
BruksanvisningNB



Gratulerer med kjøpet av ECOVACS ROBOTICS DEEBOT!

Vi håper den gir deg mange år med glede. Vi er sikre på at kjøpet av den nye 
roboten bidrar til å holde hjemmet ditt rent og gir deg mer kvalitetstid til å gjøre 
andre ting. 

Lev smart. Nyt livet.

Hvis du havner i situasjoner som ikke er godt forklart i denne bruksanvisningen, 
kan du ta kontakt med kundeservicesenteret der en tekniker kan ta opp det 
spesifikke problemet eller spørsmålet. 
          
Hvis du vil ha mer informasjon kan du besøke det offisielle ECOVACS ROBO-
TICS-nettstedet: www.ecovacs.com

Firmaet forbeholder seg retten til å utføre endringer av teknologi og/eller design 
for dette produktet for kontinuerlig forbedring.

Takk for at du valgte DEEBOT!
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1. Viktige sikkerhetsinstrukser

Når du bruker et elektrisk apparat, bør du følge grunnleggende 
forholdsregler, slik som det følgende:
LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU BRUKER DETTE 
APPARATET.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av 

personer med en redusert fysisk, sansemessig eller mental ka-
pasitet eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har tilsyn 
eller har fått opplæring om bruken av apparatet på en trygg 
måte og forstår farene det innebærer. Barn bør ikke leke med 
apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av 
barn uten tilsyn.

2. Rydd området som skal rengjøres. Fjern strømledninger og 
småting fra gulvet som kan filtre seg inn i apparatet. Legg fryn-
sene på teppet under selve teppet og løft ting som gardiner og 
duker opp fra gulvet. 

3. Hvis det er et lavere område som skal rengjøres, slik som et 
trinn eller en trapp, bør du bruke apparatet slik at du sørger for 
at det kan oppdage trinnet uten å falle over kanten. Det kan bli 
nødvendig å plassere en fysisk sperring ved kanten for å hindre 
at apparatet faller. Sørg for at det ikke er noen fare for å snuble 
i sperringen.

4. Bruk kun som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun 
tilbehør som er anbefalt eller solgt av produsenten.

5. Vennligst sørg for at strømforsyningens spenning matcher 
strømspenningen som er merket på dockingstasjonen.

6. KUN til INNENDØRS bruk. Ikke bruk apparatet utendørs, eller i 
kommersielle eller industrielle miljøer.

7. Ikke-oppladbare batterier kan ikke brukes. For informasjon om 
batteriet, vennligst se delen for spesifikasjoner.

8. Ikke bruk apparatet uten støvposen og/eller filtrene på plass.
9. Ikke bruk apparatet i et område hvor det er tente stearinlys eller 
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ømtålige ting.
10. Ikke bruk i ekstremt varme eller kalde miljøer (under -5 ˚C eller 

over 40 ˚C).
11. Hold håret, løstsittende klær, fingre og alle deler av kroppen 

unna alle åpninger og bevegelige deler.
12. Ikke bruk apparatet i et rom hvor et spedbarn eller barn sover.
13. Ikke bruk apparatet på våte overflater eller overflater med vann.
14. Ikke la apparatet suge inn store ting, slik som steiner, store pa-

pirbiter eller en hvilken som helst ting som kan tette apparatet.
15. Ikke bruk apparatet til å suge opp antennbare eller brennbare 

materialer, slik som bensin, toner fra skrivere eller kopimaski-
ner, eller bruk i områder hvor slikt kan være tilstedeværende.

16. Ikke bruk apparatet til å suge opp noe som brenner eller ryker, 
slik som sigaretter, fyrstikker eller varm aske, eller noe som kan 
forårsake brann.

17. Ikke sett ting inn i innsugingsåpingen. Ikke bruk hvis innsu-
gingsåpningen er blokkert. Hold åpningen fri for støv, lo, hår 
eller annet som kan redusere luftflyten.

18. Vær forsiktig, så du ikke skader strømledningen. Ikke trekk el-
ler bær apparatet eller dockingstasjonen etter strømledningen, 
eller bruk strømledningen som håndtak, lukk en dør over strøm-
ledningen eller trekk strømledningen rundt skarpe kanter eller 
hjørner. Ikke før apparatet over strømledningen. Hold strømled-
ningen unna varme overflater.

