
Roborock Robotic Vacuum Cleaner Manual
Vänligen läs denna manual nogrant innan du packar upp och använder din produkt

emanuellundin
Överstruket





Säkerhetsföreskrifter

Förbehåll

• Denna produkt är endast avsedd för rengöring av inomhusgolv. Använd den inte utomhus (t.ex. en 
öppen terrass), på andra ytor än golv (t.ex. en soffa) eller i en kommersiell/ industriell miljö

• Använd inte produkten på någon upphöjd yta utan hinder (t.ex. golvet på ett loft, en öppen terrass 
och/eller möbelyta

• Använd inte produkten när temperaturen är högre än 40 C eller lägre än 4 C, eller om det finns 
något flytande eller klibbigt ämne på golvet

• Innan du använder produkten, vänligen lägg kablar åt sidan
• Plocka undan känsliga– och/eller små saker från golvytor
• Låt inte barn leka runt produkten
• Produkten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk 

eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap. Om de inte har fått 
instruktörsinstruktioner om användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet 
(CB)
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Säkerhetsinformation

• Produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner 
om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade. Barn får inte leka 
med apparaten.

• Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn utan tillsyn (EU）
• Förvara rengöringsverktyget utom räckhåll för barn
• Placera inga föremål (inklusive barn och husdjur) på städaren, oavsett om det fungerar eller inte
• Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar
• Använd inte robotdammsugaren på något brinnande föremål (t.ex. en brinnande cigarettstump)
• Använd inte robotdammsugaren på plyschmattor (städaren kan även ha problem att städa på vissa 

mörkfärgade mattor)
• Använd inte dammsugaren för att rengöra hårda eller vassa föremål (som t.ex. dekorationavfall, 

glas och naglar)
• Bär inte robotdammsugaren vid locket på distanslasersensorn, locket på huvudenheten eller 

kollisionsbufferten



Säkerhetsinformation

• Produkten måste vara avstängd och kontakten måste tas bort från uttaget innan du rengör eller 
underhåller apparaten

• Använd inte en våt duk eller någon vätska för att rengöra någon del av produkten
• Använd inte avfallsmodulen på mattor
• Använd produkten enligt manualen. Eventuella förluster eller skador orsakade av felaktig 

användning är användarens ansvar

Varning batteri och laddning

• För att ladda batteriet, använd endast Roborock CDZ02RR eller CDZ06RR som medföljer 
paket

• Demontera, reparera eller ändra inte batteriet eller dockningsstationen
• Håll dockningsstationen borta från värme (t.ex. värmeplattor)
• Batteriet måste tas bort från apparaten innan den skrotas
• Produkten måste kopplas bort från nätsladden när batteriet tas ur
• Batteriet ska slängas/återanvändas på ett säkert sätt.
• Släng inte bort batterierna. Lämna dem till en professionell återvinningsstation
• Torka inte eller rengör dockningsstationen med våt trasa eller våta händer
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Del

Robotdammsugaren

Dockningsstation

Fungerar inte som manualen beskriver

Startar inte

Problematik med huvudborste, sidoborste, fläkt eller hjul

Strömkabel Ger inte ström till dockningsstationen

Fel

Tabell för felsökning

Tabell för felsökning

Säkerhetsinformation

• Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicecenter eller liknande 
kvalificerade personer för användarens säkerhet

• Se till att robotdammsugaren stängs av vid frakt, ska helst skickas i originalförpackningen
• Om den lämnas oanvänd under en längre tid, vänligen förvara produkten på en sval och torr plats efter 

att ha laddat och stängts av, ladda den minst var tredje månad för att undvika att batteriet laddar slut 
helt
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Kan inte ladda upp enheten



Stötfångare

LDS *Laser distance sensor
Tröskelsensor

LDS-skydd

Tröskelsensor

Introduktion Roborock S5
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Öppna lock

