
Bruksanvisning



Grattis till köpet av en ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! Vi hoppas att den ska vara till belåtenhet under många år. Vi är 
förvissade om att din nya robot kommer att hjälpa dig att hålla hemmet rent och ge dig mer tid för andra saker.

Lev smart. Njut av livet.

Om du ställs inför situationer som inte behandlats ordentligt i denna bruksanvisning: Kontakta kundtjänst så kan någon 
av våra tekniker hjälpa till att lösa dina specifika problem och besvara dina frågor.   

För mer information, gå till ECOVACS ROBOTICS officiella webbplats: www.ecovacs.com

På grund av kontinuerliga förbättringar förbehåller sig företaget rätten till tekniska och/eller designmässiga ändringar 
av denna produkt.

Tack för att du valde DEEBOT!



3 SV

1. Viktiga säkerhetsinstruktioner .................................................................................................................................4

2. Förpackningens innehåll ..........................................................................................................................................8

3. Användning och programmering ...........................................................................................................................11

4. Underhåll ...............................................................................................................................................................18

5. Indikatorlampa .......................................................................................................................................................23

6. Felsökning..............................................................................................................................................................24

7. Tekniska specifikationer .........................................................................................................................................27

Innehåll



4SV

1. Enheten kan användas av barn från 8 år och 
uppåt och personer med nedsatt fysisk, sen-
sorisk eller mental förmåga eller brist på er-
farenhet och kunskap om de övervakas eller 
får instruktioner angående användning av ap-
paraten på ett säkert sätt och förstår riskerna. 
Barn skall inte leka med enheten. Rengöring 
och användarunderhåll skall inte utföras av 
barn utan övervakning.

2. Rensa det område som ska rengöras. Ta bort 
elsladdar och små föremål från golvet som 
kan fastna i enheten. Stoppa in mattfransar 
under mattan och lyft föremål såsom gardi-
ner och dukar från golvet. 

3. Om det finns en fallrisk i rengöringsområdet 
på grund av ett trappsteg eller trappor, bör 

du använda enheten för att säkerställa att 
den kan upptäcka steg utan att falla över 
kanten. Det kan bli nödvändigt att placera 
ett fysiskt hinder vid kanten för att hindra 
enheten från att falla. Se till att det fysiska 
hindret inte är en snubbelrisk. 

4. Använd endast som det beskrivs i denna 
handbok. Använd endast rekommenderade 
tillbehör eller som sålts av tillverkaren.

5. Se till att din nätspänning matchar spän-
ningsmärkningen på dockningsstationen.

6. ENDAST för hushållsanvändning INOMHUS. 
Använd inte enheten utomhus, eller i kom-
mersiella eller industriella miljöer.

7. Använd endast det ursprungliga laddnings-
bara batteriet och dockningsstationen som 
medföljer enheten från tillverkaren. Ej ladd-
ningsbara batterier är förbjudna. För infor-
mation om batterier, se avsnittet Specifika-
tioner.

8. Använd inte utan dammbehållare och/eller 
filter på plats.

9. Använd inte enheten i ett område där det 

1. Viktiga säkerhetsinstruktioner

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
När du använder en elektrisk enhet bör grund-
läggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklu-
sive följande:
LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU 
ANVÄNDER DEN HÄR ENHETEN
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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finns tända ljus eller ömtåliga föremål.
10. Använd inte i extremt varma eller kalla miljö-

er (under -5˚C/23˚F eller över 40˚C/104˚F).
11. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar, och alla 

delar av kroppen borta från alla öppningar 
och rörliga delar.

12. Använd inte enheten i ett rum där ett späd-
barn eller ett barn sover.

13. Använd inte enheten på våta ytor eller ytor 
med stillastående vatten.

14.  Låt inte enheten plocka upp stora föremål 
som stenar, stora pappersbitar eller föremål 
som kan täppa till enheten.

15. Använd inte för att ta upp lättantändliga el-
ler brännbara material såsom bensin, skrivar- 
eller  kopiatortoner eller för användning i 
områden där de kan förekomma.

