
INNEHÅLL 
1. Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen ............................................................................................ 47 

2. Förklarande symboler 47 

3. Säkerhetsinstruktioner 47 

4. Produktöversikt 49 

5. Delar och tillbehör 49 

6. Montering 50 

7. Drift 51 

8. Rengöring och underhåll 52 

9. Felsökning 53 

10. Teknisk specifikation 53 

11. Kassering 54 

12. Garanti och ansvarsbegränsningar 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 





47  

& 

1. Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen 
Ladda ner den senaste bruksanvisningen via länken https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin eller skanna den visade QR-koden. Följ 
instruktionerna på webbplatsen. 

 

2. Förklarande symboler 
Blixtsymbolen inom en liksidig triangel används när det råder en potentiell risk för personskador, till exempel elektriska stötar. 

Ett utropstecken i en triangel anger viktiga instruktioner i denna bruksanvisning som absolut ska följas. 

Pilsymbolen anger specifika tips och råd om drift. 

 
3. Säkerhetsinstruktioner 
Läs bruksanvisningen före användning. 

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
INNAN DEN ANVÄNDS SKA ALLA INSTRUKTIONER LÄSAS 
När en elektrisk apparat används, ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande: ALLA INSTRUKTIONER SKA LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING 
(DENNA APPARAT). Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada. 

VARNING- För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskada: 

VARNING: 

1. Om strömsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerade personer för att undvika fara. 

2. Läs instruktionerna innan du påbörjar laddning. 

3. Endast för inomhusbruk. Utsätt inte apparaten för regn. 

4. Batteriladdaren är konstruerad för att ladda det laddningsbara batteriet som tillhandahålls av tillverkaren. 

5. Någon annan laddare ska inte användas för att ladda batteriet som tillhandahålls av tillverkaren . Försök inte ladda andra typer av batteri med denna laddare. Laddning 
av icke uppladdningsbara batterier ska inte göras med denna laddare. 

6. Innan någon laddning sker, ska du kontrollera om den spänning som anges på etiketten motsvarar nätspänningen. 

7. Under laddningstiden ska apparaten placeras i ett väl ventilerat område. 

8. Ta bort stickkontakten ur uttaget innan du rengör eller underhåller laddaren. 

9. Apparaten ska endast användas med strömförsörjningsenhetensom medföljer apparaten. 

10. Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut behörig person. 

11. Batteriet ska tas ur apparaten innan det skrotas. 

12. Apparaten ska kopplas bort från nätsladden när batteriet tas bort. 

13. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap endast 
om de harfått uppsikt eller anvisningar i hur man använder apparaten på ett säkert sätt och införstått farorna med den. 

14. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning. 

15. Barn ska inte leka med apparaten. 

16. Använd inte utomhus eller på våta ytor. 

17. Enheten är ingen leksak. Extra uppmärksamhet är nödvändig när den används av eller i närheten av barn, husdjur eller växter. 

18. Apparaten ska endast användas enligt beskrivningen i denna manual. Endast tillverkarens rekommenderade tillbehör ska användas. 

19. Använd inte apparaten med skadad sladd eller stickkontakt. Fungerar apparaten inte som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, ska  
du ta den till ett servicecenter. 

20. Dra inte i eller bär med sladden, eller använd sladden som ett handtag. Se till att sladden inte kläms eller dras runt vassa kanter eller hörn. Kör inte apparaten över 
sladden. Håll sladden borta från uppvärmda ytor. 

21. Stickkontakten ska inte kopplas bort genom att dra i sladden. Dra ur stickkontakten genom att ta tag i den, och inte i sladden. 

22. Hantera inte laddaren, inklusive kontakten till laddaren och dess terminaler med blöta händer. 

23. För inte in något föremål i öppningar. Använd inte med någon öppning blockerad. Håll den rent från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflödet. 

24. Håret, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar ska hållas borta från öppningar och rörliga delar. 

25. Var extra försiktig när du städar i trappor. 

26. Använd inte apparaten för brandfarliga eller brännbara vätskor, som exempelvis bensin, eller använd i områden där sådant finns. 

27. Dammsug inte något som brinner eller ryker, till exempel cigaretter, tändstickor eller het aska. 

28. Dammsug inte utan dammbehållare och filter på plats. 

29. Förhindra oavsiktlig start. Se till att omkopplaren är i av-läge innan du ansluter batteripaketet, tar upp eller bär apparaten. Undvik att bära apparaten med fingret på 
strömbrytaren eller apparaten som är påslagen vilket kan inbjuda till olyckor. 

30. Koppla bort batteripaketet från apparaten innan du några justeringar görs, byter tillbehör eller förvarar apparaten. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar 
risken för att maskinen startar oavsiktligt. 

