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Sikkerheds information

Begrænsninger
• Dette produkt er designet udelukkende til rengøring af gulve indendørs, brug den ikke udendørs (så som på en åben terrasse), på andre 

overflader end gulvet (som f.eks en sofa), eller i kommercielt eller industrielt miljø. 

• Brug ikke dette produkt på hævet overflade uden barrierer som gulvet på et loft, en åben terrasse, eller oven på møbler.

• Brug ikke produktet når den omgivende temperatur er højere end 40°C, lavere end 4°C, eller hvis der er væske eller klæbende substanser 

på gulvet.

• Før du bruger produktet, fjern kabler fra gulvet eller læg dem ud til siden for at forhindre dem i at blive trukket af støvsugeren.

• For at forhindre blokering af produkter og undgå skader på værdigenstande, fjern letvægts genstande (som plastikposer) og skrøbelige 

genstande som vaser fra gulvet inden rengøring.

• Børn bør være under opsyn for at sikre de ikke forstyrrer produktet.

• Dette produkt er ikke egnet til brug af personer (inklusiv børn) med reduceret fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, manglende erfaring 

og viden, med mindre de har fået opsyn eller instruktioner angående brug af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.

• Dette produkt kan bruges af børn fra alderen 8 år og personer med reduceret fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende 

erfaring og viden der er under opsyn eller har fået instruktioner vedrørende brug af produktet på en sikker måde og forstår faren involveret. 

Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og  brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn (EU).

• Hold hovedbørsten og rengøringsværktøj uden for børns rækkevidde.

• Placer ikke objekter (inklusiv børn eller kæledyr) oven på produktet, uanset om det er i drift eller ej.

• Hold hår, løst tøj, fingre, og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele

• Brug ikke produktet på brændende genstande (f.eks cigaretskod).

• Brug ikke produktet på høje tæpper ( produktets effektivitet kan også reduceres på mørke tæpper).

• Brug ikke produktet til at rengøre hårde eller skarpe genstande (f.eks. dekoration affald, glas og søm).

• Bær ikke produktet ved at holde i laseren, coveret, eller i kogangeren.
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Sikkerheds information
• Produktet skal vær slukket og stikket skal være fjernet fra stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse af produktet.

• Brug ikke våd klud eller væsker til rengøring af produktet.

• Brug ikke moppe modulet på tæpper.

• Brug produktet i henhold til manualen. Eventuelle tab eller skader forårsaget af forkert brug bæres af brugeren.

• Dette produkt indeholder batterier som kun kan udskiftes af af fagfolk.

Batteri og Opladning

Advarsel
• Oplad ikke, ikke-genopladelige batterier.

• For at genoplade batteriet, brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed Roborock CDZ08RR eller CDZ09RR der følger med dette produkt. 

• Forsøg ikke at skille, reparere eller modifisere batteri eller opladnings stationen.

• Hold opladningsstationen væk fra varme (f.eks. opvarmnings ventiler)

• Batteriet skal fjernes inden produktet botskaffes.

• Produktet skal frakobles strømforsyningen inden batteriet fjernes.

• Batterierne skal bortskaffes på en sikker måde. Smid ikke kasserede batterier i skraldespanden. Tag dem til en professionel genbrugsstation.

• Tør ikke eller rens ikke oplader stikben med en våd klud eller våde hænder.

• Hvis oplader kablet er beskadiget, stop straks med at bruge den. Den skal erstattes af fabrikanten, en service agent, eller lignende kvalificerede 

person for at undgå fare.

• Sørg for at produktet er slukket inden forsendelse. Det anbefales at bruge den originale indpakning.

• Hvis den efterlades ubrugt i længere tidsperioder, så oplad produktet helt og sluk den inden den lægges til opbevaring et køligt og tørt 

sted. Oplad den mindst hver 3. måned for at undgå afladning af batteriet.
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Tabel over fejl

Tabel over fejl

Enhed Fejl

Hovedenhed

Funktioner virker ikke

Tænder ikke

Hovedbørste, sidebørste, fane eller hovedhjul problemer.

Opladningsstation Hovedenheden oplader ikke.

Strømkabel Opladningsstation får ikke strøm.
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Velkommen

Tak fordi du valgte en Roborock S6 Robot støvsuger.

Dette produkt er en fejende og moppende robot udstyret med en høj præcisions laserstyret navigationssystem, som tillader 

den hurtigt og præcist at lave og gemme et kort af hvert rum af dit hjem. Ved at bruge dette kort, vil et avanceret dynamisk 

ruteplanlægningssystem lave den mest effektive rute for at hurtigst muligt at rengøre hvert af dine rum. Du kan tjekke dette kort, 

såvel som lokationen af produktet, og fremgangen af al rengøring ved hjælp af Mi Home appen, hvilket også lader dig planlægge 

rengøring og tage kontrol via fjernstyring. Hvis man af en eller anden årsag ikke kan bruge sin telefon kan du også styre den ved 

hjælp af en række stemmekommandoer.

Gennem kraftfulde feje og mopping systemer inspireret af naturen, bliver dine gulve behandlet med en grundig rengøring og dyb 

rens af snavs hver gang du gør rent. Efter en rengøring vil den automatisk køre tilbage til opladningsstationen for at genoplade, 

uden behov for hjælp fra dig. Det bedste af det hele er at et nyt støjreducerende design giver dig al kraften med mindre støj så 

du kan gøre rent på alle tidspunkter af døgnet uden at blive forstyrret.

