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Roborock E5
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder 
produkten och förvara den på rätt sätt för framtida användning.

Användarmanual för robotdammsugare
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Begränsningar
Säkerhetsinformation

• Den här produkten är endast avsedd för rengöring av golv inomhus, använd den 
inte utomhus (t.ex. på en öppen terrass), på någon annan yta än golvet (t.ex. en 
soffa) eller i kommersiella eller industriella miljöer.

• Använd inte denna produkt på upphöjda ytor utan hinder, t.ex. golvet i ett loft, en 
öppen terrass eller ovanpå möbler.

• Använd inte produkten när omgivningstemperaturen är högre än 40 °C (104 °F), 
lägre än 4 °C (39 °F) eller om det finns vätskor eller klibbiga ämnen på golvet.

• Innan du använder produkten ska du flytta kablarna från marken eller placera 
dem åt sidan för att förhindra att de dras av dammsugaren.

• För att förhindra att produkten blockeras och för att undvika skador på 
värdesaker, ta bort lätta föremål (t.ex. plastpåsar) och ömtåliga föremål (t.ex. 
vaser) från golvet innan du rengör.

• Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och 
kunskap, om de inte har fått övervakning eller instruktioner om användningen av 
produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet (CB). 
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Säkerhetsinformation

• Denna produkt kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med 
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och 
kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur produkten 
ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med 
produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan 
övervakning (EU).

• Förvara rengöringsverktygen för dammsugaren utom räckhåll för barn.
• Placera inga föremål (inklusive barn och husdjur) på produkten, oavsett om den 

är i användning eller inte.
• Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla delar av kroppen borta från öppningar och 

rörliga delar.
• Använd inte produkten på brinnande föremål (t.ex. cigarettfimpar).
• Använd inte produkten på mattor med hög lugg (produktens effektivitet kan 

också minska på mörka mattor).
• Använd inte produkten för att rengöra hårda eller vassa föremål (t.ex. 

dekorationsavfall, glas och spikar).
• Bär inte produkten med hjälp av huvudenhetens skydd eller stötfångaren.
• Produkten måste vara avstängd och stickkontakten måste dras ur uttaget innan 

du rengör eller underhåller produkten.
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Säkerhetsinformation
• Använd inte våta trasor eller vätskor för att rengöra produkten.
• Använd inte moppningsmodulen på mattor.
• Använd produkten i enlighet med manualen. Eventuella förluster eller skador 

som orsakas av felaktig användning kommer att bäras av användaren.
• Denna produkt innehåller batterier som endast kan bytas ut av kunniga personer.

• Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
• För att ladda batteriet får du endast använda den löstagbara matningsenheten 

roborock CDZ14RR eller CDZ15RR som medföljer den här produkten.
• Demontera, reparera eller modifiera inte batteriet eller docking stationen.
• Håll laddningsstationen borta från värme (t.ex. värmeventiler).
• Torka inte av eller rengör inte laddaren med en våt trasa eller våta händer.
• Om strömkabeln är skadad ska du omedelbart sluta använda den. Det måste 

bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer 
för att undvika fara.

• Se till att produkten är avstängd innan den transporteras. 

Batteri och laddning
VARNING 
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Säkerhetsinformation
• Det rekommenderas att du använder originalförpackningen.
• Om produkten inte används under en längre tid ska du ladda den helt och stänga 

av den innan du förvarar den på en sval och torr plats. 
• Ladda det minst var tredje månad för att undvika att batteriet laddas för mycket.
• För att uppfylla kraven för RF-exponering bör ett avstånd på minst 20 cm hållas 

mellan den här enheten och personer när enheten används. För att säkerställa 
överensstämmelse rekommenderas inte användning på närmare håll än detta 
avstånd.

• Den antenn som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med 
någon annan antenn eller sändare.

• Icke uppladdningsbara batterier får inte laddas.
• Olika typer av batterier eller nya och begagnade batterier får inte blandas.
• Batterierna ska sättas in med rätt polaritet.
• Förbrukade batterier ska tas bort från apparaten och kasseras på ett säkert sätt.
• Om apparaten ska förvaras oanvänd under en längre tid ska batterierna tas bort.
• Matningsterminalerna får inte kortslutas.

Batteri till fjärrkontrollen
VARNING
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Roborock robotdammsugare Felsökning

Roborock robotdammsugare felsökning

Namn

Robot

Docking station

Strömkabel

Felsökning

Problem som anges i bruksanvisningen

Produkten kan inte slås på

Huvudborsten, sidoborsten, fläkten eller huvudhjulen fungerar inte.

