
 

Bruksanvisning for Roborock S6 Pure 
robotstøvsuger 
Les denne bruksanvisningen nøye før du tar produktet i 
bruk, og ta godt vare den for fremtidig referanse. 
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Sikkerhetsinformasjon 

Begrensninger 

∙ Dette produktet er beregnet for innendørs gulvrengjøring. Det skal ikke brukes 
utendørs (for eksempel på en åpen terrasse), på andre steder enn på gulvet (for 
eksempel på en sofa), i industrielle miljø eller i forretningsmiljø. 

∙ Ikke bruk dette produktet på forhøyede overflater uten barrierer som f.eks. et 
loftgulv, en åpen terrasse, eller på møbler. 

∙ Ikke bruk produktet når omgivelsestemperaturen er høyere enn 40 °C, lavere enn 4 
°C, eller hvis gulvet er vått eller klissete. 

∙ Før du setter i gang støvsugeren, bør du flytte eventuelle ledninger fra bakken eller 
legge dem til siden, slik at støvsugeren ikke kan dra dem med seg. 

∙ Flytt også unna lette- ting (som for eksempel plastposer) og skjøre ting (som for 
eksempel vaser) fra gulvet før rengjøringsøkten, for å forhindre at produktet 
blokkeres eller verdisaker blir skadet. 

∙ Hold barn under oppsyn slik at de ikke leker med produktet. 
∙ Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med 
nedsatte  
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, 
med mindre de er under tilsyn, eller har fått tilstrekkelig opplæring om bruk av 
produktet, av en person som tar ansvaret for deres sikkerhet (CB). 

∙ Dette produktet kan brukes av barn eldre enn 8 år og personer med nedsatte 
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Sikkerhetsinformasjon 

fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, 
dersom de er under tilsyn, eller har fått tilstrekkelig opplæring om bruk av 
produktet, og de forstår farene som er forbundet med dette. Barn må ikke leke 
med produktet. Renhold og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn uten 
tilsyn (EU). 

∙ Oppbevar rengjøringsverktøyet for børstene utilgjengelig for barn. 
∙ Ikke plasser gjenstander, barn eller kjæledyr på produktet, enten det er i gang eller 
ikke. 

∙ Hold hår, klær, fingre og alle kroppsdeler på trygg avstand fra åpninger og 
bevegelige deler. 

∙ Ikke bruk produktet på glør eller ulmende gjenstander (for eksempel 
sigarettstumper). 

∙ Ikke bruk produktet på tepper med lang lugg (produktet kan også være mindre 
effektivt på mørke tepper). 

∙ Ikke bruk produktet for å suge opp harde eller skarpe gjenstander (for eksempel 
rester av hobbyartikler, glass eller spikre). 

∙ Ikke bær produktet etter lokket til laserskanneren, dekselet til hovedenheten eller 
etter støtfangeren. 

∙ Produktet må slås helt av og støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring 
eller vedlikehold av produktet. 

∙ Ikke bruk våt klut eller væske for å rengjøre produktet. 
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Sikkerhetsinformasjon 

∙ Ikke bruk moppenheten på tepper. 

∙ Bruk produktet i henhold til bruksanvisningen. Tap eller skade som følge av feil 
bruk av produktet, er brukerens eget ansvar. 

∙ Dette produktet inneholder batterier som kun skal skiftes ut av kvalifiserte 
personer. 

Batteri og lading 
ADVARSEL 
∙ Ikke lad batterier som ikke er oppladbare. 
∙ For å lade batteriet, må kun den avtagbare forsyningsenheten, Roborock CDZ11RR 
eller CDZ12RR, som følger med dette produktet, brukes. 

∙ Ikke demonter, reparer eller modifiser batteriet eller ladestasjonen. 
∙ Hold ladestasjonen unna varmekilder (slik som varmeovner). 
∙ Batteriet må fjernes fra enheten før den leveres som avfall. 
∙ Produktet må ikke være tilkoblet strøm når batteriet fjernes. 
∙ Batteriet må kasseres på en trygg måte. Ikke kast gamle batterier i restavfallet. 
Lever batterier til gjenvinningsstasjoner. 

∙ Ikke tørk av ladestøpselet med en våt klut eller ta i den med våte hender. 
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Sikkerhetsinformasjon 

∙ Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart stoppe bruken av produktet. 
Strømledningen må erstattes av produsenten, servicepersonell eller lignende 
kvalifiserte personer for å unngå fare. 

∙ Påse at produktet er slått av før det transporteres. 
∙ Bruk av originalemballasje anbefales. 
∙ Hvis produktet skal stå ubrukt i en lengre periode, bør du lade produktet helt og slå 
det av før du oppbevarer det på et kjølig, tørt sted. 

∙ Lad enheten minst hver tredje måned for å unngå at batteriet blir skadet som følge 
av dyputlading. 

∙ For å overholde RF-eksponeringsretningslinjer bør det holdes en avstand på 20 cm 
eller mer mellom enheten og personer når enheten er i gang. 

∙ Vi anbefaler at du handler i samsvar med dette og sørger for å overholde 
minsteavstanden under drift. Antennen til denne senderen må ikke plasseres 
sammen med andre antenner eller sendere. 
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Feilsøking for Roborock robotstøvsuger 

Feilsøking for Roborock robotstøvsuger 

Benevnelse Feilsøking 

Robot 

Problemer som er oppført i bruksanvisningen 

Problemer med å slå på enheten 

Hovedbørsten, sidebørsten, viften eller hovedhjulene virker ikke 

Ladestasjon Roboten får ikke strøm 

Strømkabel Ladestasjonen får ikke strøm 
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Produktpresentasjon 
Robot 

På/Av 
• Trykk for å starte rengjøringen 
• Hold nede knappen for å slå enheten på eller av 

Strømindikator 

• Hvit: Batterinivå ≥ 20 % 
• Rød: Batterinivå < 20 % 
• Blinker sakte: Lader eller starter opp 
• Blinker rødt: Feil 

Ladestasjon/Flekkrengjøring 
• Trykk for å returnere til ladestasjonen 
• Hold nede for flekkrengjøring av et område 
Merk: 
Trykk på en hvilken som helst knapp for å sette rengjøring, 
retur til ladestasjonen eller flekkrengjøring på pause. 