Roborock er dedikeret til at putte det mest avanceret teknologier til at arbejde for at gøre dit liv nemmere. Med din nye Roborock 

S6 produkt, gør den det hårde arbejde, så du kan fokusere på de ting du virkelig nyder.

Roborock
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Produkt introduktion

Hoved enheden

Rengøring / Tænd og Sluk

• Tryk for at starte rengøring

• Tryk og hold for at tænde og slukke

Strøm lys:

• Hvid: Batteriniveau >= 20%

• Rød: Batteriniveau < 20%

• Blinker langsomt: oplader eller starter op

• Rød blink: fejl

Hjullåsen

Spot rengøring

• Tryk for at starte spot rengøring

Genoplad

• Tryk for at starte genopladning

Bemærk: Tryk på følgende knapper for at pause 

rengøringen. Genoplad eller spot rengøring.

Genstart WIFI

Tryk og hold   og  inde i 3 sekunder
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Produkt introduktion

Part list

Justerbar vandtank

Luft filter 

Opladningsstation

Vandfilter

Strømkabel

Fugttæt måtte

Moppeklud Monteringsplade til engangs 
moppeklud

Engangs moppeklud
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Produkt introduktion

Støvbeholder Støvsuger

Støvbeholder 
dæksel

WIFI indikator

• Slukket: WIFI er deaktiveret

• Blinker langsomt: Venter 

på forbindelse

• Blinker hurtigt: Forbinder

• Stabilt lys: Forbundet til 

WIFI

System genstart knap

Højttaler

Primær børste 

Luft udgang

Støvbeholder lås

Luftfilter 
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Produkt introduktion

Støvsuger og sensorer

Genop ladn ings 

sensor

Kofanger

Laser afstands sensor Højde sensor

Kant sensor

Kant sensor

Omni retnings hjul

Sidebørster

Væg sensor

Primærhjul

Primærbørste

Primærbørste
Lås

Oplade kontakter
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Produkt introduktion

Moppe modul

Opladningsstation

Vandtank dæksel

Vandfilter

Mopping klud spalte

Vandtank lås

Vandtank

Vand kontrol kontakt

Vandtank lås

Transmissionszone

Indikator 
Opladnings-
station

Kontakt 
punkter

Kabelslot

Bagcover

Moppeklud

Fastgørelses-
punkt

Strømstik

Kabelslot åbning

Kontakt 
punkter
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1. Klik den fugttætte måtte på opladningsstationen ved hjælp af 

styre riller.

2. Placere opladningsstationen op mod en væg på et jævnt gulv 

og tilslut den. Gem overskydende kabel i kabelholderen.

Mere end 0.5m

Mere end 0.5m

Mere end 1.5m

Bemærkning:
• Hold mindst 0.5m på hver side og 1.5m foran opladningsstationen fri.

• Hvis strømkablet hænger vertikalt, kan det blive fanget når hovedenheden gør rent, og 

løsne kablet eller trække stikket ud.

• Opladningsstationenens indikator vil lyse når stationen er forbundet til stikkontakten, 

og slukke når hovedenheden bliver opladet.

Tænd og oplad

Tryk og hold    knappen inde for at tænde, vent indtil ring lyset 

tænder og placere hovedenheden på opladningsstationen for at 

oplade. Det højtydende Lithium-ion genopladelige batteripakke 

indeni og skal oplades regelmæssigt for at vedligeholde optimal 

batteri ydelse.

Strøm lys farven indikerer 
batterinievauet
• Hvid: Batteriniveau >= 20%
• Rød: Batteriniveau < 20%

Bemærk: Produktet vil ikke tænde hvis batteriniveauet er lavt. Placer hovedenheden 

direkte på opladningsstationen for at genoplade.

3. Forbind til Mi Home app. (valgfrit)

Installation

Opsætning
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Installation
Dette produkt er kompatibel med Mi Home smart home platformen og kan blive styret ved hjælp af Mi Home appen. Den understøtter 

også MIUI økosystemet og kan blive forbundet til andre Mi home smart home produkter.

Hurtig opsætning

 Download Mi home appen

I app store / Google play, søg “Mi Home” eller scan QR koden forneden for at downloade og installere Mi Home appen. 

Bemærk: For mere information, besøge Roborock's webside og download seneste versioner for iOS- og Android-enheder.

 Tilføj Enhed 

Åben “My Device” siden på Mi Home appen, tryk på “+” i øverste højre hjørne af siden for at tilføje en enhed. Du kan finde den seneste 

tilføjede enhed i “My Device” listen

Bemærk:  På grund af opgraderinger og opdateringer lavet til Mi Home appen, kan denne proces variere lidt fra den ovenstående beskrivelse. Refarere til vejledningen i Mi Home 

appen der er i brug. WIFI forbindelse understøtter kun 2.4 GHz bånd, ikke 5GHZ bånd

 Genstart WIFI

Hvis du oplever WIFI problemer, så genstart WIFI til standard. Åben 

top dækslet for at blotte WIFI indikatoren, derefter tryk og hold   og 

 knappen til du høre “ Reset WIFI” Stemmemeddelelse. Genstart er 

gennemført når WIFI indikatoren blinker langsomt. Produktet vil da 

vente på en ny WIFI forbindelse.