Roboten får ingen ström

Docking stationen kan inte förses med ström
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Robot

Hem/Zonrengöring
 • Tryck på för att återgå till docking stationen
 • Tryck och håll ned för att rengöra en fläck

Tryck på valfri knapp för att pausa rengöringen, återgå till 
dockingstationen eller för att rengöra fläckar.
Obs!

Återställ WiFi
Håll knapparna 'start' och 'hem' intryckta tills du hör 
röstmeddelandet "Resetting WiFi" (återställning av 
WiFi).

Produktöversikt

Rengör/Start
 • Tryck på för att 
starta rengöringen

 • Tryck och håll ned 
för att slå på eller 
stänga av

Strömindikator
 • Vit: Batterinivå ≥ 20 %.
 • Rött: Batterinivå < 20 %.
 • Andning: Laddning eller 
igångsättning

 • Blinkar rött: Fel
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Produktöversikt

Justerbar vattentank MoppdukStrömkabel

Dockingstation Fukttät matta Fjärrkontroll

SPOT
CLEAN

POWER
LEVEL

DOCK
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Robot

Produktöversikt

Högtalare

Luftventil

Spärrlås för 
dammfack

Filter

Indikatorlampa för WiFi
 • Av: WiFi är inaktiverat
 • Långsamt blinkande: Väntar på 
anslutning

 • Snabbt blinkande: Anslutning
 • Stabil: WiFi anslutet
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Robot och sensorer

Sensor för hinder

Positionsgivare 
av stationen

Stötfångare

Produktöversikt

Stupsensorer

Omnidirektionellt hjul

Laddningskontakter
Sensor för 
rörelsespårning
Sidoborste
Huvudhjul
Huvudborste

Lås för huvudborstskydd



11

Laddningskontakter

Laddningsstation

Laddningsstationen

Indikator för strömförsörjning

Anslutning av 
strömkabel

Laddningskontakter

Produktöversikt
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Översikt över fjärrkontrollen

Obs：

Sätt in två AAA/LR03-batterier innan du använder fjärrkontrollen för första gången. 
Om fjärrkontrollens avstånd blir kortare eller om indikatorlampan blir svagare, byt ut 
batterierna för att få en korrekt funktion. När du använder fjärrkontrollen för att fjärrstyra 
robotdammsugaren ska du rikta fjärrkontrollen mot roboten och se till att det inte finns 
något hinder mellan dem som blockerar den infraröda signalen.

Obs:

Dammsugarens effekt kan inte justeras med knappen Power Level på fjärrkontrollen under 
punktrengöring eller dockning.

VIKTIGT:

Eftersom den infraröda strålen i signalen från fjärrkontrollen befinner sig i ett band som 
liknar signalen från laddningsstationen är det normalt att det uppstår en signalfördröjning 
för robotdammsugaren när den kommer för nära docking stationen.

Produktöversikt

Med fjärrkontrollen kan du fjärrstyra robotdammsugaren så att 
den kan röra sig i rummet eller ändra rengöringsläge inom 4 
meter.

Pilknappar för fjärrkontrollen

Start/Paus

Ladda

Effektnivå
Zonrengöring

SPOT
CLEAN

POWER
LEVEL

DOCK

Batteriutrymme

AA
A 

   
1.

5V

AAA    1.5V
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När du använder roboten för första gången ska du följa den genom hela rengöringsrutten och se efter större hinder. Roboten kommer att kunna städa själv vid framtida användningar.

Installation
Viktigt

Rensa bort kablar och lösa föremål från marken och flytta 
instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål för att 
förhindra personskador eller egendomsskador på grund av att 
föremålen trasslar in sig i, eller välts omkull av roboten.

1. Om du använder roboten i ett upphöjt område ska du alltid 
använda ett säkert fysiskt hinder för att förhindra oavsiktliga fall 
som kan leda till person- eller sakskador.

2.

Obs:



14

Användning av roboten

Installation

Mer än 
0.5m (1.6ft)

Mer än  
0.5m (1.6ft)Mer än 

1.5m (4.9ft)

Placera laddstationen
Placera laddstationen mot väggen på en plan yta och anslut 
den till elnätet.

Obs:
 • Se till att det finns ett avstånd på minst 0,5 m på båda sidor och 1,5 m framför docking 
stationen.