19. Hvis strømledningen er skadd, må den byttes ut av produsen-
ten eller en av deres reparatører for å unngå fare.

20. Ikke bruk ladestasjonen, hvis den er skadd.
21. Ikke bruk sammen med en skadd strømledning eller stikkontakt. 

Ikke bruk apparatet eller dockingstasjonen hvis de ikke virker 
skikkelig, har falt ned, blitt skadd, etterlatt utendørs eller har 
kommet i kontakt med vann. Den må repareres av produsenten 
eller en av deres reparatører for å unngå fare.

22. Skru AV strømbryteren før du rengjør eller vedlikeholder appa-
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ratet.
23. Støpselet må tas ut av stikkontakten før du rengjør eller vedli-

keholder dockingstasjonen.
24. Fjern apparatet fra dockingstasjonen og skru strømbryteren AV 

på apparatet før du tar ut batteriet, før avhending av apparatet.
25. Batteriet må fjernes og avhendes ifølge lokale lover og regule-

ringer før avhending av apparatet.
26. Avhend brukte batterier ifølge lokale lover og reguleringer.
27. Ikke brenn apparatet, selv om det er alvorlig ødelagt. Batteriene 

kan eksplodere i brann.
28. Når du ikke bruker dockingstasjonen over en lengre periode, 

skal du trekke ut kontakten.
29. Apparatet må brukes ifølge veiledningen i denne bruksanvisnin-

gen. ECOVACS ROBOTICS kan ikke holdes erstatningspliktige 
eller ansvarlige for noen skader eller personskader som er for-
årsaket av feil bruk.

30. Roboten inneholder batterier som kun kan byttes av faglærte 
personer. For å bytte eller fjerne batteriet, skal du kontakte kun-
deservice.

31. Hvis ikke roboten skal brukes over lengre tid, skal du fullade ro-
boten og skru strømmen AV til oppbevaring og trekke kontakten 
ut av dockingstasjonen.

32. ADVARSEL: For å lade opp batteriet, skal du kun bruke den 
avtakbare forsyningsenheten CH1465A som følger med dette 
apparatet.

33. Fjernkontrollen har allerede innsatt to ikke-oppladbare AAA-bat-
terier. For å bytte batteriet i fjernkontrollen, skal du trykke på og 
fjerne batteridekselet. Ta ut batteriene og sett inn de nye batte-
riene med polene vendt riktig vei. Sett på plass batteridekselet.

34. Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.
35. Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke 

blandes sammen.
36. Batteriene på fjernkontrollen skal settes inn med polene vendt 



5NB NB

Riktig avhending av dette produktet 
Denne merkingen viser at produktet ikke skal kastes med annet 
husholdningsavfall i EU. For å hindre mulige skader på miljøet el-
ler menneskers helse fra ukontrollert avhending av avfall, bør du 
resirkulere det på en ansvarlig måte for å delta i en bærekraftig 
gjenbruk av materielle ressurser. For å resirkulere det brukte ap-
paratet, bør du bruke systemene for retur og innsamling eller kon-
takte butikken hvor du kjøpte produktet. De kan trygt resirkulere 
dette produktet.

For EU-land 

1. Viktige sikkerhetsinstrukser

riktig vei. 
37. Oppbrukte batterier skal fjernes fra apparatet og avhendes 

trygt.
38. Hvis fjernkontrollen skal oppbevares ubrukt i en lengre periode, 

bør batteriene fjernes. 
39. Strømpolene må ikke kortsluttes.
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Modell DA5G

Driftsspenning 10,8 VDC Merkeeffekt 15 W

Batterimodell ZJ1450 Darfon/
DA60 Darfon Batterispesifikasjoner Litium 10,8 VDC,

2600mAh

Ladedokkmodell  CH1465A
Nominell inngangsspen-
ning 100–240 VAC Nominell utgangsspenning 20 VDC

Nominell utgangsstrøm 1 A Merkeeffekt 20 W

Fjernkontrollmodell RC1633 Inngangsspenning for fjernkontroll 3 VDC

Betegnelse for batterity-
pe for fjernkontroll AAA Merkespenning 1,5 VDC

Frekvensbånd 2412–2472 MHz

Maksimal RF-effekt som 
avgis i frekvensbåndet

Maks. effekt i høyttaler ved 72,2 Mbps: 17,5 dBm

Maks. effekt i høyttaler i 11b-modus: 21,5 dBm 

2.2 Spesifikasjoner

*  Tekniske spesifikasjoner og designspesifikasjoner kan endres som følge av kontinuerlige produkt-
forbedringer.