Städning av/på
Kort knapptryck för att starta städning 

Längre knapptryck för av/på

Rund indikatorlampa
Vitt: batteri >20%

Rött: batteri <20%
Sakta blinkande: laddar, under 

uppstart Rött blinkande: 
felmeddelande

Laddning
Kort knapptryck för att starta

Återställa Wi-fi
Håll lokal städning och 

laddningsknappen nedtryckta 
samtidigt i 3 sek

Väggsensor

Anti-fall sensor

360-hjul fram

Laddkontakt
Sidoborste
Huvudhjul

Skyddsplast 
huvudborste och 
huvudborste

Lokal städning
Kort knapptryck för att starta



Introduktion 

Dammbehållare
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Filter

Fäste dammsamlare
Wi-fi indikatorlampa
Lånsam blinkning: väntar på 
koppling
Snabb blinkning: ansluter 
Stabilt ljus: wi-fi anslutet 

Återställningsknapp (system) 
Högtalare
Ventilation
Rengöringsverktyg

Lock dammsamlare

Andra delar

Strömkabel
Dockningsstation

MoppVattentank

Fuktsäker matta



Installation
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Koppla ihop med din mobila enhet

Produkten är kompatibel med Mi Home och kan styras via Mi
Home-applikationen. Det stöder MIUI-systemet och kan kopplas
samman med andra Mi Home smarta hem-produkter

Snabbinställning
Ladda ner app
Sök "Mi Home" i App store eller Google play eller skanna QR-
koden nedan för att ladda ner och installera Mi Home-appen.

Runda indikatorlampan 
indikerar hur mycket batteri 
det finns kvar

Vitt: batteri >20%
Rött: batteri <20%

Om robotdammsugaren är avslagen kan det bero på för låg batterinivå, 
vänligen placera den då på dockningsstationen igen

Koppla ihop den fuktsäkra mattan med 
dockningsstationen

Ställ hela dockningsstationen på en plan 
yta och koppla sedan in strömkabeln

Den fuktsäkra mattan ser till att hålla golvet kring stationen torr

• Se till att lämna tillräckligt med utrymme för dockningsstationen
• (0,5 meter på båda sidor, mer än 1,5 meter fram).
• Var varsam med strömkabeln. Om den kopplas ut drastiskt kan det 

orsaka strömavbrott och/eller annan problematik.
• Strömindikatorn lyser när den är ansluten till eluttaget, indikatorn är 

avstängd när robotdammsugaren laddas.

Mer än 1,5 m

Mer än 0,5 m

Mer än 0,5 m

Slå på och ladda robotdammsugaren
Tryck och håll in On/Off-knappen för att slå på 
robotdammsugaren, vänta efter att runda 
indikatorlampan har lyst ett litet tag och placera sedan 
apparaten på dockningsstationen.

Apparaten är utrustad med ett inbyggt kraftigt 
uppladdningsbart litiumjon-batteri. För att upprätthålla 
batteriets prestanda, vänligen håll maskinen laddad för 
normal användning.



Installation

Våtlägg moppen och vrid om tills det 
slutar droppar. För in den i botten 
längs slitsen i vattentanken och fäst 
ordentligt.

Fästa moppen
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Lägg till enhet

Gå till sidan "Min enhet" i Mi Home-appen och tryck på "+" i 
det övre högra hörnet för att lägga till en enhet. Du kan 
hitta nyligen tillagda enheter i listan "Mina enheter"

Återställ wi-fi

Om du får problem med anslutningen kan du försöka 
återställa ditt wi-fi-anslutningen. Öppna då övre luckan för 
att kontrollera wi-fi indikatorlampans status bredvid 
återställningsknappen. Håll knappen lokal städning och 
laddning nedtryckta samtidigt i 3 sekunder

Fästa modulen: Tryck in modulen längs botten av 
huvudenheten och följ inriktningsmärket på moppen. Ett 
klickljud betyder att det är korrekt installerat.

Fylla vattentanken: Öppna tanklocket, fyll den med vatten 
och sätt tillbaka tanklocket.