16. Använd inte enheten för att plocka upp nå-
got som brinner eller ryker, såsom cigaretter, 
tändstickor, het aska eller något som kan or-
saka brand.

17. Placera inte föremål i insugningsintaget. 
Använd den inte om insugningsintaget är 

blockerat. Håll intaget rent från damm, ludd, 
hår eller annat som kan minska luftflödet.

18. Var noga med att inte skada sladden. Dra 
inte i eller bär enheten eller dockningsstatio-
nen med strömsladden, använd inte ström-
sladden som handtag, stäng inte en dörr på 
strömsladden eller dra inte strömsladden 
runt skarpa kanter eller hörn. Kör inte enhe-
ten över strömsladden. Håll strömsladden 
borta från heta ytor.

19. Om strömsladden är skadad måste den by-
tas ut av tillverkaren eller dess serviceverk-
stad för att undvika fara.

20. Använd aldrig dockningsstationen om den 
är skadad. Strömförsörjningen får inte repa-
reras och inte användas längre om den är 
skadad eller defekt.

21. Använd inte med skadad strömsladd eller 
kärl. Använd inte enheten eller docknings-
stationen om den inte fungerar som den ska, 
har tappats, skadats, lämnats utomhus, eller 
kommit i kontakt med vatten. Den måste re-
pareras av tillverkaren eller dess serviceverk-

1. Viktiga säkerhetsinstruktioner
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1. Viktiga säkerhetsinstruktioner

stad för att undvika fara.
22. Stäng AV strömbrytaren innan rengöring el-

ler underhåll av enheten.
23. Kontakten måste tas bort från behållaren 

innan rengöring eller underhåll av dock-
ningsstationen.

24. Ta bort enheten från dockningsstationen, 
och stäng AV strömbrytaren till enheten inn-
an du tar bort batteriet för kassering av en-
heten.

25. Batteriet måste tas bort och kasseras i enlig-
het med lokala lagar och förordningar innan 
kassering av enheten.

26. Kassera använda batterier i enlighet med lo-
kala lagar och förordningar.

27. Bränn inte enheten även om den är allvarligt 
skadad. Batterierna kan explodera vid brand.

28. När du inte använder dockningsstationen 
under en längre tid, vänligen koppla ur den.

29. Enheten måste användas i enlighet med 
anvisningarna i denna bruksanvisning. 
ECOVACS ROBOTICS kan inte hållas ansva-
riga för eventuella skador som orsakas av 

felaktig användning.
30. Roboten innehåller batterier som bara kan 

bytas av kompetenta personer. För att byta 
ut robotens batteri, kontakta kundtjänst.

31. Om roboten inte ska användas under en 
längre tid, stäng AV roboten för förvaring 
och koppla ur dockningsstationen.

32. VARNING: För att ladda batteriet, använd 
bara den löstagbara laddningsenheten 
CH1822 som medföljer till apparaten. 
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För att avaktivera Wi-Fi-modul på DEEBOT, slå 
PÅ roboten.
Placera roboten på dockningsstationen och se 
till att laddningskontakterna på DEEBOT och 
dockningsstationens stift är i kontakt med var-
andra.
Tryck och håll AUTO-lägesknappen på robo-
ten i 20 sekunder tills DEEBOT avger 3 pip.
För att aktivera Wi-Fi-modulen på DEEBOT, 
stäng AV roboten och slå sedan PÅ den. Wi-
Fi-modulen aktiveras när DEEBOT startas om.

Korrekt avfallshantering av denna 
produkt
Denna märkning betyder att produkten inte 
bör avyttras tillsammans med annat hushålls-
avfall i hela EU. För att förhindra eventuell ska-
da på miljön eller människors hälsa på grund 
av okontrollerad avfallshantering, återvinn den 
på ett ansvarsfullt sätt som främjar en hållbar 
återanvändning av materiella resurser. För att 
återvinna din begagnade enhet, använd retur- 
och insamlingssystem eller kontakta återförsäl-
jaren där produkten köptes. De kan återvinna 
denna produkt säkert.