Bemærk: Hvis en mobil aldrig har været forbundet til produktet, eller hvis der er et problem 

med forbindelsen, så genstart WIFI før du forsøger at oprette forbindelse.

  Wifi indikator:

• Slukket: WIFI er deaktiveret

• Blinker langsomt: Venter på 

forbindelse

• Blinker hurtigt: Opretter 

forbindelse

• Stabilt lys: Er forbundet til 

WIFI
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Installation

Brug af moppen
Installation af moppe modulet

1. Juster vandstrømnings hastigheden

Juster vandstrømnings hastigheden i forhold til dine præferencer

Lav

Høy

2. Monter moppekluden

a. Montering af genanvendelig moppeklud, Gør moppekluden 

fugtig og klem den tør. Sæt det i monteringspunktet, og skub 

det langs rillen på vandtanken, og tryk den derefter på plads.

Bemærk: Bruk Barrier tape for at skabe en barriere ved træpper.

b. Installation af engangs moppeklude

b1. Installation af engangs moppeklude plade. Indsæt engangs 

moppeklud pladen fra højre mod venstre langs rillen på 

vandtanken som vist og tryk så på plads

Engangs moppekluds 

b2. Fastgør en engangs-moppeklud. 

Placer vandbeholderen på en flad overflade med 

engangsmoppeklud stoffet opad. Ret klædet op mod 

moppekluds pladen og tryk den godt ned. Tryk ned på de 

forskellige låsepunkter for at fastgøre kluden på moppekluds 

pladen

Engangs moppeklud
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Installation

Brug af moppen
3. Genfyld vandtanken

 Åben vandtanken, fyld tanken med vand, luk derefter vandtanken 

igen forsigtigt.

Bemærk: Nogle gulvrensere og desinfektionsmidler kan blokere vandfilteret.

4. Installation af moppemodulet.

 Put moppe modulet parallelt med justerings indikatorerne på 

bagsiden af hovedproduktet og skub den så ind til du høre et 

klik.                                                                                                                                                                          

5. Start Rengøring

Når strømlyset skifter fra et langsomt hvid blink til et stabilt lys, 

så er opladningen komplet. Tryk på  knappen eller brug Mi 

Home appen til at starte rengøringen. 

6. Fjern Moppe modulet

Når rengøringen cyklussen er fuldført og hovedproduktet er 

returneret til opladningsstationen, så tryk på låsen på hver side 

af moppe modulet og træk baglæns for at fjerne den.

Bemærk:
• Fjern moppe modulet hvis produktet kommer til at stå ubrugt. Tøm resterende 

vand i vandtanken og rens moppekluden for at forhindre lugt og mug.

• Hvis opladningsstationen er placeret på trægulv, brug altid fugtfast måtten for at 

undgå, at fugt lækker ned på gulvet.
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Brugsanvisning

Tænd / Sluk
Tryk og hold  knappen nede for at tænde hovedenheden. Strøm 

lyset vil tænde og hovedenheden vil gå i standby tilstand. Når hoved 

enheden er inaktiv, tryk og hold  knappen nede for at slukke og 

afslutte nuværende rengøringscyklus.

Bemærk: Hovedenheden skal ikke slukkes mens den oplader.

Begynd rengøring

Tryk  knappen for at starte rengøringen. Ved rengøring, vil 
produktet planlægge en passende rengøringsrute, baseret på det 
genererede kort af det scannede område. Den vil først rengøre 
langs kanten af zonen, og derefter lave en Z formet rengørings-
rute for at dække hele zonen effektivt og hurtigt uden at mangle 
en plet.

Sone 1 er 
rengjort.

Sone 2 er 
rengjort.

Sone 4 blir 
rengjort

Sone 3 venter.

Bemærk:
• Rengøring kan ikke blive startet hvis batteriniveauet er for lavt. Genoplad batteriet og 

genstart rengøringen.

• Fjern kabler (inklusiv opladningsstationens strømkabel) fra gulvet før rengøring for at 

undgå strømafbrydelse og forhindre skade resulteret af et kabel som bliver trukket med.

• Hvis en rengøringscyklus er færdig indenfor 10 minutter, vil rengøringen som  

standard genstarte.

Pause
Når produktet kører, tryk på en vilkårlig knap  for at sætte den på 

pause. Tryk på   knappen for at genstarte rengøringen  eller på 

 knappen for at afslutte rengøringen og sende hovedenheden 

tilbage til opladningsstationen.

Bemærk: Hvis man sætter hovedenheden tilbage i opladningsstationen mens den er sat 

på pause, vil den stoppe nuværende rengøringscyklus..

Dvale
Hvis den er inaktiv i mere end 10 minutter, vil hovedenheden gå 

i dvaletilstand og dets indikator lys vil blinke langsomt. Tryk på en 

vilkårlig tast for at vække produktet.

Bemærk:
• Produktet vil ikke gå i dvaletilstand når den er forbundet til opladningsstationen.