Obs: För att uppnå en bättre moppeffekt rekommenderas det att använda 
robotdammsugaren att rengöra golvet tre gånger innan detta påbörjas

Wi-fi indikatorlampa
Lånsam blinkning: väntar på 
koppling
Snabb blinkning: ansluter Stabilt 
ljus: wi-fi anslutet 

QR-kod för applikation



Installation

Påbörja städning
När den lampan ovan ändrar från långsam blinkning till stabil 
betyder det att laddningen är klar. Tryck kort på knappen för 
lokal städning eller starta genom din Mi Home-app

Ta bort moppenhet
När robotdammsugaren är tillbaka efter rengöring i 
dockningsstationen så trycker du av spännena på båda sidor 
och tar bort moppenheten.
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Obs:

Vänligen använd fuktsäker matta oavsett om ni har känsliga golv eller ej
  Ta bort vattentank efter varje användning

Obs: Det är rekommenderat att byta huvudborsten var 6 månad

Rengöring/underhåll

1. Vänd dammsugaren, tryck på knapparna och ta av locket.
2. Ta ut huvudborsten uppåt och rengör.
3. Använd rengöringsverktyget för att klippa av smuts och
annat som fastnat i huvudborsten.
4. Sätt tillbaka huvudborsten, tryck fast skyddet och knäpp till.

Skydd huvudborste
Knappar, fäste
Huvudborste
Huvudbrstens lager

Huvudborste *Bör rengöras varje vecka
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Dagligt underhåll

Byte av filter

Ta av filter och ersätt som på bild ovan

Vattentankens filter
*Bör bytas varje 1-3 månad

1. Ta bort de två filtarena på bilden nedan
2. Sätt tillbaka nya åter på samma plats

• Tvätta endast med vatten, tvättmedel får inte användas.
• Använd inte fingrar eller borste för att rengöra filtret för att undvika eventuella 

skador. 
• Torka ut filtret minst 24 timmar efter tvätt.

Häll vatten i dammbehållaren, stäng dammbehållarens lock, 
skaka dammbehållaren åt vänster och höger, häll ut det 
smutsiga vattnet, upprepa detta steg flera gånger tills filtret är 
rent.

Obs:

Instruktion för användning av rengöringsverktyget på huvudborsten



Dagligt underhåll
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1. Vänd maskinen och ta ut 360-hjulet genom att dra
uppåt.
2. Rengör smutset från hjulet och axeln.
3. Montera hjulet genom att trycka fast det.

360-hjul fram
*Bör rengöras varje månad

Hjul

Axel

Stödram

Sensorer robotdammsugare
Torka av sensorerna med en mjuk, torr trasa. Det innefattar 
de fyra anti-fall sensorerna längst ner på dammsugaren, 
väggsensorn på höger sida samt laddningskontakterna 
längst ner på huvudenheten.

360-hjul 

Cliff sensor

Dockningstation
*Bör rengöras varje månad

Väggsensor

Torka av batterikontakterna på dockningsstationen med 
en mjuk, torr trasa.

Fabriksåterställning
Om apparaten inte fungerar ordentligt efter återställning, 
vänligen håll laddningsknappen och vilaknappen 
intryckta samtidigt till du hör ” start restoring the initial 
version”. Då återställs robotdammsugaren till 
fabriksinställningarna.

Sidborste

Laddkontakt



Dockningsstation

Specifikation

  353 350 96.5mm

Lithium-ion battery 14.4V/5200mAh

Storlek

Batteri

Nominell effekt

Vikt

58W    

3.5kg

Koppling

Märkspänning

Smart connect

14.4VDC

  

42W    

100-240VAC

50-60Hz

151 130 98mmStorlek

Nominell effekt

Nominell input

Nominell outpu

Fungerande frekvens

20VDC 1.8A
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Robotdammsugare
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EU Declaration of Conformity

Hereby we:

Name of manufacturer

Address

Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.