Låsetapp for deksel 
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Produktpresentasjon 

Deleliste 

 

Ladestasjon Fuktbestandig matte Strømkabel 

 

Justerbar vanntank Moppeklut 
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Produktpresentasjon 

Støvoppsamler Robot 

 
 

Deksel til 

støvoppsamler 

Låsetapp for 
støvoppsamler 

Luftfilter 

Wi-Fi-indikatorlys 

• Av: Wi-Fi deaktivert 

• Blinker sakte: Venter på 
tilkobling 

• Blinker raskt: Kobler til 

• Stabil: Wi-Fi tilkoblet 

Tilbakestill system 

Luftventil 

Rengjøringsverktøy  
for hovedbørste 

Høyttaler 



09 

Produktpresentasjon 

Robot og sensorer 

 

Veggsensor 

Trappesensor 

Mecanumhjul 

Ladekontakt 

Sidebørste 

Hovedhjul 

Hovedbørste 
Låsetapper for 
deksel for 
hovedbørste 

Høyde-
sensor 

Laserav-
stand-
sensor 

Ladesensor 

Støtfanger 
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Produktpresentasjon 

Moppenhet 

 

Ladestasjon 

 
 

 

Installasjon 

Bruk av roboten 
1. Plasser ladestasjonen mot veggen på et flatt underlag. 
Koble deretter til stikkontakten. 

 
Merk: 
• Ladestasjonen skal ha en klaring på minst 0,5 m på hver side og minst 1,5 m foran. 
• Hvis strømkabelen ligger på gulvet, kan roboten dra den med seg, slik at 

strømkabelen til ladestasjonen dras ut av stikkontakten. 
• Lysindikatoren på ladestasjonen er på når ladestasjonen har strøm, og den er av når 

roboten er til lading. 

Deksel for vanntank 
Filter 
Festespor for mopp 
Låsetapp for vanntank 

Vanntank 
Bryter for vanntilførsel 
Låsetapp for vanntank 

Moppeklut 

Festeområde 

Strømindikator 
for ladestasjon 

Stikkontakt 

Ladepunkt 

Minst 0,5 m 

Minst 1,5 m 

Signal
sender 

Ladepunkt 

Minst 0,5 m 
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Installasjon 

Bruk av roboten 
2. Fest ladestasjonen med teip. Bruk en tørr klut til å tørke 
av gulvområdet hvor ladestasjonen skal festes, og fest den 
dobbeltsidige teipen til gulvet. Plasser ladestasjonen på 
teipen for å feste den på plass. 

 
Merk: 

• Det er valgfritt å bruke dobbeltsidig teip for å feste ladestasjonen på plass. 
• Hvis du må fjerne den dobbeltsidige teipen, er det lurt å gjøre det sakte for å 

begrense limrester på gulvet. 

3. Fest den fuktbestandige matten. 
Etter at du har festet ladestasjonen, kan du bruke en tørr 

klut til å tørke området hvor den fuktbestandige matten skal 

plasseres, som vist her. Fest først den dobbeltsidige teipen 

til matten, og plasser deretter matten på plass på gulvet. 
 

 

 
Merk: 

Bruk alltid den fuktbestandige matten når du plasserer ladestasjonen på et tregulv 

4. Oppstart og lading. 

Hold nede (!)-knappen for å slå på roboten. Når 

strømindikatoren lyser, plasserer du roboten på 

ladestasjonen for å lade den opp. Roboten bruker et høy-

effektivt litium-ionbatteri som er oppladbart. For at batteriet 

skal yte maksimalt, er det viktig å alltid lade roboten. 

 

Merk: 

Roboten vil ikke slå seg på hvis batteriet er lavt. Plasser roboten rett på 

ladestasjonen for å lade den opp. 

 

Dobbeltsidig 
teip 

Fargen på strømindikatoren 
indikerer batterinivået 

• Hvit: Batterinivå ≥ 20 % 

• Rød: Batterinivå < 20 % 
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Installasjon 

Koble til appen 

5.Koble til appen.(anbefales) 

① Last ned Roborock-appen eller Xiaomi home-appen 

a. Søk etter "Roborock" i App Store eller Google Play, eller 

skann QR-koden nedenfor for å laste ned og installere appen. 

 

b. Søk etter "Xiaomi home" i App Store eller Google Play, 

eller skann QR-koden nedenfor for å laste ned og installere 

appen. 

 

② Tilbakestill Wi-Fi 
a. Åpne toppdekselet på roboten for å se indikatorlampen for 

Wi-Fi. 

b. Hold nede (!)-knappen og knappen til du hører "Reset 

WiFi"-varselet. Når Wi-Fi-indikatoren blinker sakte, er 

roboten i nettverkskonfigurasjonsmodus. 
Merk: 
Hvis du ikke kan koble telefonen din til roboten, må du tilbakestille Wi-Fi og legge 

til roboten på nytt som ny enhet. 

 

③ Legg til enhet 

Åpne appen og klikk “+” øverst i høyre hjørne. Følg 

deretter instruksjonene i appen. Så snart roboten er lagt til, 

vil du kunne se den i listen på hjemsiden. 
Merk: 

• Siden appen er i kontinuerlig forbedring, kan fremgangsmåten variere litt fra 
beskrivelsen ovenfor. Følg alltid instruksjonene som blir gitt i appen. 

• Kun støtte for 2,4 GHz-Wi-Fi. 