 • Strömkabeln kan fastna i roboten när den ligger lodrätt mot golvet och på så sätt koppla 
bort docking stationen.

 • Strömindikatorn lyser när docking stationen är ansluten till elnätet och är släckt när 
roboten laddas.

 • För en bättre appanvändarupplevelse, placera docking stationen i ett område med en stark 
WiFi-signal.

 • För att undvika problem när du återvänder till docking stationen får du inte placera docking 
stationen i direkt solljus eller blockera stationen lokaliseringsfyren.

 • Placera inte docking tationen i passager eller dörröppningar. Detta kan förhindra åtkomst 
på grund av den säkra zonen runt stationen.

1

Laddstation
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Använd alltid den fuktsäkra mattan när du placerar laddningsstationen på ett trägolv.

Fäst den fukttäta mattan
När du har fäst docking stationen torkar du området där den 
fukttäta mattan ska placeras med en torr trasa enligt bilden. 
Klistra fast den dubbelhäftande tejpen först på den fuktsäkra 
mattan och sedan på plats på golvet.

Obs:

2

Installation
Slå på och ladda

Roboten kan inte sättas på när batteriet är lågt. Placera roboten på docking 
stationen för att ladda den.
Obs:

Tryck och håll in startknappen för att slå på strömmen. 
När strömindikatorn lyser placerar du roboten på docking 
stationen för att ladda den. Den här roboten är utrustad med 
ett högpresterande uppladdningsbart litiumjonbatteripaket 
med hög prestanda. För att bibehålla batteriets prestanda ska 
du hålla batteriet laddat.

3

Strömindikatorns färg 
anger batterinivån:
 • Vit: Batterinivå ≥ 20 %.
 • Rött: Batterinivå < 20 %.
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3. Lägg till en enhet

1. Ladda ner appen
Sök efter "Xiaomi Home" i App Store eller Google Play eller 
skanna QR-koden nedan och ladda ner och installera appen.

Öppna appen Xiaomi Home och tryck på "+" i det övre högra 
hörnet. Lägg till roboten genom att följa anvisningarna i appen. 
När du har lagt till kan roboten hittas på hemsidan.

2. Återställ WiFi
a. Öppna robotens övre lock så att du ser WiFi-

indikatorlampan.
b. Håll ned start- och hemknapparna tills du hör 

röstmeddelandet "Resetting WiFi" (återställning av WiFi). 
Återställningen är slutförd när WiFi-indikatorn blinkar 
långsamt. Roboten kommer sedan att vänta på en 
anslutning.

Obs:
 • På grund av den pågående utvecklingen av Xiaomi Home kan den faktiska processen 
skilja sig något från beskrivningen ovan. Följ alltid de instruktioner som ges i appen.

 • Endast 2,4 GHz WiFi stöds.

Installation
Anslut till mobilappen (rekommenderas)
Den här roboten använder Xiaomi Home-appen.

4

 • Av: WiFi är inaktiverat
 • Långsamt blinkande: 
Väntar på anslutning

 • Snabbt blinkande: Ansluter
 • Stabil: WiFi anslutet

Indikatorlampa för WiFi

Om du inte kan ansluta telefonen till roboten, återställ WiFi och lägg till roboten 
som en ny enhet.
Obs:
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1. Justera vattenflödet 

3. Montera moppduken

4. Installera modulen

2. Fyll vattenbehållaren

Vrid om på knappen för att justera flödeshastigheten enligt dina 
behov.

Låg

Hög

Fukta moppduken och kläm ihop den tills den slutar droppa. 
Sätt in den i monteringsspåret i vattentanken.

Skjut moppmodulen i linje med markeringarna på maskinens 
baksida tills du hör ett "klick".

Öppna vattentanken, fyll den med vatten och stäng den 
ordentligt.

Installation
Moppning5

Obs:
 • Det rekommenderas att alla golv dammsugs minst tre gånger före den första 
moppningen för att undvika att det bildas för mycket smuts på moppen.

 • Använd en barriär tejp för att förhindra att du moppar mattor eller ta bort mattorna 
innan du moppar dem.

 • För att förhindra korrosion eller skador får du inte använda rengöringsvätska eller 
desinfektionsmedel i vattentanken.

 • Det rekommenderas att du rengör moppduken var 60:e minut för att säkerställa 
vattenflödet och rengöringseffekten.
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Installation
Börja städa
När batteriet är fulladdat lyser strömindikatorn. Tryck på 
knappen eller använd startknappen för att starta en rengöring.

