vattenpåfyllningsintag

Botten av roboten

Inlopp för renare som tillsätter 
vatten

Rekommenderas 
att rengöra efter att 
rengöringsmedlet 
(flaskan) avlägsnats.

Dammbehållare Rengör den vid behov

Dammsugarpåse
/

6-8 veckor

Moppdyna Var 1 till 3:e 
månad

Obs: Utbytesfrekvensen beror på hur du använder roboten. Om ett undantag 
inträffar på grund av särskilda omständigheter ska delarna bytas ut.
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Dammsugarpåse

När dammsugarpåsen behöver bytas ut visas ett meddelande i appen.

1. Släng dammsamlingsväskan. 3. Installera en ny dammsugarpåse.

4. Stäng dammskåpets lock.
2. Ta bort damm och skräp från filtret med en torr trasa.

Obs: Om du drar uppåt på handtaget förseglar du påsen för att förhindra att 
damm och skräp oavsiktligt faller ut.
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Obs: Flytkulan i tanken för använt vatten är en rörlig del. Tillämpa inte för mycket 
kraft när du rengör den för att undvika att den skadas.

Rutinunderhåll
Behållare för smutsigt vatten
1. Ta bort tanken för använt vatten, öppna dess lock och häll ut det smutsiga 
vattnet.

2. Skölj den använda vattentanken med rent vatten och använd den 
medföljande rengöringsborsten för att rengöra den använda vattentankens 
innervägg.

Huvudborste
1. Tryck på borstskyddsklippen inåt för att ta bort borstskyddet och lyfta ut 
borsten ur roboten.

2. Dra ut borstkåporna enligt diagrammet. Använd det medföljande 
rengöringsverktyget för att ta bort hår som trasslat in sig i borsten.
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SERutinunderhåll
Sidoborste
Ta bort och rengör sidoborsten.

Universalhjul

Obs:
 ·Använd ett verktyg, t.ex. en liten skruvmejsel, för att separera axeln och däcket på 
universalhjulet. Använd inte överdriven kraft.
 · Skölj universalhjulet under rinnande vatten och sätt tillbaka det efter att det 
torkat helt.

Dammbehållare
1. Öppna robotluckan och tryck på sopkärlsklämman för att ta bort sopkärlet.

2. Öppna behållarluckan och töm behållaren enligt diagrammet.
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SE Rutinunderhåll
Filter
1. Ta bort filtret och knacka försiktigt på dess korg.

2. Skölj dammbehållaren och filtret med vatten och torka dem helt innan du 
återinstallation.

Obs:
 · Skölj dammbehållaren och filtret endast med rent vatten. Använd inte något 
rengöringsmedel.
 ·Använd dammbehållaren och filtret endast när de är helt torra.

Obs: Försök inte rengöra filtret med en borste, ett finger eller vassa föremål för att 
undvika skador.

Robotens sensorer och laddningskontakter
Torka av robotens sensorer och laddningskontakter med en mjuk, torr trasa:

 ·Klippsensorerna och mattans sensor på robotens undersida.
 · Laddningskontakter på baksidan av roboten
 ·Kantsensorn på sidan av roboten
 · LDS på robotens ovansida
 · Stötfångaren, den visuella AI-sensorn och linjelasersensorerna på robotens 
framsida.

Obs: Våta trasor kan skada känsliga delar i roboten och basstationen. Använd 
gärna en torr trasa för rengöring.

Line Laser Sensor

AI visuell sensor

Linjelasersensorer
Laseravståndssensor (LDS)

Stötfångare

Laddningskontakter

Mattsensor

Klippsensorer
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SERutinunderhåll
Laddningskontakter 
Rengör laddningskontakterna och signalområdet på basstationen med en 
mjuk, torr trasa.

Automatiskt tömmande ventiler 
Rengör robotens och basstationens automatiskt tömda ventiler med en mjuk, 
torr trasa.