 
 
  

Wi-Fi-indikatorlys 
• Av: Wi-Fi deaktivert 
• Blinker sakte: Venter på 

tilkobling 
• Blinker raskt: Kobler til 
• Stabil: Wi-Fi tilkoblet 
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Installasjon 

Bruk av roboten 
6. Mopping 
Merk: 

• Vi anbefaler at alle gulvene støvsuges minst tre ganger før de moppes første 
gang. Dette for å forhindre at en unødig stor mengde støv og smuss samler seg 
på moppen. 

• Sperr av områder for å forhindre mopping av gulvtepper, eller fjern gulvteppene 
før mopping. 

• Ikke benytt rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler i vanntanken, da dette 
kan føre til rustdannelse eller skade på utstyret. 

• Vi anbefaler at moppekluten rengjøres etter 60 minutters bruk for å sikre jevn 
vanntilførsel og en god rengjøring. 

① Juster vanntilførsel 

Skyv på bryteren for å justere vanntilførselen etter behov. 

② Fyll vanntanken 

Åpne vanntanken, fyll opp med vann og lukk den godt igjen 

 

 

③ Fest moppekluten 

Fukt moppekluten og vri den godt. Før den inn i festesporet 

på vanntanken. 

 

 

④ Installer moppenheten 

Skyv moppenheten på linje med justeringsmerkene inn på 

baksiden av maskinen til du hører et "klikk". 
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Installasjon 

Bruk av roboten 
7. Start rengjøringen. 

Strømindikatoren lyser når batteriet er fulladet. Trykk på (!)-

knappen eller benytt appen for å starte rengjøringen. 

8. Ta ut moppenheten. 

Etter at roboten har fullført rengjøringen og returnert til 
ladestasjonen, trykker du inn de to sidetappene og drar ut 
moppenheten. 

 
Merk: 

• Bruk alltid den fuktbestandige matten når du plasserer ladestasjonen på et 
tregulv, for å forhindre fuktskade på gulv. 

• Ta ut moppenheten etter fullført rengjøring, tøm ut overflødig vann og 
rengjør moppekluten for å forhindre muggdannelse eller sur lukt. 

• Ta ut moppenheten hvis du ikke skal moppe gulvet. 

 

Brukerveiledning 

På/Av 
Hold nede -knappen for å slå på roboten. 
Strømindikatoren lyser, og roboten går i standby-modus. 
Hvis roboten er i hvilemodus, må du holde nede -knappen 
for å slå den helt av og avslutte rengjøringsøkten 
Merk: 
Roboten kan ikke slås helt av under opplading. 

Start rengjøringsøkten 
Trykk på -knappen for å starte rengjøringen. Roboten 

planlegger rengjøringsruten etter at den har skannet området. 

Den vil først gjøre rent langs kantene av en sone, og deretter 

beveger den seg i et sikksakk-mønster for å dekke hele 

området på en effektiv og grundig måte. 

 
  

Sone 1 er rengjort. Sone 2 er rengjort. 

Sone 3 rengjøres. Sone 4 venter på rengjøring. 
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Brukerveiledning 

Start rengjøringsøkten 
Merk: 

• Rengjøringen kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad opp roboten før 
du starter rengjøringsøkten igjen. 

• Rydd unna ledninger og kabler på gulvet (husk strømkabelen til ladestasjonen) 
før rengjøringen, for å forhindre at roboten trekker i dem slik at apparater mister 
strømtilførsel eller skade oppstår på roboten eller andre eiendeler. 

• Hvis rengjøringen fullføres på mindre enn 10 minutter, vil området automatisk 
rengjøres to ganger. 

• Hvis batteriet går tomt i løpet av rengjøringsøkten, går roboten automatisk 
tilbake til ladestasjonen. Etter lading vil roboten fortsette der den sluttet.  

Pause 
Trykk på en hvilken som helst knapp for å sette roboten på 

pause under rengjøringsøkten. 

Trykk deretter på  for å fortsette rengjøringen, eller på  
for å avbryte rengjøringsøkten og sende roboten tilbake til 
ladestasjonen. 
Merk: 

Hvis du manuelt plasserer roboten tilbake på ladestasjonen mens den er i 
pausemodus, vil rengjøringsøkten stoppe. 

Hvilemodus 
Hvis roboten er i pausemodus i mer enn 10 minutter, går den 
over i hvilemodus. Strømindikatoren blinker sakte. Trykk på 
en hvilken som helst knapp for å vekke den. 
Merk: 

• Roboten vil ikke gå i hvilemodus så lenge den står på ladestasjonen. 
• Roboten slår seg av automatisk etter 12 timer i hvilemodus. 

Opplading 
Auto: Etter fullført rengjøring vil roboten gå tilbake til 
ladestasjonen for opplading. 
Manuell: For å sende roboten tilbake til ladestasjonen når 
den er i pause-modus, må du trykke på O-knappen. 
Strømindikatoren blinker sakte mens roboten lades opp. 
Merk: 
Hvis rengjøringsøkten startet fra et annet sted enn ladestasjonen, og roboten ikke 
finner veien hjem, vil den i stedet gå tilbake til startpunktet for rengjøringsøkten. 

Plasser roboten rett på ladestasjonen for opplading. 

Feil 
Hvis en feil oppstår under rengjøringsøkten, vil 
strømindikatoren blinke raskt i rødt, og du vil høre et 
stemmevarsel. Se “Feilsøking” for å løse problemet. 
Merk: 

• Roboten vil automatisk gå i hvilemodus etter 10 minutter i feilmodus. 
• Hvis du plasserer roboten på ladestasjonen mens den er i feilmodus, vil 

rengjøringsøkten avbrytes. 