6

Ta bort moppningsmodulen
När maskinen har avslutat rengöringen och återvänt till 
docking stationen trycker du på de två sidolåsarna inåt och 
drar för att ta bort moppningsmodulen.

7

Obs:
 • När docking stationen placeras på ett trägolv ska du alltid använda den tillsammans 
med den fuktsäkra mattan för att förhindra fuktskador.

 • Ta bort moppmodulen efter moppning, töm restvattnet och rengör moppduken för att 
förhindra mögel eller obehagliga lukter.

 • Ta bort moppningsmodulen om du inte moppar.

Bruksanvisningar
På/Av
Håll startknappen intryckt för att slå på roboten. Strömindikatorn 
tänds och roboten går in i standby-läge. Om roboten är inaktiv 
trycker du på startknappen och håller den intryckt för att stänga 
av den och avsluta den aktuella rengöringscykeln.

Roboten kan inte stängas av när den laddas.Obs:

Städa
Tryck på startknappen för att starta rengöringen. Tryck på valfri 
knapp för att pausa den pågående rengöringscykeln.

 • Rengöringen kan inte påbörjas om batterinivån är för låg. Låt roboten laddas innan du 
startar rengöringen igen.

 • Ta bort alla kablar som ligger på marken (inklusive laddningsstationens strömkabel) innan 
du rengör för att undvika att strömmen går förlorad eller att roboten eller kablarna skadas.

 • Om en rengörning avslutas inom 10 minuter upprepas rengörningen som standard.
 • Om batteriet tar slut innan rengöringen är klar återvänder roboten till docking stationen 
för att laddas på nytt innan den återupptar rengöringen där den slutade.

Observera:
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Bruksanvisningar

Pausa
När roboten håller på att rengöra trycker du på en valfri knapp för 
att pausa den. Tryck på startknappen för att fortsätta rengöringen 
eller på hemknappen för att stoppa rengöringen och skicka 
tillbaka den till docking stationen.

 • Om du dockar roboten manuellt i pausläget stoppar du den pågående rengöringscykeln.
 • Om du fortsätter att rengöra efter att ha flyttat roboten ska du placera den nära sin 
ursprungliga position innan du börjar.

Obs:

Om roboten inte kan hitta docking stationen återvänder den till den senaste 
startplatsen. Placera roboten manuellt till docking stationen för att ladda den.
Obs:

Laddning
Automatiskt läge: Efter rengöring återgår roboten automatiskt till 
laddstationen.
Manuellt: Om den är pausad trycker du på knappen för att skicka 
tillbaka roboten till docking stationen.
Robotens strömindikator blinkar när roboten laddas.

Rengöringsväg
När roboten har startat rengör den i ett Z-mönster. När alla 
områden har täckts kommer den att städa längs väggen för att 
effektivt täcka hela golvet. Den återvänder sedan automatiskt till 
docking stationen.

Påfyllning av vattentanken eller 
rengöring av moppduken
Om du vill fylla på vatten eller rengöra moppduken trycker du på 
en valfri knapp för att stoppa roboten och ta bort moppmodulen. 
När du har lagt till vatten eller rengjort moppduken installerar du 
moppmodulen igen och trycker på startknappen för att fortsätta.
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Bruksanvisningar

Sömn
Om roboten är inaktiv i mer än 10 minuter går den automatiskt 
in i viloläge. Strömindikatorn blinkar med några sekunders 
mellanrum. Tryck på en valfri knapp för att väcka roboten.

Planerad rengöring
Använd mobilappen för att ställa in schemalagda rengöringar. 
Roboten rengör automatiskt vid de angivna tiderna och 
återvänder till docking stationen efter varje rengöring.

Om du startar zonrengöringen i pausläget stoppas den pågående rengöringscykeln.

Zonrengörning
I standby- eller pausläge, tryck och håll in hemknappen för att 
starta zonrengöring. Roboten rengör en cirkel med en diameter 
på 1,2 m (3,9 fot) i spiralform från startpunkten. Efter rengöringen 
återvänder roboten till startpunkten.
Obs:

Sugkraft
Använd Xiaomi Home-appen för att välja mellan lägena Tyst, 
Balanserad, Stark och MAX. Balanserat läge är standardläget.