Moppdyna 
Ta bort moppmattan från moppmattehållaren för att byta ut den.

Batteri 
Roboten innehåller ett högpresterande litiumjonbatteripaket. Se till att 
batteriet förblir väl laddat vid daglig användning för att bibehålla optimal 
batteriprestanda. Om roboten inte används under en längre tid ska du 
stänga av den och lägga undan den. För att förhindra skador på grund av 
överladdning ska du ladda roboten minst en gång var tredje månad.

Inlopp för renare som tillsätter vatten 
Om inloppet för tillsats av rengöringsmedel är smutsigt, torka av det med en 
mjuk, torr trasa.
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Problem Lösning

Roboten kommer inte 
att slå på.

Batteriet är lågt. Ladda roboten på basen och försök igen.
Batteriets temperatur är för låg eller för hög. Det rekommenderas att använda apparaten vid en temperatur mellan 32℉ (0 
° C) och 104 ℉ (40 ° C).

Roboten laddar inte.

Basstationen är inte ansluten till strömmen, se till att båda ändarna av dess nätsladd är korrekt anslutna.
Kontakten mellan laddningskontakterna på basstationen och roboten är dålig, rengör laddningskontakterna.
Kontrollera om det finns något främmande föremål vid robotens kontakt och ta bort det främmande föremålet om det 
finns.

Roboten misslyckas 
med att ansluta till Wi-
Fi.

Lösenordet för Wi-Fi-nätverket är felaktigt. Kontrollera att lösenordet som används för att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk är 
korrekt.
Roboten har inte stöd för en 5 GHz Wi-Fi-anslutning. Kontrollera att roboten är ansluten till en 2,4 GHz Wi-Fi-anslutning.
Wi-Fi-signalen är svag. Kontrollera att roboten befinner sig i ett område med god Wi-Fi-täckning.
Roboten kanske inte är redo att konfigureras. Avsluta appen och gå in i den på nytt och försök sedan igen enligt 
instruktionerna.

Roboten kan inte hitta 
och återvända till 
basstationen.

Basstationen kopplas bort från strömmen eller flyttas när roboten inte är på den.
Det finns för många hinder runt basstationen. Placera basstationen i ett mer öppet område.
Om roboten flyttas kan den tvingas omplacera sig och den återskapar en karta om omplaceringen misslyckas. Om 
roboten befinner sig för långt från basstationen kanske den inte kan återvända automatiskt på egen hand, och i så fall 
måste du placera roboten manuellt på basstationen.
Torka av signalområdet på basstationen för att ta bort damm eller skräp.

Roboten fastnar 
framför basstationen 
och kan inte återvända 
till den.

Rensa bort eventuella hinder inom 0,5 m på vänster och höger sida eller inom 1,5 m framför basstationen för att 
förhindra att roboten blockeras.
Vägen för att återgå till laddning är blockerad, t.ex. dörren är stängd.
Roboten kan halka om golvet framför basstationen är alltför vått. Om så är fallet, rensa bort överflödigt vatten innan du 
försöker igen.
Det rekommenderas att flytta basstationen till en annan plats och försöka igen.

FAQ
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Problem Lösning

Roboten stängs inte av.

Roboten kan inte stängas av när den laddas. Det rekommenderas att flytta roboten från basstationen och sedan trycka 
på strömknappen i tre sekunder för att stänga av den.
Om roboten inte kan stängas av genom att utföra steg 1, tryck och håll in knappen  i 10 sekunder för att tvångsavstänga 
roboten. Om problemet kvarstår ska du kontakta eftermarknadsservice.

Laddningshastigheten 
är långsam.

Det tar cirka 6 timmar att ladda roboten helt när batteriet är lågt.
Om du använder roboten vid temperaturer utanför det angivna intervallet kommer laddningshastigheten automatiskt att 
sänkas för att förlänga batteriets livslängd.
Laddningskontakterna på både roboten och basen kan vara smutsiga, torka av dem med en torr trasa.