Tilbakestill Wi-Fi 
Hvis du ikke kan koble telefonen til roboten fordi du har 
endret nettverksruteren, glemt passordet eller lignende, kan 
du åpne toppdekselet for å finne indikatorlampen for Wi-Fi. 
Hold deretter ned flekkrengjøringsknappen og ladeknappen 
samtidig til du hører "Reset WiFi"-varselet. Når Wi-Fi-
indikatoren blinker sakte, er roboten i 
nettverkskonfigurasjonsmodus. 
Merk: 

• Hvis roboten venter mer enn én time på en tilkobling, deaktiveres Wi-Fi 
automatisk. Tilbakestill Wi-Fi før du kobler til på nytt. 
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Brukerveiledning 
Flekkrengjøring 
For å starte flekkrengjøring i Standby- eller Pausemodus, må 

du holde nede O-knappen. Denne modusen benyttes for å 

rengjøre et område på 1,5 m x 1,5 m rundt roboten. Roboten 

vil stoppe i midten av området når rengjøringen er fullført. 

 
Merk: 
Hvis du starter flekkrengjøring mens roboten er i pausemodus, vil pågående 
rengjøringsøkt kanselleres. 

Rengjøring av utvalgte rom 
Bruk appen til å velge hvilke rom som skal rengjøres. Når 

roboten er i denne modusen, vil den kun rengjøre de utvalgte 

rommene. 

 
Merk: 

• Kartlagringsmodus må være slått på og et komplett kart må være opprettet 
for å kunne bruke denne funksjonen. 

• Roboten kan komme til å passere gjennom områder som ikke er valgt for 
rengjøring. Pass på at det ikke er noen hindringer i veien for den, så den kan 
komme seg dit den skal. 

Planlagt rengjøring 
Bruk appen til å sette starttider for planlagte 

rengjøringsøkter. 

Roboten vil gå hjem til ladestasjonen etter rengjøringsøktene. 

Sonerengjøring 
Bruk appen til å tegne opp spesifikke soner som roboten skal 

gjøre rent. 
Merk: 
Roboten kan bevege seg utenfor sonegrensene i løpet av rengjøringsøkten. Pass på 

at ikke ledninger eller andre ting ligger i veien for den i nærheten av 
rengjøringssonen. 

  

1,5 m 

1
,5

 m
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Brukerveiledning 

Pin n Go 
Bruk appen til å sette et merke på kartet der du vil at 

roboten skal gå. 

Rengjøringsmodus 
Bruk appen til å velge mellom Quiet- (stille), Balanced- 

(balansert), Strong- (kraftig) eller MAX-modus. Balanced-

modus er standardinnstilling. 

DND (Ikke forstyrr) -modus 
Når enheten er i DND-modus, vil ingen rengjøringsøkter 

starte, ingen varsler vil lyde, og strømindikatoren dimmes. 

Som standardinnstilling er enheten i DND-modus mellom kl. 

22:00- 08:00. Dette kan endres i appen 

Virtuelle forbudte soner og vegger 
Du kan bruke appen til å tegne opp virtuelle soner og vegger 

hvor roboten ikke skal gå. 
Merk: 

• Kartlagringsmodus (“Map Saving Mode”) må være påslått i appen for å kunne 
bruke virtuelle forbudte soner. 

• Virtuelle forbudte soner og vegger skal kun brukes til å angi 
rengjøringssoner. Ikke bruk den for å forhindre at roboten går inn på farlige 
områder. 

• Manuell flytting av roboten eller vesentlige endringer av områdene kan 
føre til at virtuelle soner og vegger slettes. 

 

 
Flere app-funksjoner 

Kartoppdateringer i sanntid Teppetakling (Carpet Boost) Robotens plassering 

Endring av rengjøringsmodus Plan for utskiftning av deler DND (Ikke forstyrr) -modus 

Se rengjøringshistorikk Fjernkontroll Fastvareoppdatering 

Endring av robotens stemme Se status for roboten  

Merk: 

Funksjoner og detaljer ved appen kan variere siden appen er under konstant 

forbedring og oppdatering. 

Fylling av vanntank eller rengjøring av 
moppekluten under rengjøringsøkten 
Hvis du vil fylle vanntanken eller rengjøre moppekluten i løpet 

av rengjøringsøkten, må du trykke på en hvilken som helst 

knapp for å sette enheten på pause og fjerne moppenheten. 

Fyll vanntanken og/eller rengjør moppekluten ved behov. Fest 

moppenheten tilbake på plass, og trykk på O-knappen for å 

fortsette rengjøringen.  

Vegger 

Forbudte soner 
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Brukerveiledning 

Ladestasjon 
Ladestasjonen skal kobles til stikkontakten og plasseres mot 

en vegg på et jevnt underlag. Den skal ha en klaring på minst 

0,5 m på begge sider og minst 1,5 m foran. For best resultat 

ved bruk av mobilappen bør du plassere ladestasjonen i et 

område med god Wi-Fi-dekning. 

 

Merk: 

Ikke plasser ladestasjonen i direkte sollys eller blokker signalsenderen. Dette kan 

føre til at roboten ikke finner veien hjem igjen. 

Vedlikeholdsrutiner 

Hovedbørste 
*Rengjør ukentlig 

1. Snu roboten. åpne festene og ta bort dekselet til 

hovedbørsten. 

2. Ta ut hovedbørsten. Ta ut støttelagrene og rengjør disse. 

3. Fjern lokket til hovedbørsten ved å vri den i 

åpningsretning. 

4. Bruk det vedlagte rengjøringsverktøyet for å fjerne 

sammenfiltret hår fra hovedbørsten. 

5. Sett sammen lokket og lagrene igjen ved å vri dem i 

låseretning. 

6. Sett hovedbørsten på plass og lukk igjen dekselet. 

 

Merk: 

Vi anbefaler å skifte ut hovedbørsten hver 6. - 12. måned. 

  

Signalsender 

Minst 
0,5 m 

Minst 
0,5 m 

Minst 
1,5 m 

Låseretning 
Åpningsretning 

Deksel for 
hovedbørste 
Låsetapper 
Hovedbørste 
Lokk til 
hovedbørste 

Justeringsmerke 

Hoved  
børstelager 
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Vedlikeholdsrutiner 

Bruk av rengjøringsverktøy for 
hovedbørste 
Bruk rengjøringsverktøyet for å fjerne hår som sitter fast 
rundt børsten. 