• Produktet vil automatisk slukke hvis den har stået i dvaletilstand i mere end 12 timer.
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Brugsanvisning
Opladning
Auto tilstand: Efter rengøring vil hovedenheden automatisk returnere 

til opladningsstationen for at lade op.

Manuel tilstand. I pause tilstand tryk på  knappen for at starte 

genopladning. Strømindikatoren blinker langsomt mens robotten 

er ved at oplade.
Bemærk: Hvis den fejler i at finde opladnings tapperne på opladningsstationen, vil 

hovedenheden returnere til sin start position. Manuelt placere hovedenheden på 

opladningsstationen for at starte opladningen.

Fejl
Hvis en fejl opstår, vil strømindikatoren blinke rødt hurtigt og man vil 

høre en stemmemeddelelse. Referere til “Fejlfinding” for løsninger.

Bemærk:
• Produktet vil automatisk gå i dvaletilstand efter 10 minutters inaktivitet i fejltilstand

• At sætte hovedenheden i opladningsstationen i fejltilstand vil stoppe nuværende 

rengøringscyklus.

Nulstil WIFI
Hvis din smarttelefon ikke kan forbinde til produktet uanset hvad, 

åben støvbeholderens cover for at se WIFI indikatoren og tryk så 

og hold (hus) knappen og (spot rengøring) knappen indtil du høre 

Stemmemeddelelsen “Reset WIFI”. Nulstilling af WIFI er fuldendt når 

WIFI indikatoren blinker langsomt..

Bemærk: WIFI vil automatisk deaktivere hvis det tager over en time at forbinde. Hvis du 

har brug for at genoprette forbindelse, Nulstil WIFI før du forsøger at oprette forbindelse.

Rengøring af stedet
I standby eller dvaletilstand, tryk på spot rengørings knappen for at 

starte spot rengøring. Denne tilstand vil rengøre en 1,5m firkantet 

areal centreret på produktets placering. Efter rengøring, vil produktet 

returnere til startpunktet.

Bemærk: Start af spot regngøring i pause tilstand vil stoppe nuværende rengjøringscyklus.
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Brugsanvisning  Følgende funktioner kan aktives i appen

Værelsesrengøring
Sæt produktet til at rengøre specifikke rum i dit hjem.

Bemærk: Gem kort skal være slået til for at bruge Room cleaning.

Planlagt rengøring
Planlæg hvornår du ønsker at dit produkt skal begynde rengøringen. 

Efter rengøring, vil den returnere til sin opladningsstation.

Bemærk: Scheduled cleaning kræver at produktet er forbundet til internet og vil ikke blive 

gjort hvis forbindelsen er ustabil eller forsvinder.

Zone rengøring
Tegn en rengørings zone og send produktet til at rengøre det 

specifikke område.

Rengør det specificerede område
Marker specifikke punkter på kortet til rengøring og produktet vil 

navigere til dem automatisk.

Rengøringstilstand
Vælg stille, balancered, turbo eller MAX tilstand. Den er på balancered 

tilstand som standard

Forstyr ikke (DND) tilstand
Alle aktive rengøringscyklus vil stoppe, stemmemeddelelse vil ikke 

afspille, og ring lyset falder til lav lysstyrke. Denne tilstand er slået til 

som standard fra kl 22:00 - 08:00 og kan blive slået fra eller justeret.

No-go zoner / Barriere tape
Set en viratuel no-go zone eller barriere for at forhindre produktet i 

at køre i bestemte områder.

Bemærk: 
• Map saving er påkrævet

• Denne funktion bør kun bruges til at sætte rengørings områder, ikke for at isolere 

farlige områder.

• Ved at flytte produktet eller ændre på hjemme miljøet, kan resultere i en kort fejl eller 

tab af gemte zoner eller barriere. 
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Brugsanvisning
No-go Zoner / Barriere tape

Flere app funktioner

Reel-tid map opdatering Tæppe tryksætning tilstand Produkt lokalisering

Sugekontrol Rengørings varighed Mi Home smart enhed

Se rengørings logs Fjernstyring Forstyr ikke (DND) tilstand

Stemme valg Vis status Firmware opdateringer

Bemærk:  
Funktioner og app detaljer kan ændre sig på grund at videreudvikling og opgradering af 

app. Referer til appen for detaljer.

Genopfyld vandtanken eller rengøring af 
moppekluden midt i rengøringen
Hvis genopfyldning af tanken eller rensning af moppekluden sker 

under en rengøring, så tryk på en vilkårlig tast for at pause rengørings 

cyklussen og fjern moppe modulet. Genopfyld vandtanken eller 

rengør moppekluden og genmonter moppe modulet og tryk på 

 for at fortsætte rengørings cyklussen.

Opladningsstation
Placer opladningsstationen på et jævnt gulv og hold mindst 0.5m på 

hver side og mindst 1.5m foran og tilsludt den til stikkontakten. For en 

bedre oplevelse med Mi Home appen, placer opladningsstationen 

inden for rækkevidde af WIF.

Bemærk: Udsæt ikke opladningsstationen for direkte sollys, bloker ikke lokalisering signals 

området på opladningsstationen da det kan forhindre produktet i automatisk at returnere 

til opladningsstationen .