31. Ladda bara med den laddare som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan skapa brandrisk när den används med ett annat 
batteripaket. 
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32. Endast specifikt angivna batteripaket ska användas med apparater. Användning av andra batteripaket kan orsaka brand och personskada. 

33. När batteripaketet inte används ska du hålla det borta från andra metallföremål, som pappersklipp, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål,som kan 
kopplas från en terminal till en annan. Kortslutning av batteriuttagen kan orsaka brännskador eller brand. 

34. Under mycket svåra förhållanden, kan vätska slungas ut från batteriet. Undvik att få det på dig. Skölj med vatten vid kontakt med vätskan. Om vätska kommer i kontakt 
med ögonen, uppsök läkarvård. Vätska som slungas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador. 

35. Använd inte ett batteripack eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oberäkneligt beteende som kan leda till 
brand, explosion eller risk för personskador. 

36. Batteripaket eller apparat ska inte utsättas för eld eller hög temperatur. Risk för explosion vid exponering för eld eller temperaturer över 130°C. 

37. Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturintervallet som anges i anvisningarna. Felaktig laddning eller vid 
temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka risken för brand. 

38. Låt en kvalificerad reparatör utföra service som bara använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att produktens säkerhet upprätthålls. 

39. Försök inte att ändra eller reparera apparaten eller batteripaketet med undantag för vad som anges i bruksanvisningen . 

40. Stäng alltid av apparaten innan du ansluter eller kopplar bort den elektriska borsten. 

SPARA INSTRUKTIONERNA 
Endast för hushållsbruk. 

VISA FÖRSIKTIGHET : 

1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i för att undvika elektrisk stöt, kortslutning och brand. 

2. Koppla omedelbart bort strömförsörjningen och koppla ur stickkontakten i händelse av fel på produkten, överhettning, ovanlig lukt och ljud under laddning eller 
användning . Placera produkten i ett öppet och obrännbart område. Låt tillverkaren eller en kvalificerad reparatör utföra servicen. Detta säkerställer att säkerheten 
upprätthålls. 

3. Häll inte vatten på produkten eller stickkontakten eller sänk dem ner i vatten. 

4. Om borstvalsen inte fungerar, ska dammsugaren omedelbart stängas av. Kontrollera att borstvalsen inte är inlindad med hår eller andra alltför långa fibrer och rengör. 

5. Se till att hålla dammsugaren på behörigt avstånd från någon som bär en pacemaker under användning. 

6. Förvara dammsugaren utom räckhåll för barn eller husdjur för att undvika skador när den är uppsatt på väggfästet med laddningsdockan för förvaring. 

7. När du laddar med det laddningsdockan på väggfästet, se till att huvudenheten passar in perfekt mot väggfästet för att undvika att den faller av och orsaka skador. 

8. Kontrollera att batteriindikatorn är på när du laddar huvudenheten . 

9. Se till att barn håller sig borta från väggfästet med laddningsdockan. Produkt som faller under laddning kan orsaka risker som elektriska stötar på grund av läckage. 

10. Tappa inte produkten. Utsätt inte produkten för någon mekanisk belastning. Förhindra att produkten kolliderar med andra föremål. 

11. Rengör i god tid dammbehållaren för att garantera god luftventilation för att undvika dåligt sug eller uppvärmning av motorn orsakad av blockerat luftpassage. 

12. Skydda dammsugaren mot extrema temperaturer. Rekommenderade drift- och förvaringstemperaturer är 0°C till 35°C. Förvara den på en sval och torr plats. 

13. Använd inte dammsugare på våtaytor för att undvika att vatten tränger in i huvudenheten och orsakarfunktionsstörning. När vatten tar sig in i dammbehållaren, stäng 
av dammsugaren omedelbart och töm dammbehållare. Se till att dammbehållaren är helt torr. 

14. Torka efter att ha tvättat borstvalsen helt innan du installerar den på nytt. 

15. Rengör snabbt fästen efter användning. Detta för att förhindra att matrester att börja ruttna. 

16. Använd endast den rengöringsborste som tillhandahålls av tillverkaren för att rengöra filtret i dammbehållaren. Använd inte andra stålborstar eller hårda borstar. 

17. Förvara rengöringsborsten utom räckhåll för barn för att undvika skador. Med ett skarpt blad används rengöringsborsten till att klippa intrasslade ämnen som är svåra 
att rengöra. 

 
FCC FÖRKLARING 
1. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 
(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar. 
(2) Denna enhet ska acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. 

2. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltiggöra användarens behörighet att använda 
utrustningen. 

NOTERA: Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital B-enhet enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt 
skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. 
Användning av denna utrustning kan generera strålning av radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna orsaka skadlig 
störning i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. 