2. Pakkens innhold og tekniske spesifikasjoner

2.1 Pakkens innhold

Robot

(4) Sidebørster

Bruksanvisning + 
hurtigstartveiledning

Ladedokk Fjernkontroll med 
batteri

(2) Vaskbare/gjenan-
vendelige rengjø-

ringskluter i mikrofi-
ber

Plate til rengjørings-
klut

Ekstra høyeffektsfil-
ter + svampfilter
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2. Pakkens innhold og tekniske spesifikasjoner

1

2

2.3 Produktdiagram

1. Generator for infrarødt signal
2. Pinner på ladedokk

1. AUTO-modus-knapp
2. Wi-Fi-indikator

Kontrollpanel

Ladedokk

1

2

Robot

1. Toppdeksel
2. AUTO-modus-knapp
3. Søppelbøtte       
4. Infrarød mottaker for fjernkontroll
5.  Mekanisk myk støtdemper og støtfan-

gerremse

6. Antikollisjonssensorer
7. Antifallsensorer
8. Sidebørster
9. Ladekontakter
10. Universalhjul
11. Innsugingsinnløp

12. Kjørehjul
13.  Spor for plate til rengjø-

ringsklut
14. Strømbryter i bunnen
15. Batterideksel
16. Skruer for batterideksel

1

7
8
9

10

11

12

13

14
15

16

2

3

4

5
6
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1

4

5

62

3

Søppelbøtte

Fjernkontroll

1. Håndtak på søppelbøtte
2. Lås på søppelbøtte
3. Filternett

4. Svampfilter
5. Høyeffektsfilter 
6. Deksel på søppelbøtte

1. START/PAUSE-knapp
2. Retningskontroll-knapper
3. Knapp for Gå tilbake til lader-modus
4. Knapp for Kantrengjøring-modus
5. Knapp for rengjøringsmodus på sted

1

2

3

4

5

Rengjøringsklut og plate til rengjøringsklut

1.  Vaskbar/gjenanvendelig mikrofiber 
Rengjøringsklut

2. Plate til rengjøringsklut
3. Hakk for plate til rengjøringsklut

1

2

3
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3.1 Merknader før rengjøring 
Før DEEBOT starter operasjonen, bruker den et øyeblikk til å inspisere 
området som skal rengjøres og fjerne eventuelle hindere.

Fjern strømledninger og småting fra gulvet 
som kan filtre seg inn i produktet.

Vær oppmerksom på at roboten trenger 
minst 6 cm klaring for å rengjøre under mø-
bler uten problemer.

Produktet er ikke egnet for bruk på tepper. 
Før du bruker produktet i nærheten av et 
teppe, må du brette kantene under teppet 
under teppet.

Hvis det er et trinn eller trapper i rengjørings-
området, må du operere DEEBOT for å sikre 
at antifallsensorene kan oppdage fallet. Det 
kan være nødvendig å plassere en fysisk 
sperring ved kanten for å hindre at apparatet 
faller over kanten.

3. Bruk og programmering
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3.2 Hurtigstart

Plasser ladedokken på en jevnt gulvoverflate 
mot veggen med basen loddrett mot gulvet. 
Hold det umiddelbare området 1,5 m foran 
laderen og 0,5 m på begge sider av laderen 
klar for gjenstander og reflekterende overfla-
ter.
Plugg inn ladedokken.

Plassering av ladedokk1

Monter sidebørster
Fest sidebørster til bunnen av DEEBOT ved 
å trykke en børste inn i hvert spor med mat-
chende farge til du hører en klikkelyd.

2

Slå PÅ
Sett robotens strømbryter i bunnen til PÅ-stil-
lingen. «I» = strøm PÅ, «O» = strøm AV. 
DEEBOT slås PÅ når AUTO-modus-knappen 
lyser BLÅTT kontinuerlig.

3

* Vi anbefaler at du holder DEEBOT PÅ og 
under lading når den ikke rengjør, i stedet 
for å slå den AV.

3. Bruk og programmering
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Lade DEEBOT4
Plasser DEEBOT på ladedokken og sørg for 
at ladekontaktene på DEEBOT og pinnene 
på ladedokken er i kontakt med hverandre.

Lad DEEBOT i minst 4 timer før første bruk.