 
Merk: 
Vær forsiktig så du ikke skader hovedbørsten når du fjerner store mengder hår 
eller hår som er stramt sammenfiltret rundt børsten. 

Støvoppsamler og filter 
‘Ukentlig rengjøring anbefales 

1. Åpne toppdekselet på roboten, klem utløsertappen 
til støvoppsamleren og dra den ut. 

 

 

Støvoppsamler og filter 
‘Ukentlig rengjøring anbefales 

2. Åpne lokket på støvoppsamleren, som vist med pilen, og 
tøm ut innholdet. 

 
Rengjør det vaskbare filteret 
‘Rengjør annenhver uke 

1. Åpne lokket på støvoppsamleren, som vist med pilen, og 
tøm ut innholdet. 
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Vedlikeholdsrutiner 

Rengjør det vaskbare filteret 
* Rengjør annenhver uke 

2. Fyll støvoppsamleren med rent vann og lukk lokket. Rist 
forsiktig på støvoppsamleren, og hell deretter ut det skitne 
vannet. 

 
Merk: 

Bruk kun rent vann uten rengjøringsmidler for å forhindre blokkeringer. 

3. Ta ut filteret og gjør det rent med vann. 

 
Merk: 

Unngå å ta på overflaten av filteret med hendene dine, børster eller skarpe 

gjenstander, for å forhindre skade. 

 

4. Skyll flere ganger i vann mens du dunker forsiktig i 
rammen på filteret for å fjerne så mye smuss som mulig. 

 

5. La filteret tørke helt før du setter det tilbake i 
støvoppsamleren. 
Merk: 

La filteret tørke helt før bruk. Vi anbefaler at det tørker i 24 timer. Vi anbefaler å 

ha to filtre du kan bytte mellom. 

Batteri 
Roboten er utstyrt med et høy-effektivt litium-ionbatteri som 

er oppladbart. For at batteriet skal yte maksimalt, er det 

viktig å alltid lade roboten. 
Merk: 

Hvis roboten skal stå ubrukt i en lengre periode, må du slå den av før lagring og 

lade den opp minst én gang hver tredje måned for å unngå at batteriet blir skadet 

som følge av dyputlading. 

Ladestasjon 
‘Månedlig rengjøring anbefales 

Bruk en myk, tørr klut for å tørke av ladekontaktene på 

ladestasjonen. 
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Vedlikeholdsrutiner 

Sidebørste 
*Månedlig rengjøring anbefales 

1. Snu roboten og fjern skruen som holder sidebørsten. 

2. Ta ut sidebørsten og rengjør den. 

3. Sett sidebørsten på plass igjen og fest den med skruen. 

 

Merk: 

Vi anbefaler å skifte ut sidebørsten hver 3. - 6. måned for å opprettholde 

kvaliteten på rengjøringen. 

Moppeklut 
‘Rengjøres etter bruk 

1. Ta løs moppekluten fra moppenheten. 

 

 

 

2. Vask og tørk moppekluten. 
Merk: 

• Ta alltid løs moppekluten etter fullført rengjøring for å forhindre at filteret 
blokkeres. 
• Hvis moppekluten er veldig skitten, kan kvaliteten på rengjøringen 
reduseres. Bruk alltid en ren klut. 
• Vi anbefaler å skifte ut moppekluten hver 3. - 6. måned for å opprettholde 
kvaliteten på rengjøringen. 

Filtre 
‘Vi anbefaler utskifting hver 1. -3. måned 

1. Beveg fingeren langs sporet for å fjerne begge filtrene. 

2. Installer de nye filtrene. 

 
Merk: 

Vi anbefaler å skifte ut filtrene hver 1. - 3. måned, avhengig av vannkvalitet og 

hvor ofte de blir brukt, for å opprettholde kvaliteten på rengjøringen. 

Mecanumhjul 
‘Rengjør ved behov 

1. Snu roboten. 

2. Bruk et lite skrujern til å lirke ut akselen og ta ut hjulet. 

3. Skyll akselen og hjulet under rennende vann for å fjerne 

hår og støv. 

4. Tørk hjulet og trykk det tilbake på plass igjen. 
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Vedlikeholdsrutiner 

 

Merk: 

Braketten til mecanumhjulet kan ikke fjernes. 

Tilbakestill system 
Hvis roboten ikke reagerer når du trykker på knappene, eller 

det ikke er mulig å slå den av, må du trykke på tilbakestill-

knappen. Det vil føre til at roboten starter på nytt. 
Merk:  
Rengjøringsplaner, Wi-Fi-innstillinger og andre innstillinger vil gå tilbake til 

fabrikkinnstillinger etter tilbakestilling av system. 

Gjenopprett fabrikkinnstillinger 
Hvis roboten ikke virker etter at du har tilbakestilt systemet, 

kan du slå den på, trykke ned -knappen og holde nede 

Tilbakestill-knappen til du hører "Start restoring initial 

version"-meldingen. Deretter gjenopprettes 

fabrikkinnstillingene til roboten. 

 

Robotens sensorer 
‘Rengjøres månedlig 

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av alle sensorene: 

1. Fire trappesensorer på undersiden av roboten. 

2. Veggsensor på høyre side av roboten. 
1. Ladekontakten på undersiden av roboten. 

 
Fastvareoppdatering 
Oppdater roboten ved hjelp av appen. Plasser roboten på 

ladestasjonen, og sørg for at den har et batterinivå på minst 

20 % før oppdateringen. Strømindikatoren vil blinke raskt i 

hvit farge under oppdatering av fastvaren.