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

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that the products:

Product description

Type(model) designation(s)

Robotic Vacuum Cleaner and Accessories

S5           (  can be 0 to 9, A to Z, a to z, "-", "_", "\", "/" 
or blank,for marketing purpose.)

are in conformity and verified through testing with the provision of the following EU directives: 

RED Directive 2014/53/EU

Article 3.1 a): Safety&Health

1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 

+ A13:2017

2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013

3. 1999/519/EC

4. EN 62311:2008

5. EN 62233:2008

1.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General requirements
2.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-2: Particular requirements for 
vacuum cleaners and water suction cleaning appliance
3.COUNCIL RECOMMENDATION of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general 
public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) 
4.Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions 
for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
5.Measurement methods for electromagnetic fields of household appliance and similar 
apparatus with regard to human exposure

***** *
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EU Declaration of Conformity

RED Directive 2014/53/EU
Article 3.1 b): EMC
1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0
2. Draft 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

1.Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 1: Common technical requirements; Harmonized Standard covering the essential 
requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of 
article 6 of Directive 2014/30/EU
2.Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonized 
Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
3.Electromagnetic Compatibility-Requirements for household appliances, electric tools 
and similar apparatus Part 1: Emission
4.Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools 
and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family standard
5.Electromagnetic compatibil ity (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). 
6.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, 
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with 
rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection.

RED Directive 2014/53/EU
Article 3.2: Radio Spectrum
EN 300 328 V2.1.1

Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz 
ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized Standard covering 
the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with 
respect to the restriction of hazardous substances

ROHS Directive 2011/65/EU
EN50581:2012

Product description

Type(model) designation(s)

Dock Charger and Accessories

Dock Charger, models: CDZ02RR or CDZ06RR.

are in conformity and verified through testing with the provision of the following EU directives: 
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EU Declaration of Conformity

Low Voltage Directive 2014/35/EU
1. EN 60335-1:2012 + A11:2014
2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2009
3. EN 62233:2008

1.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General requirements
2.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-29: Particular requirements 
for battery chargers
3.Measurement methods for electromagnetic fields of household appliance and similar 
apparatus with regard to human exposure

1.Electromagnetic Compatibility-Requirements for household appliances, electric tools 
and similar apparatus Part 1: Emission
2.Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools 
and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family standard
3.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). 
4.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, 
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with 
rated current ≤ 16 A per phase

EMC Directive 2014/30/EU
1. EN 55014-1:2017
2. EN 55014-2: 2015
3. EN 61000-3-2: 2014
4. EN 61000-3-3: 2013

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with 
respect to the restriction of hazardous substances

ROHS Directive 2011/65/EU
EN50581:2012

Person responsible for making this declaration:
Printed name: Rui.Shen 
Position/Title: Quality Director
Signature:
Date of issue: Jun 14, 2018
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WEEE Information

Korrekt avfallshantering för denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt 
inte slängs med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön 
eller människors hälsa från avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att 
främja hållbart återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, 
använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köpts. 
De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.

Correct Disposal of this product . This marking indicates tthat this product should not be 
disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to 
the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please 
use the return and collection systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They can take this product for environmental safe recyclin



Information garanti
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Säljaren ger garanti i enlighet med lagstiftningen i kundens eget hemland, med 
minst 1 år, från och med den dag då apparaten säljs till slutanvändaren.Garantin 
täcker endast defekter i material eller utförande.Reparationerna under garantin får 
endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör anspråk på garantin 
måste den ursprungliga köpsräkningen (med köpdatum) lämnas in. Garantin gäller 
inte i fall av: Normalt slitageFelaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, 
användning av icke godkända tillbehör Användning av våld, skador orsakade av 
yttre påverkan Skador orsakade av att användarmanualen inte följs, t.ex. 
anslutning till en olämplig nätström eller inte överensstämmer med 
installationsinstruktionerna Delvis eller helt demonterade apparater

Laser Safety

The laser distance sensor of this product meets the standards for Class I Laser 
Products 
in IEC 60825-1:2014 and will not generate hazardous laser radiation



Robotic Vacuum Cleaner

For more product information, please visit our website: www.roborock.com
For after-sales support, please email our after-sales service team:
US/Non-Europe Support: support@roborock.com
Europe Support: support@roborock-eu.com

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Product Model: S5         （ can be 0 to 9, A to Z, a to z, "-", "_", "\", "/" or blank, for marketing purpose.)

Address of Manufacturer: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, 

No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

***** *

https://en.roborock.com/

	Namnlos
	Namnlos
	Namnlos
	Namnlos
	Namnlos
	Namnlos
	Namnlos
	Namnlos