*  AUTO-modus-knappen blinker når DEE-
BOT lader. AUTO-modus-knappen slutter 
å gløde etter at DEEBOT er fulladet.

3. Bruk og programmering

Fest rengjøringsklut, hvis det er ønskelig5

*  Når du bruker den valgfrie svabringsfunksjonen, må du brette teppekanter under seg selv slik 
at unngår teppet.

Fest den medfølgende rengjøringskluten hvis du vil bruke robotens alternative svabringsfunksjonen.

Fest rengjøringskluten på platen til rengjø-
ringsklut.

Sett hakkene til platen til rengjøringsklut inn 
i sporene for plate til rengjøringsklut på bun-
nen av roboten, til du hører et klikk.
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Sett DEEBOT på pause. Sett strømbryter 
i bunnen til AV-stillingen.

Slå AV8

3. Bruk og programmering

* Vi anbefaler at du holder DEEBOT PÅ og 
under lading når den ikke rengjør.

Sett DEEBOT på pause ved å trykke på AU-
TO-modus-knappen på DEEBOT eller START/
PAUSE-knappen på fjernkontrollen.

Pause7

* AUTO-modus-knappen på robotens kon-
trollpanel slutter å gløde etter at roboten er 
satt på pause i mer enn 10 minutter. Trykk 
på AUTO-modus-knappen på roboten eller 
trykk på hvilken som helst knapp på fjern-
kontrollen for å vekke roboten.

Start6
Trykk på AUTO-modus-knappen på DEEBOT 
eller START/PAUSE-knappen  på fjernkon-
trollen. DEEBOT starter å jobbe i AUTO-ren-
gjøringsmodus umiddelbart. 

* 

* 

For å velg en annen rengjøringsmodus, må 
du henvise til avsnitt 3.3 Valg av rengjø-
ringsmodus for å få mer informasjon.
DEEBOT kan styres med Retningskon-
troll-knappene på fjernkontrollen når den er 
satt på pause.
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DEEBOT har flere rengjøringsmodi du kan velge fra for å rengjøre forskjellige gulvtyper ef-
fektivt. Rengjøringsmodus velges med fjernkontrollen eller ECOVACS-appen. 

3.3 Valg av rengjøringsmodus

AUTO-rengjøringsmodus Kantrengjøring-modus 
Denne modusen er egnet for rengjøring 
av kantene og hjørnene i et rom. DEEBOT 
rengjør langs en grense (f.eks. en vegg) i 
Kantrengjøring-modus.

Dette er den vanligste modusen. Med AU-
TO-rengjøringsmodus rengjør DEEBOT i en 
rett linje og endrer retning når den treffer et 
hinder.

1 2

3. Bruk og programmering

Rengjøringsmodus på sted
(1,5–5 minutter) 

Gå tilbake til lader-modus 

Når batteriet begynner å gå tomt, bytter DE-
EBOT automatisk til Gå tilbake til lader-mo-
dus og går tilbake til ladedokken for å lade 
seg.

Denne modusen er aktuell for et område 
med skitt eller støv som er veldig konsen-
trert. I rengjøringsmodus på sted fokuserer 
DEEBOT på et bestemt område som skal 
rengjøres.

3 4

DEEBOT kan også når som helst sen-
des tilbake til ladedokken ved å klikke 
på Gå tilbake til lader-knappen på fjern-
kontrollen.

*
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3. Bruk og programmering

*  Hvis du vil rengjøre automatisk på et annet tidspunkt, må du først avbryte nåværende intelli-
gente planlegging, og deretter angi Intelligent planlegging på nytt til ønskelig tidspunkt.

* Hvis DEEBOT er slått AV, avbrytes intelligent planlegging.

Avbryt intelligent planlegging2
Dobbeltklikk på AUTO-modus-knappen på DEEBOT. Roboten avgir en nedstigende melodi, og AU-
TO-modus-knappen gløder BLÅTT kontinuerlig. Intelligent planlegging er avbrutt.

Angi intelligent planlegging

Intelligent planlegging

DEEBOT har en intelligent planleggingsfunksjon og en funksjon for tidsplanlegging som lar 
den planlegge rengjøringstider. DEEBOT kan programmeres til å rengjøre automatisk med 
intelligent planlegging via robotens kontrollpanel. DEEBOT kan også programmeres med 
tidsplanlegging med appen.