Stör ej-läge (DND)
När DND-läget är aktiverat avslutas en aktiv rengöringscykel, 
inga röstmeddelanden hörs och strömindikatorlampan dimmar. 
DND-läget är aktiverat som standard från 22:00 till 08:00. Du kan 
använda mobilappen för att inaktivera Do Not Disturb-läget eller 
ändra dess effektiva tid.

Återställ WiFi
Om en mobiltelefon inte kan ansluta till roboten på grund 
av ändrade routerkonfigurationer, glömt lösenord eller av 
någon annan anledning, återställer du WiFi. Öppna det övre 
locket för att visa WiFi-indikatorn och håll sedan knapparna 
start och hem intryckta tills röstljudet "Reset WiFi" ljuder. När 
WiFi-indikatorlampan blinkar långsamt har roboten gått in i 
nätverkskonfigurationsläget.

WiFi inaktiveras automatiskt om det tar längre tid än en timme att ansluta. Om du 
behöver ansluta igen, återställer du WiFi och försöker igen.
Obs:

Fel
Om ett körtidsfel inträffar blinkar strömindikatorn snabbt rött och 
en röstmeddelande hörs. Se "Felsökning" för mer information. 

 • Roboten går automatiskt in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet i ett feltillstånd.
Obs:



21

Bruksanvisningar
Systemåterställning
Om roboten inte reagerar när du trycker på en knapp eller om 
roboten inte kan stängas av, återställer du systemet genom att 
trycka på startknappen och hålla den intryckt. Roboten startar om 
automatiskt efter återställningen.

Uppdatering av fast programvara
Uppdatera roboten med appen Xiaomi Home. Placera roboten 
vid docking stationen och se till att batterinivån är högre än 20 
% innan du uppdaterar. Strömindikatorn kommer att blinka vit 
snabbt under en uppdatering av den fasta programvaran.

Återställa fabriksinställningar
Om roboten inte fungerar efter en systemåterställning trycker du 
på och håller in startknappen och hemknappen tillsammans tills 
röstljudet "Restoring factory settings" ljuder. Roboten återställs då 
till fabriksinställningarna. Ignorera röstvarningen "Resetting WiFi" 
(återställning av WiFi).
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Det rekommenderas att huvudborsten byts ut var 6-12:e månad för att få en korrekt rengöring.Obs:

Dammbehållare och filter Huvudborste
1. Öppna robotens övre lock, tryck på dammluckan och lyft sedan 

upp och ta bort dammluckan.
1. Vänd på roboten och tryck på huvudborstskyddets lås för att ta 

bort huvudborstskyddet.
2. Ta bort huvudborsten och rengör dess lager.
3. Ta bort eventuella hår som har trasslat in sig.
4. Sätt tillbaka huvudborsten och sätt tillbaka huvudborstkåpan.

2. Ta bort filtret och töm dammsugaren.

Rutinmässigt underhåll
* Rengör varje vecka * Rengör varje vecka

Huvudsakligt borstskydd

Lås för huvudborstskydd
Huvudborste
Huvudborstlager
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Rengör det tvättbara filtret
1. Fyll dammsugaren med rent vatten. Skaka den försiktigt och 

häll sedan ut det smutsiga vattnet.

3. Skölj vid behov filtret och knacka på filterramen upprepade 
gånger för att avlägsna så mycket smuts som möjligt.

2. Ta bort filtret och skölj det med vatten.

* Rengör varannan vecka  

För att förhindra filterstopp, använd endast färskvatten. Använd inte rengöringsmedel.Obs:

Rutinmässigt underhåll

Obs: För att undvika skador får du inte röra filterets yta med händer, borstar eller vassa 
föremål.

Laddningsstationen
Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra laddningskontakterna.

* Rengör varje månad

4. Låt filtret torka innan du monterar det igen.
Torka filtret ordentligt innan du använder det. (Minst 24 timmar)Obs:

Batteri
Roboten är utrustad med ett högpresterande uppladdningsbart 
litiumjonbatteri. Håll roboten laddad för att bibehålla batteriets 
prestanda.

Om roboten ska lämnas oanvänd under en längre tid ska du stänga av den innan 
du förvarar den och ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika att batteriet 
skadas på grund av överladdning.