För EU-länder

1. Viktiga säkerhetsinstruktioner

Klass II

Kortslutningssäker skyddsisolerande 
transformator

Omkopplarläge strömtillförsel

Endast för användning inomhus

För information om EU-försäkran om överens-
stämmelse, gå till https://www.ecovacs.com/glo-
bal/compliance
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2.1 Förpackningens innehåll

Robot Snabbguide 

(4) Sidoborstar

BruksanvisningDockningsstation

DirektsugtillvalHuvudborstetillval 
(förinstallerat) Behållare

2. Förpackningens innehåll

Anm: Uppgifter och illustrationer är endast avsedda som referens och kan avvika från faktiskt produktutförande.
Produktdesign och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Tvättbart högeffektfilter 
och skumfilter

Tvättbar/återanvändbar 
mikrofiber-rengöringstrasa Rengöringstrasa Platta för rengöringstrasa
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Direktsugtillval

Mattdetekte-
ringssensor

Universalhjul

Sidoborstar

Fallsensorer

Huvudborstetillval

Laddningskon-
takter

Antikollisionssensorer och stöt-
dämpare

AUTO-lägesk-
napp

Multifunktio-
nellt rengö-
ringsverktyg 

2.3 Produktens delar
Robot

LDS (laseravståndssensor)

Underdel

2. Förpackningens innehåll

Strömbrytare

WiFi-indikator

Återställnings-
knapp 
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2. Förpackningens innehåll

Behållare

Vatteninlopp

Platta för rengö-
ringstrasa

Frigöringsknapp för 
behållare

Tvättbar/återanvändbar 
mikrofiber-rengöringstrasa

Dockningsstation

Dockningsstations-
stift

Strömkabel
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Vik in mattkanter undertill innan produkten används på mattor med 
fransar.

VARNING: Använd inte DEEBOT på våta ytor eller ytor med stillastående vatten.

För att förhindra att enheten faller ned över kanter kan det vara nöd-
vändigt att placera ut fysiska hinder.

Ta bort elsladdar och mindre föremål som kan vara ivägen för roboten 
från golvet.

3.1 Att tänka på före städning

Plocka undan på ytan som ska städas genom rätt placering av stolar 
och andra möbler.

3. Användning och programmering
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1  Ta bort skyddsremsan 2  Montera dockningsstationen 3  Dockningsstationens placering

3.2 Förberedelser

4  Montera sidoborstarna 5  Slå PÅ

3. Användning och programmering

Placera dockningsstationen på en hård golv-
yta.
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3  Dockningsstationens placering

Anm: Robotens kontrollpanel slocknar när roboten varit i pausläge 
i några minuter. Tryck på AUTO-lägesknappen på DEEBOT för att 
väcka roboten.

Anm: När DEEBOT inte är i arbete rekommenderas att den lämnas 
påslagen för att laddas.

6  Ladda DEEBOT 8  Start

7  Paus 9  Stänga AV

3. Användning och programmering

Anm: När DEEBOT avslutar städcykeln eller när batterinivån blir låg 
återvänder DEEBOT automatiskt till laddningsenheten för att ladda 
upp sig.  DEEBOT kan även skickas tillbaka till dockningsstationen när 
som helst med hjälp av ECOVACS-appen eller genom att man trycker 
på AUTO-knappen på roboten i 3 sekunder.

Töm eventuellt kvarvarande vatten från tanken och avlägsna rengö-
ringstrasans platta före laddning av DEEBOT.
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Alla ovannämnda funktioner kan aktiveras via appen. Ladda ned ECOVACS-appen för åtkomst till fler funktioner som MAX-läge, schemalagd 
städning, etc.

3. Användning och programmering

iOS 9.0 or later Android 4.0 or later

ECOVACS HOME

iOS 9.0 eller 
senare 

Android 4.0 eller 
senare 
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3.3 OZMO-system för moppning

3. Användning och programmering

Anm: För att fylla på vatten i tanken när DEEBOT städar: pausa roboten, tryck på tankfri-
göringsknappen, dra ut tanken och fyll på vatten.   