DEEBOT kan stilles til å rengjøre én gang daglig til samme tidspunkt, selv om ingen er hjemme.
Dobbeltklikk på AUTO-modus-knappen på DEEBOT for å angi nåværende tidspunkt som planlagt 
rengjøringstidspunkt. Intelligent planleggingangis når roboten avgir en oppstigende melodi, og AU-
TO-modus-knappen gløder BLÅTT kontinuerlig. DEEBOT rengjør automatisk hver dag på det angit-
te tidspunktet.
For eksempel: Angi intelligent planlegging til 9.00, og DEEBOT rengjør automatisk klokken 9.00 
hver dag.

1

3.4 Programmering av roboten

x2x2

x2x2
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3. Bruk og programmering

3.5 Statusindikatorlys og lyder
Hvis DEEBOT oppdager et problem og trenger hjelp, avgir den et alarmpip og AUTO-mo-
dus-knappen blinker rødt.

Alarmlyd Problemer Løsning

Ett pip Feil på kjørehjul Sjekk kjørehjulet for hår eller rester som 
sitter fast og rengjør.

Tre pip Feil på kjørehjul

Snu roboten. Trykk på kjørehjulene for 
å finne ut om det kommer en klikkelyd. Ta 
kontakt med brukerstøtten hvis de ikke 
klikker.

Fire pip Feil på søppelbøtte
Fjern søppelbøtten og monter den på riktig 
måte igjen. Ta kontakt med brukerstøtten 
hvis roboten fremdeles avgir alarmen.

Fem pip Lavt batteri Plasser roboten manuelt på ladedokken 
for å lade den.

Syv pip Feil på antifallsensor Sjekk antifallsensorene for støv og rengjør.

Tidsplanlegging
Angi intelligent planlegging

DEEBOT kan programmeres ukentlig til å rengjøre flere ganger daglig til bestemte tidspunkt med 
ECOVACS-appen.

1
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* Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, må du slå AV DEEBOT og plugge ut ladedokken.

Åpne robotens toppdeksel og fjern søppel-
bøtten. Åpne dekselet på søppelbøtten og 
tøm søppelbøtten.

Fjern filtrene. Klapp høyeffektsfilteret rent. 
Ikke skyll høyeffektsfilteret under vann.

Skyll søppelbøtten, svampfilteret og filternet-
tet under rennende vann.

Tørk søppelbøtten og filtrene helt før du 
monterer dem igjen.

4.1 Søppelbøtte og filtre

4. Vedlikehold



17NB NB 17

4. Vedlikehold

Fjern platen til rengjøringsklut fra roboten og 
fjern rengjøringskluten.

4.2 Rengjøringsklut

Vask og tørk rengjøringskluten. Tørk platen til rengjøringsklut med en tørr 
klut.

Tørk av innsugingsinnløpet med en tørr klut. Fjern sidebørstene. Tørk sidebørstene og 
sporene deres med en ren, tørr klut.

4.3 Innsugingsinnløp og sidebørster



18 NB NB18

4. Vedlikehold

4.4 Andre komponenter
Rengjør universalhjulet ved å fjerne eventu-
elt hår som sitter fast rundt det.

Tørk antifallsensorene med en tørr klut for å 
opprettholde effektiviteten deres.

Tørk ladekontaktene og pinnene på ladedokken med en tørr klut.
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4. Vedlikehold

4.5 Regelmessig vedlikehold
For å sikre at DEEBOT kjører ved optimal yteevne må du utføre vedlikehold og utskiftning 
i henhold til følgende frekvens. Et rengjøringsverktøy med flere funksjoner medfølger for en-
kelt vedlikehold. Vær forsiktig når du håndterer rengjøringsverkøyet – det har skarpe kanter.

Robotdel Vedlikeholdsfrekvens Utskiftningsfrekvens

Rengjøringsklut Etter hver bruk Hver 50. vask

Søppelbøtte Etter hver bruk

Sidebørste Én gang annenhver uke Hver 3.–6. måned

Svampfilter/høyeffektsfilter
Én gang ukentlig (to ganger 

ukentlig med kjæledyr i hjem-
met)

Hver 4.–6. måned

Universalhjul
Antifallsensorer
Ladekontakter

Pinner på ladedokk

Én gang ukentlig

Merk: ECOVACS produserer forskjellige reservedeler og monteringssett. Ta kontakt med bruker-
støtten for å få mer informasjon om reservedeler.
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Bruk dette diagrammet il å feilsøke vanlige problemer med DEEBOT.