Hjul 
Aksel 

Brakett 

Trappesensor 

Mecanumhjul 

Ladekontakt 
Sidebørste 

Veggsensor 
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Miljøvernbeskrivelse 

Fjerning av batteriet 
* Følgende informasjon gjelder bare ved avhending av roboten og skal ikke følges for daglig bruk 

De kjemiske stoffene i det innebygde litium-ion-batteriet til dette produktet kan forårsake miljøforurensning. Fjern derfor 

batteriet før du kasserer dette produktet og leverer det til et profesjonelt batterigjenvinningsanlegg. 

1. Bruk roboten til batterinivået er for lavt til at den kan kobles automatisk til ladestasjonen. 

2. Slå av roboten. 

3. Skru løs batteridekselet. 

4. Fjern batteridekselet. 

5. Trykk ned utløsertappen for å dra ut batteritilkoblingen og fjerne batteriet. 

Merk: 

∙ Påse at batteriet er fullstendig utladet før du fjerner det. Ikke fjern batteriet mens roboten er koblet til ladestasjonen. 

∙ Fjern hele batteripakken. Unngå å skade batteripakken for å unngå kortslutning eller at farlige stoffer lekker ut. 

∙ Dersom du kommer i kontakt med batterivæske, må du skylle området grundig med vann og øyeblikkelig kontakte medisinsk hjelp. 
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Tekniske spesifikasjoner 

Robot 
 

Benevnelse Spesifikasjoner 

Modell Roborock 56 Pure 

Dimensjoner 350 x 350 x 96,5 mm 

Batteri 14,4 V / 5200 mAh litium-batteri 

Vekt Ca. 3,2 kg 

Trådløs tilkobling WiFi Smart Connect 

Merkespenning 14,4 V DC 

Nominell effekt 58 W 

Ladetid < 6 t 

Wi-Fi-spesifikasjoner 
 

Tjeneste Protokoll Frekvens Maks. Utgangseffekt 

Wi-Fi 802,11 b/g/n 2400 - 2483,5 MHz < 20 dBm 

  

Ladestasjon 
 

Benevnelse Spesifikasjoner 

Modell CDZ11RR eller CDZ12RR 

Dimensjoner 151 mm x 130 mm x 98 mm 

Nominell effekt 28 W 

Nominell inngangsspenning 100-240 V AC 

Nominell utgangsspenning 20 V DC  1,2 A 

Merkefrekvens 50 - 60 HZ 
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Feilsøking 

Hvis en feil oppstår under rengjøringsøkten, vil strømindikatoren blinke raskt i rødt mens et stemmevarsel høres. Se 

tabellen nedenfor for hvordan du kan løse problemet. 

Feil Løsning 

Feil 1: Vri på laserhodet for å kontrollere at det kan rotere fritt. 
Laserenheten sitter fast. Fjern det som blokkerer den, flytt roboten til et nytt 
område og start på nytt. 

Feil 2: Rengjør og dunk lett i støtfangeren. 
Støtfangeren er blokkert. Dunk lett i støtfangeren flere ganger for å løsne deler 
som sitter fast. Hvis ingenting faller ut, kan du prøve å flytte roboten til et nytt 
område og starte på nytt. 

Feil 3: Flytt roboten til et nytt område og start på nytt. Hjulet har hengt seg opp. Flytt roboten til et nytt område og start på nytt. 

Feil 4: Tørk av trappesensorene, flytt roboten unna forhøyede kanter og start på nytt. 
Roboten sitter fast i noe. Flytt roboten til et nytt område og start på nytt. Tørk av 
trappesensorene hvis problemet vedvarer. Feilen kan også skyldes skitne 
trappesensorer. Prøv å rengjøre alle sensorene. 

Feil 5: Ta ut hovedbørsten og rengjør den og børstelager. Noe kan ha viklet seg fast i hovedbørsten. Ta den ut og rengjør den. 

Feil 6: Ta ut sidebørsten og rengjør den. Noe kan ha viklet seg fast i sidebørsten. Ta den ut og rengjør den. 

Feil 7: Se om noe sitter fast i hovedhjulet. Flytt deretter roboten til et nytt område og start på 
nytt. 

Hovedhjulene har kanskje låst seg. Ta dem ut og rengjør dem. 

Feil 8: Fjern eventuelle hindringer rundt roboten. Roboten sitter muligens fast i noe. Fjern eventuelle hindringer rundt den. 

Feil 9: Installer støvbeholder og filter. 
Installer støvbeholder og filter på nytt, og kontroller at de er plassert riktig. Hvis 
problemet vedvarer, kan du prøve å skifte ut filteret. 

Feil 10: Sjekk at filteret er tørt eller rengjør filteret. 
Filteret er ikke helt tørt. Tørk filteret i minst 24 timer før bruk. Filteret kan også 
være blokkert og ha behov for å bli rengjort. Hvis problemet vedvarer, kan du 
skifte ut filteret. 
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Feilsøking 

Hvis en feil oppstår under rengjøringsøkten, vil strømindikatoren blinke raskt i rødt mens et stemmevarsel høres. Se 

tabellen nedenfor for hvordan du kan løse problemet. 

Feil Løsning 

Feil 11: Sterkt magnetfelt oppdaget. 
Roboten er for nær et magnetbånd og klarer ikke å starte. Flytt roboten til et nytt område og 
start på nytt. 

Feil 12: Batterinivået er for lavt. Lad opp roboten før bruk. Lavt batteri. Lad opp roboten før bruk. 

Feil 13: Ladefeil. Rengjør kontaktområdet for lading. Bruk en myk, tørr klut for å tørke av ladekontaktene på roboten og på ladestasjonen. 

Feil 14: Batterifeil. Batteriet er enten for varmt eller for kaldt. Vent til det oppnår normal temperatur. 

Feil 16: Roboten står skjevt. Plasser den på et flatt underlag og start på nytt. Roboten står skjevt. Flytt den til et flatt underlag og start på nytt. 