Ljudet ökar när roboten 
är i drift.

Kontrollera om dammbehållarens filter är igensatt. Om så är fallet, rengör det eller byt ut det.
Ett hårt föremål kan fastna i huvudborsten eller i dammbehållaren. Kontrollera och ta bort alla hårda föremål.
Huvudborsten eller sidoborsten kan trassla ihop sig. Kontrollera och ta bort eventuella främmande föremål.
Ställ om sugläget till Standard eller Tyst.

Roboten rör sig utan 
att följa den inställda 
rutten.

Föremål som strömkablar och tofflor bör organiseras innan du använder roboten.
Arbete på våta hala ytor gör att huvudhjulet glider. Det rekommenderas att torka de våta platserna innan roboten 
används.
Torka av linjelasersensorerna och AI-visualsensorn på roboten med en ren, mjuk trasa för att hålla dem rena och 
obehindrade.

Roboten missar de rum 
som ska rengöras.

Se till att dörrarna till de rum som ska rengöras är öppna.
Kontrollera om det finns en tröskel högre än 2 cm vid dörren till rummet. Roboten kan inte klättra över höga trösklar eller 
trappsteg.
Platsen framför det rum som ska rengöras är våt och hal, vilket gör att roboten glider och arbetar onormalt. Det 
rekommenderas att torka golvet innan du använder roboten.
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Problem Lösning

Roboten återupptar 
inte städningen efter 
laddning.

Kontrollera att roboten inte är inställd på läget Stör ej (DND), vilket hindrar den från att återuppta städningen.
Roboten återupptar inte rengöringen efter att du manuellt har returnerat roboten till basstationen för att ladda, vilket 
inkluderar att manuellt placera roboten på basstationen eller skicka roboten för att ladda via appen eller roboten själv.

Roboten reagerar 
inte när du trycker 
på knapparna på 
basstationen.

Roboten kan vara utanför basstationens trådlösa räckvidd. Återför roboten manuellt till basstationen eller använd appen 
för att återföra den.

Stationen kan inte 
automatiskt tömma 
dammbehållaren.

Kontrollera om dammuppsamlingspåsen i dammskåpet är full.
Om dammsugarpåsen inte är full ska du kontrollera om det finns något hinder vid robotens, basstationens eller 
dammsugarpåsen automatiska tömningsöppningar. Om det finns, rengör den blockerade delen i tid.

Vattennivån i 
tvättbrädan är 
onormal.

Ta bort tvättbrädan och kontrollera om avloppsavloppet är blockerat och rengör det.
Tryck försiktigt ner på den använda vattentanken för att se till att den är korrekt installerad.
Kontrollera om tätningen på tanken för använt vatten är lös eller inte är korrekt installerad, och återställ den manuellt om 
så är fallet. Om problemet kvarstår ska du kontakta eftermarknadsserviceteamet. 
Kontrollera rengöraren. Tillsätt ingen annan vätska än den officiellt godkända rengöringsmedlet.
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SESpecifikationer

Modell RLS6LADC

Laddningstid Cirka 6 timmar

Nominell spänning 14.4 V

Nominell effekt 75 W

Driftsfrekvens 2400-2483.5 MHz

Maximal utgångseffekt <20 dBm

Robot Basstation

Modell RCS9

Nominell ingång 220-240 V ~ 50-60 Hz

Nominell utgång 20 V   2 A

Ström (under dammtömning) 1000 W

Ström (under rengöring) 55 W

Ström (torkning och laddning） 78 W

Alla produkter med den här symbolen är avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med 
osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna din avfallsapparat till en utsedd insamlingsplats för 
återvinning av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt bortskaffande och återvinning 
bidrar till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna 
för mer information om var sådana insamlingsställen finns och vilka villkor som gäller.

Vid normal användning av villkor bör denna utrustning hållas på ett 
separationsavstånd på minst 20 cm mellan antennen och användarens 
kropp.

Information om WEEE