Mere end 0.5m

Mere end 0.5m

Mere end 1.5m
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Routine vedligeholdelse

Hovedbørsten * rengør ugentligt

1. Vend hovedenheden om og tryk på låsen for at fjerne hovedbørste 

dækslet.

2. Løft hoved børsten ud og fjern og rengør lejrene.

3. Drej i den angivne oplåsnings retning og fjern hoved børste 

dækslet.

4. Brug den medfølgende børste rengøringsværktøj til at skære alt 

sammenfiltring væk i hoved børsten eller lejrene.

5. Genmonter hovedbørste dækslet og hovedbørste lejet i henhold 

til låse retningen.

6. Geninstallér hovedbørsten og tryk hovedbørste dækslet tilbage 

indtil den låses på plads ved hjælp af låsen. 

Bemærk: Det anbefales at udskifte hovedbørsten hver 6-12 måned for maksimal 

rengøring.

Brug hovedbørste rengørings værktøjet

Lås indkator

Justerings-
indikator

Hovedbørste 
dæksel.

Opladning Indikator 

Hovedbørste 
låse

Hovedbørste

Hovedbørste 
hætte

Hovedbørste 
lejre
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Routine vedligeholdelse
Støvbeholder og filter
1. Åben topdækslet på hovedenheden og tryk støvbeholdere låsen 

for at frigøre og fjerne støvbeholderen.

2. Åben støvbeholder dækslet som vist med pilen og hæld indholdet 

ud

Rens filteret
1. Åben støv beholderen som indikeret med pilen.

2. Fyld støv beholderen med vand og luk lågen. Ryst støv beholderen 

og hæld det beskitte vand ud.

Bemærk: Rens med rent vand uden vaskemiddel.

* Rengør ugentligt * rengør hver anden uge
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Routine vedligeholdelse
Rens filter 
3. Fjern filteret og rens med vand.

4. Rens gentagende gange og bank let på filterrammen mod en 

hård overflade for at ryste løs snavs. Fortsæt indtil det er rent.

5. Tør filteret grundigt og genmonter.

Bemærk:
• Tør altid filtret i mindst 24 timer før brug.

• Det anbefales at skifte mellem to filtre.

Batteri
Produktet er udstyret med et højtydende lithium-ion genopladeligt 

batteri. For at vedligeholde batteri ydeevnen, holdt hovedenheden 

opladet.

Bemærk: Hvis hovedenheden står ubrugt i en længere tidsperiode, så sluk den før 

opbevaring og oplad den mindst hver 3. måned for at undgå at beskadige batteriet 

gennem afladning..

Opladningsstation
Brug en tør klud til at rengøre opladnings kontakterne på 

opladningsstationen.

Sidebørste
1. Vend hovedenheder om og fjern skruerne på sidebørste 

enheden

2. Fjern og rengør børsten

3. Genmonter sidebørste og spænd skruerne igen.

Bemærk: Det anbefales at udskifte sidebørsten hver 3-6 måned for maksimal rengøring.

* Rengør hver måned

* Rengør hver måned 
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Batteri
Produktet er udstyret med et højtydende lithium-ion genopladeligt 

batteri. For at vedligeholde batteri ydeevnen, holdt hovedenheden 

opladet.

Bemærk: Hvis hovedenheden står ubrugt i en længere tidsperiode, så sluk den før 

opbevaring og oplad den mindst hver 3. måned for at undgå at beskadige batteriet 

gennem afladning..

Opladningsstation
Brug en tør klud til at rengøre opladnings kontakterne på 

opladningsstationen.

Sidebørste
1. Vend hovedenheder om og fjern skruerne på sidebørste 

enheden

2. Fjern og rengør børsten

3. Genmonter sidebørste og spænd skruerne igen.

Bemærk: Det anbefales at udskifte sidebørsten hver 3-6 måned for maksimal rengøring.

* Rengør hver måned

* Rengør hver måned 

Routine vedligeholdelse
Almindelig moppeklud
1. Fjern moppekluden fra moppe-modulet.

2. Rens moppe kluden og tør den.

Bemærk:
• Fjern altid moppekluden før rengøring for at undgå beskidt vand der kan blokere filtret 

ind i vandtanken.

• Hvis moppe kluden er for beskidt, kan gulvvasken blive påvirket. Rens før brug.

• Det anbefales at udskifte moppe kluden hver 3-6 måned for maksimal rengøring..

Engangs moppe klud
Fjern og smid den brugte moppeklud ud, og erstat med en ny når 

det kræves.

Bemærk: Besøg www.mistore.dk for at købe ekstra engangs moppe klude.

Filtermontering
1. Træk nyt vandfilter som angivet.

2. Udskift med nye filtre.

Bemærk: Udskiftning af filtre hver 1-3 måned anbefales, afhængigt af vandkvalitet og 

hyppighed, for maksimal rengøring..

Ommi-retningshjulet
1. Vend hovedenheden om og løft i omni-retnings hjulet.

2. Fjern alt fanget hår og snavs på hjul kroppen og akslen.

3. Genmonter hjul kroppen, og tryk den tæt på plads

Hjul

Aksel

Stativ

Bemærk: Den omni-retningsbestemte hjul beslag kan ikke fjernes.