Feil 17: Feil på sidebørste-enhet. Tilbakestill systemet. En feil har oppstått med sidebørste-enheten. Tilbakestill systemet. 

Feil 18: Viftefeil. Tilbakestill systemet. En feil har oppstått med støvsugerviften. Tilbakestill systemet. 

Feil 22: Tørk av ladesensor. Det er støv på ladesensoren. Tørk av støvet. 

Feil 23: Rengjør signalsenderen for ladestasjonen Feil på ladestasjonen. Rengjør den og prøv på nytt. 

Feil 24: Virtuell forbudt sone eller vegg er oppdaget. Flytt roboten til et nytt område og start på nytt. Flytt roboten vekk fra den virtuelle forbudte sonen eller veggen og start på nytt. 

Feil 26: Tørk av veggsensoren. Veggsensoren er skitten. Rengjør den. 

Internfeil. Tilbakestill systemet. Feil på grunn av en intern feil. Tilbakestill systemet. 
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Vanlige problemer 

Problem Løsning 

Roboten starter ikke 
Batterinivået er for lavt. Sett roboten på ladestasjonen, og lad den opp før bruk. 
Batteriet er enten for varmt eller for kaldt. Bruk roboten i romtemperaturer mellom 0 °C - 40 °C. 

Roboten lader ikke 

Hvis ladestasjonen ikke har strøm, må du sjekke at begge sidene på strømkabelen er 
koblet til på riktig måte. 
Hvis kontaktflaten er dårlig, må du rengjøre kontaktområdene på ladestasjonen og roboten. 
Strømtilkobling er gjenopprettet når strømindikatoren lyser. 

Oppladingen tar lang tid 
Når roboten brukes ved høye eller lave temperaturer, vil den automatisk redusere ladetiden for å 
forlenge batteriets levetid. Ladekontaktene kan være skitne. Rengjør dem med en tørr klut. 

Roboten returnerer ikke til ladestasjonen 
Det er for mange hindringer rundt ladestasjonen. Flytt den til et åpent område. 
Roboten er for langt unna ladestasjonen. Flytt den nærmere og prøv på nytt. 

Roboten oppfører seg rart Start roboten på nytt. 

Rengjøringen bråker 
Hovedbørsten, sidebørsten eller hovedhjulene kan ha kjørt seg fast. Slå av roboten og rengjør dem. 
Hvis mecanumhjulet sitter fast, må du ta det ut og gjøre det rent. 

Rengjøringskvaliteten er dårlig, støv ligger igjen 
Støvbeholderen er full og må tømmes. 
Filteret er blokkert og må rengjøres.  
Hovedbørsten sitter fast og må rengjøres. 

Problemer med kobling til Wi-Fi 

Wi-Fi er deaktivert. Tilbakestill Wi-Fi og prøv på nytt. 
Wi-Fi-signalet er dårlig. Sørg for at roboten er i et område med god Wi-Fi-dekning. 
Wi-Fi-tilkoblingen oppfører seg rart. Tilbakestill Wi-Fi, last ned den siste mobilapp-versjonen og prøv på 
nytt. 
Gjeldende modell støttes ikke. Se hvilke modeller som støttes i appen. 
Klarer ikke koble til Wi-Fi. Det kan være feil med ruterinnstillingene dine. Kontakt Roborock sin 
kundetjeneste for å få hjelp til å løse problemet. 
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Vanlige problemer 

Problem Løsning 

Planlagt rengjøring skjer ikke 
Batterinivået er for lavt. Planlagt rengjøring starter bare hvis batterinivået er 
på minst 20 %. 

Trekker roboten alltid strøm når den står på ladestasjonen? 
Ja, roboten trekker strøm når den står på ladestasjonen for å sikre 
batteriets ytelse, men dette strømforbruket er ekstremt lavt. 

Må roboten lades i minst 16 timer de første 3 gangene den er i 
bruk? 

Nei. Roboten trenger bare å lades helt opp den første gangen. 

Det er ingen/lite vann når den mopper 
Sjekk at det er vann i vanntanken, juster opp vannmengdebryteren, skyll moppekluten, 
bytt ut filtrene eller følg instruksjonene i bruksanvisningen for å sørge for at moppekluten 
er festet på riktig måte. 

Gulvene er veldig våte etter mopping 
Kontroller at vanntanken er lukket, at vanntilførselen står på lav og at 
begge vannfilterelementer er installert riktig 

Rengjøringsøkten startes ikke opp igjen etter opplading 

Sjekk at roboten ikke er i DND-modus. DND-modus vil forhindre 
rengjøringsøkten. Hvis roboten trenger opplading i løpet av en rengjøringsøkt, 
og du plasserte den manuelt på ladestasjonen, vil den ikke fullføre 
rengjøringsøkten etter opplading. 

Roboten finner ikke hjem igjen til ladestasjonen etter 
flekkrengjøring eller etter at den har blitt flyttet manuelt. 

Roboten generer kartet på nytt etter flekkrengjøring, eller etter at du har 
flyttet den manuelt. Hvis ladestasjonen er for langt unna, kan roboten få 
problemer med å finne den. Plasser roboten manuelt på ladestasjonen i slike 
tilfeller. 

Roboten har begynt å hoppe over enkelte områder Veggsensorene eller trappesensorene kan være skitne. Rengjør dem med en myk, tørr klut. 

Vanntanken er altfor full Filteret kan være blokkert og må rengjøres. 
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EU-samsvarserklæring 

Vi, produsenten, 

Navn på produsent Beijing Roborock Technology Co.,Ltd. 