Denna utrustning kan orsaka skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, och som kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen. 

Användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: 
(1) Rikta om eller flytta om den mottagande antennen. 

(2) Öka avståndet mellan utrustningen och mott agaren. 
(3) Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets som skiljer sig från den som mottagaren är ansluten till. 
(4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp. 

 
FCC:s förklaring om exponering för strålning 
Denna utrustning uppfyller FCC: s gränsvärden för strålningsexponeringsom anges för en okontrollerad miljö. 
Denna utrustning är en handhållen enhet. 
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4. Produktöversikt 
 

Lägesomkopplare 
 
 

Luftutlopp 

Strömbrytare 

 

D Visning 

 
Dammbehållare 

Laddningsport 
 

Kontaktens laddningspunkt 

 
 
 

   Utlösningsknapp för 
förlängningsstav 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metallisk förlängningsstång 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

t \ \q 
Utlösningsknapp för 
elektrisk borste 

 
 

Ljussensor 
 

Dekorac;ag 

 
 
 
 

Hjul 
 

Borstvalsens 
upplåsningsknapp 
Borstvals 

 
 

L  Stötdämpare Strålkastare 
 
 

5. Delar och tillbehör 
 

 

*Multifunktions- 
munstycke *Mjuk borste *Möbelmunstycke *Förlängningsslang01   *Borste för madrass *Husdjurborste *Förlängningsslang 02 
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Väggfäste med laddningsdocka 
(med tillhörande delar) 

Strömadapter 
(kabelns längd: 1,5 m) 

 
*Rengöringsborste *LX02 HEPA-filter *Vattentankmodul (med mopp) 

 
*För faktiska objekt som ingår, se förpackningslistan. 

 

6. Montering 
a) Montera din dammsugare 

 
b) Montera tillbehör 
Det finns en mängd olika tillbehör som är kompatibla med denna dammsugare. Fäst önskat tillbehör eller rengöringsverktyg till dammsugaren för specifikt 
rengöringsändamål. 

1. Fästa multifunktionsmunstycket: Sätt i änden med utlösningsknappen på 2. Fäst möbelmunstycket: Anslut möbelmunstycket i förlängningsslangen 01. 
multifunktionsmunstycket i huvudenheten. Tryck in de tills det klickar i säkert Tryck in den tills den fästs på plats. 
på plats. 

3. Fästa husdjursborste: För in borsten för husdjur i förlängningsslangen 02 som 
illustrerat och tryck tills att den säkrats på plats. 

. ♦   C:::01111    111 111 111::1;11111  ::11111  ::1:1111:11:111:1111111::11111:[IJ  
 

Tillbehör som kan anslutas direkt till huvudenheten inkluderar förlängningsslang och borsten för madrassen. Metoden för att fästa dem är densamma som för att 
fästa multifunktionsmunstycket.Den mjuka borsten kan fästas på multifunktionsmunstycket samma sätt som möbelmunstycket på multifunktionsmunstycket. 

c) Installera väggfäste med laddningsdocka 
Väggfästet med laddningsdocka är utformat för att förvara dammsugaren när den inte används. Se till att det är installerat nära ett vägguttag. 
Metod 1: Montera med skruvar 

Se till att det inte finns några gas-, vattenrör eller elektriska ledningar bakom monteringsområdet innan du borrar. 
 

1. Plocka bort de små plastlocken på laddningsstationen. Vid en höjd på 92 cm, 2. Borra fixeringshål och hamra in väggpluggarna i hålen. 
placera laddningsstationen på väggen och markera fixeringshålens positioner. 
Se till attfixeringshålen ligger i en horisontell linje. 

 
 

=□ = □ 
 

      L_ 
 

3. Placera laddningsstationen på plats med laddningskontakterna uppåt och 4. Sätt tillbaka locken för att täcka hålen. 
fixera den med skruvar. 

 
 
 
 
 
 

Metod 2: Montera utan skruvar 

Denna installationsmetod är inte tillämplig på flagnande och smutsiga väggar och väggar av dålig kvalitet. Se till att väggen är ren och fri från damm innan någon 
installation påbörjas. 

1. Mät en höjd på 92 cm och markera positionen för 
installationen. 

2. Riv bort skyddsfilmen. 3. Med laddningskontakterna längst upp, fäst 
laddningsstationen på väggen genom att trycka 
något försiktigt för att säkerställa att den sitter 
ordentligt fast på väggen. 