1

2

3

Klick
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3.4 Välja ett sugtillval

3. Användning och programmering

Huvudborstetillval: Det bästa valet för djupstädning med en kombi-
nation av huvudborste och stark sugkraft. 

Direktsugtillval: Det bästa valet för daglig städning. Detta sugtillval är 
speciellt avsett att samla upp hår utan att det fastnar och är idealiskt 
om man har husdjur.
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Installera direktsugtillvalet 

Installera huvudborstetillvalet

1

1

2

2

3

3

3. Användning och programmering
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Stäng AV roboten och koppla ur dockningsstationen innan rengöring och underhåll utförs på DEEBOT.

4.1 OZMO-system för moppning

4. Underhåll

1

4

2

5

3

6
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Dammbehållare
4.2 Dammbehållare och filter

Skumfilter

Högeffektfilter
Filternät

4. Underhåll

1

4

2

5 6 7

3

Anm: 1. Skölj filtret med vatten som visas ovan.  2. Använd inte fingrarna eller borste för rengöring 
av filtret.  3. Se till att låta filtret torka minst 24 timmar efter rengöring.   
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4. Underhåll

Huvudborste

SidoborstarDirektsugtillval

4.3 Huvudborste, direktsugtillval och sidoborstar
Anm: För att förenkla underhåll medföljer ett multifunktionellt rengöringsverktyg. Rengöringsverktyget har vassa kanter och måste hanteras 
försiktigt.

1 2 3
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4.4 Övriga delar

4. Underhåll

Anm: Före rengöring av robotens laddningskontakter och dockningsstationens stift ska roboten stängas AV och dockningsstationen kopplas ur.
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4. Underhåll

4.5 Regelbundet underhåll
För att DEEBOT ska fungera optimalt ska underhåll och byte av delar utföras enligt följande:

För att förenkla underhåll medföljer ett multifunktionellt rengöringsverktyg. Rengöringsverktyget har vassa kanter och måste hanteras för-
siktigt.
Anm: ECOVACS tillverkar olika typer av utbytesdelar och tillbehör. Kontakta kundtjänst för mer information om utbytesdelar.

Del på roboten Underhållsintervall Bytesintervall

rengöringstrasa efter varje användning efter 50 tvättningar

Tank/rengöringstrasans platta efter varje användning /

Sidoborste varannan vecka efter 3-6 månader

Huvudborste 1 gång per vecka efter 6-12 månader

skumfilter/högeffektfilter 1 gång per vecka efter 3-6 månader

Universalhjul 
Fallsensorer stötfångare

Laddningskontakter
 Dockningsstationsstift

1 gång per vecka /
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5. Indikatorlampa 

DEEBOT indikerar om något är fel via en larmindikatorlampa och röstmeddelande. Mer detaljerad support finns tillgänglig via ECOVACS HOME och 
online på webbplatsen.
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Nr Problem Möjliga orsaker Åtgärder

1 DEEBOT laddas inte.

DEEBOT är inte PÅ. Slå PÅ DEEBOT.

DEEBOT är inte ansluten till 
dockningsstationen.

Se till att robotens laddningskontakter är ordentligt 
anslutna till dockningsstationens stift.

Strömkabeln är inte ansluten till 
dockningsstationen.

Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till 
dockningsstationen.

Batteriet är helt urladdat.

Återaktivera batteriet.  Slå PÅ. Placera DEEBOT på 
dockningsstationen manuellt, ta bort den efter 3 minuters 
laddning, upprepa detta 3 gånger och ladda därefter på 
normalt sätt.

Se till att dockningsstationen är ansluten till 
matningsspänningen.

Dockningsstationen är inte ansluten till 
matningsspänningen.

2 DEEBOT kan inte återvända till 
dockningsstationen. Dockningsstationen är inte korrekt placerad. Se avsnitt 3.2 för korrekt placering av dockningsstationen.

3 DEEBOT fastnar under 
städningen och stannar.

DEEBOT fastnar i föremål på golvet 
(elsladdar, gardiner, mattfransar etc.).