Adresse 
Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, 

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

erklærer at vi alene er ansvarlig for utstedelsen av denne samsvarserklæringen og at følgende produkter: 

Produktbeskrivelse Robotstøvsuger og tilbehør 

Type (modell) -betegnelse(r) Roborock S6 Pure 

er testet og funnet i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiver: 

Radiodirektivet 2014/53/EU 

Artikkel 3.1 a): Helse og sikkerhet 

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

AC:2014 + A13:2017 

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

3. EN 62311:2008 

4. EN 62233:2008 

1. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav 

2. Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater – Sikkerhet – Del 2-2: Spesielle krav til 
støvsugere og vannsugere for renholdsformål 

3. Vurdering av elektronisk og elektrisk utstyr relatert til restriksjoner for menneskelig stråling av 
elektromagnetiske felt (0 Hz - 300 GHz) 

4. Målemetoder for elektromagnetiske felt for husholdningsapparater og lignende apparater med 
hensyn til menneskelig eksponering 
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EU-samsvarserklæring 

Radiodirektivet 2014/53/EU 

Artikkel 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. Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for radioutstyr og tjenester, Del 1: 

Felles tekniske krav: Harmonisert standard som dekker de grunnleggende kravene i artikkel 

3.1(b) i direktiv 2014/53/EU og de vesentlige kravene i artikkel 6 i direktiv 2014/30/EU 

2. Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for radioutstyr og tjenester, Del 17: 

Spesifikke forhold for bredbåndsdatasystem: Harmonisert standard som dekker de 

grunnleggende kravene i artikkel 3.1 (b) i direktiv 2014/53/EU 

3. Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektrisk verktøy og 

lignende apparater, Del 1: Utslipp 

4. Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektrisk verktøy og 

lignende apparater, Del 2: Immunitet – Produktfamiliestandard 

5. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grenseverdier – Grenseverdier for 

utsendelse av harmoniske strømmer (utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per 

fase). 

2.Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grenseverdier – Grenseverdier for 

spenningsvariasjoner, fluktuasjoner og flimmer i lavspennings tilførselssystemer, for utstyr 

med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase og uten gjenstand for tilkoplingsbetingelser. 

Radiodirektivet 2014/53/EU 

Artikkel 3.2: Radio Spektrum 

EN 300 328 V2.1.1 

Wideband transmission-systemer: Dataoverføringsutstyr som opererer i 2,4 GHz ISM-bånd og 
bruker wideband modulation-teknikker, harmonisert standard som dekker de vesentlige kravene 
i artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

RoHS-direktivet 2011/65/EU 

EN 50581:2012 

Teknisk dokumentasjon for vurdering av elektriske og elektroniske produkter med hensyn til 
begrensning av farlige stoffer 

 

Produktbeskrivelse Ladestasjon og tilbehør 

Type (modell) -betegnelse(r) Ladestajon, modell: CDZ11RR eller CDZ12RR 

er testet og funnet i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiver: 
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EU-samsvarserklæring 

Lavspennings direktivet 2014/35/EU 

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

+ A13:2017 

2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018 

3. EN 62233:2008 

1.Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – Sikkerhet – Del 1: Generelle 

krav 

2.Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – -Del 2-29: Spesielle krav for 

batteriladere 

3.Målemetoder for elektromagnetiske felt for husholdningsapparater og lignende apparater 

med hensyn til menneskelig eksponering 

EMC-direktivet 2014/30/EU 

1. EN 55014-1:2006+A1+A2 

EN 55014-1:2017 

2. EN 55014-2: 2015 

3. EN 61000-3-2:2014 

4. EN 61000-3-3:2013 

1.Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektrisk verktøy og 

lignende apparater, Del 1: Utslipp 

2.Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elektrisk verktøy og 

lignende apparater, Del 2: Immunitet – Produktfamiliestandard 

3.Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grenseverdier – Grenseverdier for 

utsendelse av harmoniske strømmer (utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per 

fase). 

4.Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grenseverdier – Grenseverdier for 

spenningsvariasjoner, fluktuasjoner og flimmer i lavspennings tilførselssystemer, for utstyr 

med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase 

RoHS-direktivet 2011/65/EU 

EN 50581:2012 

Teknisk dokumentasjon for vurdering av elektriske og elektroniske produkter med hensyn til 

begrensning av farlige stoffer 

Person ansvarlig for å avgi denne erklæringen: 

Navn: Rui.Shen 

Stilling: Kvalitetsleder 

Signatur:  

Dato: 30. desember, 2019 

Sted: Floor 6, Suite 6016,6017,6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, 

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

Riktig avfallshåndtering av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal kastes i restavfallet sammen med 

annet husholdningsavfall. Dette gjelder for hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av 

ukontrollert avfallshåndtering, skal produktet resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av råstoffene. 

Du kan levere brukt elektronisk utstyr til gjenvinningsstasjoner eller til butikker som selger produktene. De vil sørge for at 

produktet blir sendt til miljøvennlig gjenvinning. 

Korrekte Entsorgung dieses Produkts Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den 

Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt 

werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. 

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, 

bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. 
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Informasjon om garanti 
Informasjon om garanti 

Produktets garantiperiode avhenger av nasjonale lover og regler i landet hvor produktet blir solgt. Selger er ansvarlig for 

garantien. 

Garantien dekker kun mangler ved materialer og håndverk. 

Reparasjoner skal kun uføres av et autorisert servicesenter for at garantien skal gjelde. Når du fremsetter et krav under garantien, 

må den originale kvitteringen din (med kjøpsdato) sendes inn. 

Garantien gjelder ikke: 

ved normal bruksslitasje, 

ved feil bruk av produktet, som for eksempel overlading av apparatet, bruk av tilbehør som ikke er godkjent, bruk av fysisk makt, 

skade på grunn av eksterne hendelser, skade som følge av at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt, 

ved f.eks. tilkobling til en uegnet strømforsyning eller manglende overholdelse av installasjonsinstruksjonene, samt for produkter 

som er delvis eller fullstendig demonterte. 

Lasersikkerhet 

Lasersensoren i dette produktet følger standarden for laserprodukter av klasse 1, som definert i IEC 60825-1:2014-

spesifikasjonene, og vil ikke sende ut farlige laserstråler. 

 
 