Nr. Feil Mulige årsaker Løsninger

1
DEEBOT lades 
ikke.

DEEBOT er ikke slått PÅ.
Flytt robotens strømbryter i bunnen til 
PÅ-stillingen.

DEEBOT har ikke fått kontakt 
med ladedokken.

Sørg for at robotens ladekontakter er 
i kontakt med pinnene på ladedokken. 
Du kan flytte roboten manuelt for å få 
kontakt, hvis det er nødvendig.

Ladedokken er koblet fra mens 
DEEBOT er slått PÅ – dette fører 
til batteriforbruk.

Plugg inn ladedokken og sørg for at 
DEEBOT er slått PÅ. Hold DEEBOT 
i ladedokken for å sikre at den en 
fulladet til å jobbe til enhver tid.

Batteriet er helt utladet.

Aktiver batteriet på nytt. Plasser DE-
EBOT på ladedokken med hendene, 
fjern etter 3 minutters lading, gjenta 3 
ganger, og lad deretter som normalt.

2
DEEBOT havner 
i problemer ved 
arbeid og stopp.

DEEBOT sitter fast i noe på 
gulvet (strømledninger, hengende 
gardiner, teppefrynser, osv.).

DEEBOT prøver forskjellige løsninger 
for å komme seg løs. Hvis det er mis-
lykket, må du fjerne hinderet manuelt 
og starte roboten på nytt.

3

DEEBOT går 
tilbake til la-
dedokken før 
rengjøringen er 
fullført.

Når batteriet begynner å gå tomt, 
bytter DEEBOT automatisk til 
Gå tilbake til lader-modus og går 
tilbake til ladedokken for å lade 
seg.

Dette er normalt. Ingen løsning er 
nødvendig.

Arbeidstiden varierer avhengig av 
gulvoverflaten, rommets kom-
pleksitet og valgt rengjøringsmo-
dus.

Dette er normalt. Ingen løsning er 
nødvendig.

5. Feilsøking
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5. Feilsøking

Nr. Feil Mulige årsaker Løsninger

4

DEEBOT 
rengjør ikke 
automatisk 
til planlagt 
tidspunkt.

Intelligent planlegging-funksjonen 
er avbrutt.

Henvis til avsnitt 3.4 Intelligent planleg-
ging for mer informasjon.

DEEBOT er slått AV. Slå DEEBOT PÅ.

Roboten har lavt batteri.
Hold DEEBOT slått PÅ og i ladedok-
ken for å sikre at den en fulladet til å 
jobbe til enhver tid.

Robotens innsugingsinnløp er 
blokkert og/eller komponentene 
er sammenfiltret med rester.

Slå roboten AV, rengjør søppelbøtten 
og vend roboten. Rengjør robotens 
innsugingsinnløp og sidebørster.

5

Feil på 
fjernkontrol-
len (effektiv 
rekkevidde for 
kontroll med 
fjernkontrollen 
er 5 m).

Batteriene i fjernkontrollen må 
byttes ut.

Bytt ut med nye batterier og sørg for at 
de monteres riktig.

DEEBOT er slått AV og roboten 
har lavt batteri.

Sørg for at DEEBOT er slått PÅ og 
fulladet.

Det infrarøde signaet kan ikke 
overføres fordi den infrarøde sen-
deren på fjernkontrollen eller den 
infrarøde mottakeren på DEE-
BOT er skitten.

Bruk en ren, tørr klut for å tørke den in-
frarøde senderen på fjernkontrollen og 
den infrarøde mottakeren på DEEBOT.

Annet utstyr forstyrrer det infrarø-
de signalet til DEEBOT.

Unngå å bruke fjernkontrollen i nærhe-
ten av annet utstyr som bruker infrarø-
de signaler.
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Declaration of conformity

Document number: 0007
Manufacturer: Ecovacs Robotics  Co., Ltd.
Address: No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the 
provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation:                        
Brand:                                             

Model:                                             
Specification:                             

Automatic battery-operated cleaner

DA5G
Electrical appliances for household and similar purposes 

EC Regulations or Directives:
RED 
RoHS
WEEE
REACH
Eco-design

Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU
Directive 2002/96/EC
Directive1907/2006/EC
Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
EN 60335-2-29:2004 + A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 62311:2008
IEC62321:2008
EN 50564: 2011

Signature:
General Manager: Zhuang Jianhua
Date: 2017-5-5
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