 

 
      L_ 

--t- 
92cm 

--t- 
92cm 

0 0 00 
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7. Drift 
a) Laddning 

Innan den första användning, ska dammsugaren var helt laddad. 
För att ladda, anslut strömadaptern till laddningsporten på dammsugaren och anslut den sedan till den andra änden av strömadaptern till ett vägguttag. Det tar cirka 
2,5 timmar för full laddning. 
Ett annat sätt att ladda dammsugaren är att använda den väggmonterade laddningsstation: 

1. Anslut laddningsstationen till ett växelströmskälla via strömadaptern. 2. Rikta in stickkontaktens laddningspunkteroch anslut helt enkelt dammsugaren 
till stationen för att ladda. Värdet på effektnivån på skärmen ökar när det laddas, 
tills batteriet är fullt laddat och värdet visar 100. 

 

\?' 
 
 

b) Slå på/av 

Växelströmskälla 

Tryck på strömbrytaren för att slå på dammsugaren. Dammsugaren ställs i ECO-läge som standard. Under drift, trycker du på lägesomkopplaren för att växla mellan 
ECO-, STANDARD-och BOOST-lägen. 

Lägesomkopplare 
 
 

Strömbrytare 
 
 
 
 
 

c) Digital skärmvisning 

* --- Bluetooth-anslutning I * --- Bluetooth-anslutning 

@  --- HEPA inte installerat 

q  --- Påminnelse om full dammbehållare 

,-,-, -, Återställ till fabriksinställningar 

 

 

@ --- HEPA inte installerat 

q --- Påminnelse om full dammbehållare 

 Borstvalsens överströmsskydd 

,-- ,_,,: --- Bluetooth-anslutning @  --- HEPA inte installerat 

q --- Påminnelse om full dammbehållare 

* --- Bluetooth-anslutning @ --- HEPA inte installerat 

q --- Påminnelse om full dammbehållare 

Fel på borstvals 

d) Visning med OLED-skärm 
 

I I I I 
Påminnelse om Påminnelse om Påminnelse HEPA inte 

Laddningsskydd för NTC 
 
 

I I I I I 
Batteriets Påminnelse Förlängningsstav 

uppdatering återställande om fel installerat 
 

e) Använda tillbehör 

Kalorier Batteristatus livslängd om full 
dammbehållare blockerad 

Multifunktionsmunstycke: för trånga utrymmen som dörrar, fönster och trappor 
etc. 

Förlängningsslang: utmärkt förlängning och flexibilitet för att komma åt 
svåråtkomliga utrymmen. 

 

 

* 

 
 
n 

:(95·- - - 
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Borste för madrass: för ytor på sängar, gardiner och andra textilytor och borttagning 
av kvalster. 

Multifunktionsborste inkl. möbelmunstycke: för soffor, möbler, fönsterbrädor och 
alla typer av bordsskivor. 

 

 
 

 

f) Appen 
Ladda ner och installera appen "roidmi cleaner" för den bästa upplevelsen från App-butiken, Google Play eller genom att skanna QR-koden nedan. 

Systemkrav: Android 4.4 eller över; iOS 9.0 eller senare. 
Appen "roidmi cleaner" låter dig använda ytterligare funktioner, till exempel: 

Kontrollera batteriets strömnivå, etc. 
Påminnelse om full dammbehållare 

Uppgradering av det fasta programmet för dammsugaren 
lhopparning: 

Innan någon ihopparning görs, se till att Bluetooth '-anslutningen på din telefon är påslagen. 
1. Öppna appen "roidmi cleaner" i din telefon. Tryck på "Lägga till enhet" och från listan över "Enhet i närheten" välj en enhet att para ihop. 
2. När ihopparningen är klar, kan du hitta enheten i "Min"-> "Min enhet". 

 

8. Rengöring och underhåll 
/i\ Slå alltid "AV" och koppla bort apparaten innan du utför något underhåll. 

l_D Använd aldrig aggressiva tvättmedel, alkoholhaltigt liniment eller andra kemiska lösningar, eftersom dessa kan skada höljet eller orsaka funktionsstörning på 
apparaten . 

a) Rengöring av dammbehållare 
1. Tryck in  och  håll  in  dammbehållarens  utlösningsknapp  och  dra  ut  den  2.  Ta  bort  HEPA-filter  och  cyklon  enligt  bilden  från  dammbehållaren  den 

horisontellt från huvudenheten. ordningsföljden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Töm dammbehållaren och använd rengöringsborsten för att rengöra filtret och 

♦ 
 

 

00v 
4. Som illustrerat installerar du cyklonen och HEPA-filter i följd. Montera sedan 

cyklonen. Skölj dem under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar 
innan du installerar dem på nytt. 

 
 

ij 
tillbaka dam llaren tills den klickar på plats. 

 
Gränspunkt för 
installation av filter 

- 

 

Det rekommenderas att filtret byts ut var tredje månad för att upprätthålla högsta effektivitet. Använd endast filter som anges av tillverkaren. 
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