DEEBOT försöker själv att komma loss på olika sätt. Om 
den inte lyckas med detta, ta bort hindren manuellt och 
starta om.

4
DEEBOT återvänder till 
dockningsstationen innan den 
städat klart.

När batterinivån blir låg kopplar 
DEEBOT automatiskt om till läget för 
återgång till laddare och återvänder till 
dockningsstationen för att ladda upp sig.

Detta är normalt. Ingen åtgärd erfordras.

Arbetstiden varierar beroende på golvyta, 
rummets komplexitet och det valda 
städläget.

Detta är normalt. Ingen åtgärd erfordras.

6. Felsökning
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6. Felsökning

Nr Problem Möjliga orsaker Åtgärder

5
DEEBOT städar inte 
automatiskt vid schemalagd 
tid.

Schemaläggningsfunktionen är avaktiverad. Programmera DEEBOT för städning vid specifika tider 
med hjälp av ECOVACS-appen.

Funktionen för fortsatt städning är PÅ 
och DEEBOT har just slutat städa den 
schemalagda städytan.

Detta är normalt. Ingen åtgärd erfordras.

DEEBOT är AV. Slå PÅ DEEBOT.

Robotens batterinivå är låg. Se till att DEEBOT är PÅ och ansluten till 
dockningsstationen så att den alltid har fulladdat batteri.

Robotens insugningsintag är blockerat och/
eller det har fastnat skräp i dess delar.

Slå AV DEEBOT, rengör dammbehållaren och vänd på 
roboten. Rengör robotens insug, sidoborstarna och 
huvudborsten enligt beskrivningen i avsnitt 4.

6 DEEBOT städar inte hela ytan. Städytan är inte ordentligt renplockad. Avlägsna mindre föremål från golvet och plocka rent på 
städytan innan DEEBOT börjar städa.

7
Vattnet kommer inte ut ur 
behållaren när DEEBOT 
moppar.

Vatteninloppsfiltret i botten på tanken är 
igensatt.

Skruva loss vatteninloppet i botten på tanken och rengör 
filtret.

Behållaren får slut på vatten. Fyll på vatten i behållaren.

Vattenutloppen på botten av DEEBOT är 
igensatta. Kontrollera vattenutloppen på botten och rengör.
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6. Felsökning

Nr Problem Möjliga orsaker Åtgärder

8 DEEBOT kan inte ansluta till 
hemmets WiFi-nätverk.

Fel användarnamn eller lösenord har angivits 
för hemmets WiFi-nätverk.

Ange rätt användarnamn och lösenord för hemmets WiFi-
nätverk.

DEEBOT är inte inom räckhåll för WiFi-
signalen i hemmet.

Se till att DEEBOT är inom räckhåll för WiFi-signalen 
i hemmet.

Nätverkskonfigurering startade innan 
DEEBOT var redo.

Slå PÅ strömbrytaren. Tryck in RESET-knappen 
i 3 sekunder. DEEBOT är redo för nätverkskonfigurering 
när den spelar en melodi och dess WiFi-indikatorlampa 
blinkar långsamt.

Din smarttelefons operativsystem behöver 
uppdateras.

Uppdatera din smarttelefons operativsystem. ECOVACS-
appen fungerar med iOS 9.0 och högre, Android 4.0 och 
högre.
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7. Tekniska specifikationer

Modell DX9G

Nominell inspänning 20 V , 1 A

Dockningsstationsmodell CH1822

Nominell inspänning 100-240 V ~, 50-60 Hz, 0,5 A Nominell utspänning 20 V , 1 A

Laser

Max. effekt (mW) 2,5 mW

Frekvens (KHz) 1,8 KHz

Rotationshastighet (varv/min) 300±5 varv/min

Frekvensband 2.400~2.4835 GHz

Effektförbrukning av-läge Mindre än 0,50 W

Effektförbrukning nätverks-
standby Mindre än 2,00 W

Uteffekt för WIFI-modulen är mindre än 100 mW.

Anm: På grund av kontinuerliga förbättringar kan tekniska och designmässiga specifikationer ändras.
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