* rengøres efter brug * udskiftes hver 1-3 måned

* rengøres månedligt
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Routine vedligeholdelse
Nulstil systemet
Hvis knapperne ikke reagerer, eller hvis hovedenheden ikke kan 

lukkes ned, skal du nulstille systemet ved at trykke på Reset-knappen 

(se side 7). Hovedenheden genstarter efter nulstilling.

 Nulstilling af systemet nulstiller de planlagte rengøringstilstande, WIFI og andre 

relaterede indstillinger.

Gendannelse til fabriksindstillinger
Hvis problemet fortsætter efter en nulstilling af systemet, skal du tænde 

for hovedenheden og derefter trykke på  -knappen og holde 

den nede. Tryk på Reset-knappen på samme tid. Hold  knappen  

inde, indtil du hører stemmer prompt "Start restoring initial version". 

Produktet gendanner derefter alle fabriksindstillinger.

Firmware opdatering
Brug Mi home app til at opdatere firmwaren. Forbind hovedenheden 

til opladningsstationen og sørg for at batteriet er opladet mere end 

20% før opdatering.

Hovedenheds sensorer
Brug en blød, tør klud til at tørre og rengøre alle sensorer, herunder:

1. Seks kant sensorer i bunden.

2. En væg sensor til højre.

3. Opladning kontakt i bunden.

Kant sensor

Kant sensor

Omni 
retningsbestemt 
hjul

Sidebørste

Væg sensor

Opladnings 
kontakterne
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Grundlæggende parametre
Hovedenhed

Navn Specs

Model Roborock S6

Dimensioner 353×350×96.5 mm

Batteri 14.4 V / 5200 mAh litiumbatteri

Vægt Omkring 3.6 kg

Trådløs forbindelse WIFI direkte forbindelse

Spænding rating 14.4 V DC

Strøm rating 58W

Opladningsstation

Name Specs

Model CDZ08RR or CDZ09RR

Dimensioner 160×232×116 mm

Strøm rating 42W

Input rating 100-240 V AC

Output rating 20 V DC  1.8A

Frekvens rating 50-60 Hz
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Fejlfinding
Når det opstår en fejl, blinker strømlampen hurtigt raskt og du hører en talebesked. Bruk tabellen her under for at løse problemet.

Fejlvisning Løsning

Fejl 1: Drej laserenheden, og kontroller, at den ikke sidder fast 

eller er blokeret.

Laseren sidder fast eller er blokeret. Fjern eventuelle blokeringer, og prøv igen. Hvis 

problemet fortsætter, skal du flytte hovedenheden til en ny placering og genstarte den.

Fejl 2: Rengør og bank let på kofangeren.

Kofangeren sidder fast. Bank let på kofangeren for at fjerne eventuelle blokeringer. Hvis 

der ikke findes nogen blokeringer, skal du flytte hovedenheden til en ny placering og 

genstarte den.

Fejl 3: Flyt hovedenheden til en ny placering og genstart. Et hjul er ikke i kontakt med jorden. Flyt hovedenheden til et nyt sted, og genstart den.

Fejl 4: Rengør kant sensoren, flyt hovedenheden væk fra eventuelle 

kanter, og genstart enheden igen.

Hovedenheden er i standby. Flyt den til et nyt sted, og genstart den igen. Dette problem 

kan være forårsaget af en beskidt kant sensor. rengør sensor, og prøv igen

Fejl 5: Fjern og rengør primær børsten og børstelejerne Hovedbørsten er muligvis blevet sammenfiltret. Fjern og rengør den og dens lejer

Fejl 6: Fjern og rengør sidebørsten Sidebørsten er muligvis blevet sammenfiltret. Fjern og rengør den og dens lejer

Fejl 7: Kontroller, at hjulene ikke er blokeret, og flyt derefter enheden 

til et nyt sted
Hoved Hjulet er muligvis blevet sammenfiltret. Fjern det og genstart hovedenheden.

Fejl 8: Fjern eventuelle forhindringer omkring hovedenheden
Hovedenheden kan sidde fast eller fanget på en forhindring. Ryd enhver hindring 

omkring den.

Fejl 9:Geninstallér støvbeholder og filter
Geninstaller støvbeholderen og filteret, og kontroller, at de er installeret korrekt. Hvis 

problemet fortsætter, kan du prøve at udskifte filteret.

Fejl 10: Kontroller filteret. Brug en tør, hvis den er våd. Hvis det er 

tørt, skal du rense det og prøve igen

Filtret er ikke helt tørt. Tør det i mindst 24 timer før brug. Filteret kan være blokeret. Rengør 

det og genstart. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte filteret.

Fejl 11: Stærkt magnetfelt opdaget. flyt enheden væk fra spærre 

tapen og genstart
Hovedenheden er for tæt på et barriere bånd ved opstart. Flyt den og genstart. 
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Fejlfinding

Fejlvisning Løsning

Fejl 12: Batteriniveau for lavt. Genoplad før brug Lavt batteri. Oplad inden brug

Fejl 13: Opladningsfejl. Rens opladnings kontakterne, og prøv igen Brug en tør klud til at aftørre opladnings kontakter på hovedenheden og opladningsstationen.

Fejl 14: Batterifejl
Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage 

til normal før brug.

Fejl 15: Rengør vægsensor Væg sensoren er blokeret af støv. Rengør sensoren

Fejl 16: Placer og start hovedenheden på et fladt gulv. Hovedenheden starter skråt. Placer den på jævnt underlag, og genstart.

Fejl 17: Sidebørstemodul fejl. Nulstil hovedenheden. Der er opstået en fejlfunktion med sidebørste-modulet. Nulstil systemet, og prøv igen.

Fejl 18: Blæserfejl. Nulstil hovedenheden Der er opstået en fejlfunktion med støvsuger blæseren. Nulstil systemet, og prøv igen

Fejl 21: Højde sensoren er blevet trykket. Flyt hovedenheden, og 

genstart

Højde sensoren er blevet presset eller sidder fast. Flyt hovedenheden til en ny placering 

og genstart

Fejl 22: Rengør opladnings sensoren på hovedenheden Opladnings sensoren er blokeret af støv. Rengør sensoren.

Fejl 23: Rengør transmissionsområdet på opladningsstationen Opladningsstationen er blokeret. Ryd hindringen.

Intern fejl: Prøv at nulstille systemet. Fejl på grund af en intern fejl. Nulstil systemet.

Bemærk: Nulstilling af systemet kan løse nogle problemer.

Hvis problemerne vedvarer efter brug af anbefalingerne i tabellen ovenfor, kan du e-maile vores eftersalgsteam: info@mistore.dk  
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FAQs

Problem Løsning

Ikke i stand til at tænde
Batteriniveauet er lavt. Læg hovedenheden tilbage til opladningsstationen for at oplade den før brug. 

Batteritemperaturen er for lav eller høj. Brug hovedenheden i området 39°F (4°C) - 104°F (40°C).

Ikke i stand til at oplade

Opladningsstationen er ikke tilsluttet. Bekræft venligst, at strømkablets to ender er tilsluttet korrekt. 

Kontakten er dårlig. Rengør kontaktfladen på opladningsstationen og opladnings kontakten på 

hovedenheden. Bekræft, om opladnings indikatoren er tændt

Langsom opladnings hastighed

Når den bruges ved høje eller lave temperaturer, reducerer hovedenheden automatisk opladnings 

hastigheden for at forlænge batteriets levetid. Opladnings kontakt områder kan være beskidte. 

Brug en tør klud til at rengøre sådanne områder.

Ikke i stand til at genoplade
Der er for mange genstande tæt på opladningsstationen. Venligst placer den i et åbent område. 

Hovedenheden er for langt væk fra opladningsstationen. Venligst placer den nær opladningsstationen.

Unormal adfærd Venligst sluk og tænd for hovedenheden

Støj under rengøring
Hovedbørsten, sidebørsten, Omni-retningshjulet eller hovedhjulet kan være sammenfiltret med 

fremmedlegemer. Rengør dem venligst, når der er slukket.

Rengørings kapacitet reduceret, eller støv falder ud

Støvbeholderen er fuld. Venligst tøm den.

Filtret er blokeret. Venligst rens den.

Hovedbørsten er sammenfiltret med fremmedlegeme. Rens dem venligst

Ikke i stand til at forbinde til WIFI

WIFI er deaktiveret. Venligst nulstil WIFI og prøv igen.

WIFI signalet er dårligt. Venligst sørg for at hoved enheden er i et område med god WIFI signal.

Unormalt WIFI forbindelse: Venligst nulstil WIFI og download seneste mobilapp for at forsøge at 

oprette forbindelse.

Planlagt rengøring fungerer ikke
Batteriniveauet er lavt.

Planlagt rengøring kan kun starte, hvis batteriniveauet er over 20%
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FAQs

Problem Løsning

Aflades batteriet, hvis hovedenheden sidder på 

opladningsstationen

Batteriforbruget er ekstremt lavt, når hovedenheden sidder på opladningsstationen, hvilket hjælper 

med at opretholde optimal batteriydelse

Skal jeg oplade batteriet i mindst 16 timer ved de første 

tre anvendelser
Lithium batteriet har ingen hukommelseseffekt, så det er okay bare oplade den helt.

Lidt eller intet vand under mopping
Kontroller, om der er vand i vandbeholderen, indstil kontakten til vandmængde til høj, skyl moppe 

kluden, udskift filteret, eller følg instruktionerne i brugermanualen til korrekt installation af moppekluden

For meget vand under mopping
Venligst sørg for, at vand tankdækslet og filteret er korrekt monteret på sin plads, og juster vandvolumen 

kontakten til lav.

Rengøring fortsætter ikke genopladning

Sørg for, at hovedenheden ikke er i tilstanden Do Not Disturbe, da rengøring ikke kan genoptages 

i denne tilstand. Genoptagelse af rengøring er ikke tilgængelig i tilfælde af manuel genopladning 

eller anbringelse af hovedenheden på opladningsstationen.

Kan ikke vende tilbage til opladningsstationen efter 

pletrensning eller positionsændring

Hovedenheden genererer igen et kort efter pletrensning eller en betydelig positionsændring. Hvis 

opladningsstationen er langt væk, kan hovedenheden muligvis ikke automatisk vende tilbage for 

opladning. Sæt den manuelt på opladningsstationen



28

EU Overensstemmelseserklæring
Herved vi:

Producentens navn Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.

Adresse
Floor6, Suite6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,

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

Erklærer at denne DoC er udstedt under vores eneste ansvar, og at produkterne:

Produkt beskrivelse Robotic Vacuum Cleaner and Accessories

Type (modell) betegnelse(r) roborock S6

er i samsvar og verifisert gjennom testing med bestemmelsen i følgende EU-direktiver:

RED-direktiv 2014/53 / EU

Artikkel 3.1 a): Sikkerhed & Helbred

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

     + A13:2017

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

3.  EN 62311:2008

4.  EN 62233:2008

1. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed - Del 1: 

Generelle krav

2. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed - Del 2-2: 

Særlige krav til støvsugere og vandsugende rengøringsredskab

3. Evalueringsmetoder for elektronisk og elektrisk udstyr relateret til menneskelige 

eksponering begrænsninger for elektromagnetiske felter (0 Hz - 300 GHz)

4. Målemetoder til elektromagnetiske felter i husholdningsapparater og lignende 

apparater med hensyn til eksponering for mennesker
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EU-samsvarserklæring

RED-direktiv 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. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Standard for radioudstyr og -tjenester; Del 1: 
Fælles tekniske krav; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 
3.1 (b) i direktiv 2014/53 / EU og de væsentlige krav i artikel 6 i direktiv 2014/30 / EU

2. elektromagnetisk kompatibilitet standard (EMC) for radioudstyr og -tjenester; Del 17: 
Specifikke betingelser for bredbånds data transmissionssystemer; Harmoniseret standard, 
der dækker de væsentlige krav i artikel 3.1 (b) i direktiv 2014/53 / EU

3. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektrisk værktøj og 
lignende apparater Del 1: Udledning

4. elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektrisk værktøj og 
lignende apparater del 2: Immunitet - Produktfamilie Standard

5. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænser - Grænser for harmoniske 
strømme Udledning (udstyr indgangsstrøm < 16 A pr. fase).

6. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænser - Grænser for spændingsændringer, 
spændingsudsving og flimmer i offentlige lavspændingsforsyning systemer, til udstyr 
med nominel strøm <16 A pr. fase og ikke underlagt betinget forbindelse.

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

Bredbånds transmissionssystemer; Data transmissionsudstyr, der opererer i 2,4 Ghz ISM-
båndet og anvender bredbånds modulationsteknikker; Harmoniseret standard, der dækker 
de væsentlige krav i artikel 3.2 i direktiv 2014/53 / EU

RoHS-direktiv 2011/65/EU 
EN50581:2012

Teknisk dokumentation for vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til 
begrænsning af farlige stoffer.

Produktbeskrivelse Opladningsstation og Tilbehør

Type(modell) betegnelse(r) Opladningsstation, modeller CDZ08RR eller CDZ09RR

Er i overensstemmelse og verificeret gennem test med bestemmelsen i følgende EU-direktiver
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EU-samsvarserklæring

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

1. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed - Del 1: Generelle krav.
2. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed - Del 2-29: Særlige 

krav til batteriopladere.
3. Målemetoder til elektromagnetiske felter i husholdningsapparater og lignende apparater 

med hensyn til eksponering for mennesker.

EMC-direktiv 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

1. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske og lignende 
apparater med hensyn til eksponering for mennesker.

2. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektrisk værktøj og 
lignende apparater del 2: Immunitet - Produktfamilie Standard.

3. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænser-grænser for harmonisk 
strømemission (udstyr indgangs strømme <16 A pr. fase).

4. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Begrænsninger - Begrænsning af 
spændingsændringer, spændingsudsving og flimmer i offentlige lavspændingsforsyning 
systemer til udstyr med nominel strøm < 16 A pr. fase. 

RoHS-direktiv 2011/65/EU
EN50581:2012

Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til 
begrænsning af farlige stoffer

Person ansvarlig for at lave denne Erklæring:

Navn: Rui.Shen

Position / titel: Quality Director

Signatur:  

Dato: 14 juni 2018
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Informasjon om WEEE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne markering angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald 

i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genanvende det, 

der er ansvarligt for at fremme et bæredygtigt genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og 

indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljøsikkert genbrug.
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Garanti Information
Garanti information

Sælgeren yder garanti i henhold til lovgivningen i kundens eget bopælsland med mindst 1 år fra den dato, hvor apparatet sælges til slutbrugeren.

Garantien dækker kun defekter i materiale eller udførelse.

Reparationerne under garantien må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Når du fremsætter et krav under garantien, skal den originale 

købsregning (med købsdato) indsendes.

Garantien gælder ikke i tilfælde af:

Normalt slid. Forkert brug, f.eks. overbelastning af apparatet, brug af ikke-godkendt tilbehør. Brug af styrke, skader forårsaget af ydre 

påvirkninger. Skader forårsaget af manglende overholdelse, hvis brugermanualen, f.eks. forbindelse til en uegnet netforsyning eller manglende 

/ overholdelse af installationsinstruktionerne. Apparater, der delvis eller helt er demonteret.

Lasersikkerhed

Laser afstandsmåleren for dette produkt opfylder standarderne for klasse I laserprodukter i IEC 60825-1: 2014 og vil ikke generere farlig 

laserstråling.