Obs.
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Rutinmässigt underhåll

Sidoborste

Filtersammansättning

Moppduk

1. Vänd på roboten och ta bort skruven som håller fast sidobor-
sten.

2. Ta bort och rengör sidoborsten.
3. Sätt tillbaka sidoborsten och dra åt skruven.

1. Flytta fingret längs med skåran för att ta bort båda filtren.
2. Montera de nya filtren.

1. Ta bort moppduken från moppningsmodulen.

* Rengör varje månad

* Rengör varje månad

* Utbyte var 1-3:e månad rekommenderas

* Rengör efter användning

Det rekommenderas att byta ut sidoborsten var tredje till sjätte månad för att 
bibehålla rengöringskvaliteten.
Obs. Det rekommenderas att byta filter var 1-3:e månad, beroende på vattenkvaliteten och 

användningsfrekvensen, för att säkerställa reningskvaliteten.
Obs:

2. Rengör och torka moppduken.

 • Ta alltid bort moppduken efter rengöring för att undvika att filtret blockeras.
 • Om moppduken blir alltför smutsig påverkas rengöringskvaliteten. Använd alltid en ren 
trasa. 

 • Det rekommenderas att du byter ut moppduken var 3-6:e månad för att bibehålla 
rengöringskvaliteten.

Obs:

Huvudhjul
Använd en mjuk torr trasa för att torka och rengöra huvudhjulen.
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Hjulfästet kan inte tas bort.Obs:

Rutinmässigt underhåll
Omnihjul Sensorer
1. Vänd på roboten.
2. Använd en liten skruvmejsel för att lyfta ut axeln och ta bort hjulet.
3. Skölj axeln och hjulet med vatten för att ta bort hår och smuts.
4. Torka och tryck tillbaka hjulet på plats.

Använd en mjuk torr trasa för att torka och rengöra alla
sensorer, inklusive:

1. Fyra klippsensorer på robotens undersida.
2. Hindersensor på robotens framsida.
3. Rörelsespårningssensor på robotens undersida.

* Städa vid behov * Rengör vid behov

Hjul
Axel

Fäste

Stupsensorer

Sensor för 
rörelsespårning

Sensor för 
hinder
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Rutinmässigt underhåll
Kontaktytor för laddning
Använd en mjuk torr trasa för att torka av laddningskontakterna 
på docking stationen och roboten.

* Rengör varje månad
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Robot Laddningsstationen

Namn

Modell  

Mått

Batteri

Vikt

Trådlös anslutning

Nominell ingång

Laddningstid

Namn

Modell  

Mått

Nominell effekt

Nominell ingång

Nominell effekt

Nominell frekvens

Laddning av batteriet

Parametrar

roborock E5

350×350×90.5mm

14.4V/5200mAh litiumbatteri

Cirka 3,0 kg

WiFi Smart Connect

20VDC 1.2A

＜ 6h

Parametrar

CDZ14RR eller CDZ15RR

151×130×98mm

28W

100-240 VAC

20VDC 1.2A

50-60Hz

14.4V/5200mAh litiumbatteri

Grundläggande parametrar
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Felsökning
Om ett fel inträffar under rengöring blinkar strömindikatorn snabbt rött och en röstvarning spelas upp. Se nedanstående tabell för 
lösningsalternativ.

Fel 2: Rengör och knacka lätt på 
stötfångaren.

Stötfångaren sitter fast. Knacka lätt och upprepade gånger på stötfångaren för att avlägsna 
eventuella främmande föremål. Om inga främmande föremål hittas flyttar du maskinen till 
en ny plats och startar om.

Fel 3: Flytta roboten närmare 
startplatsen och starta om. Hjulen är upphängda. Flytta roboten närmare startplatsen och försök igen. 

Fel 4: Torka cliff-sensorerna och flytta 
roboten närmare den plats där den 
lämnade den och starta om.

Hjulen är upphängda. Flytta roboten närmare den plats där den lämnade den och starta 
om.  Det här felet kan också orsakas av smutsiga Cliff-sensorer. Torka av Cliff-sensorerna 
och försök igen.

Fel Lösning

Fel 5: Ta bort huvudborsten och 
rengör borsten och lagren. Skräp kan ha fastnat i huvudborsten. Ta bort och rengör huvudborsten och dess lager.

Fel 6: Ta bort och rengör sidoborsten. Sidoborsten kan ha trasslat in sig i skräp. Ta bort den och rengör den.

Fel 7: Ta bort allt skräp som fastnat i 
huvudborsten. Flytta roboten närmare den 
plats där den lämnade den och starta om.

Huvudhjulen kan ha fastnat. Ta bort och rengör dem.

Fel 8: Rensa bort eventuella hinder 
runt roboten. Roboten kan ha fastnat. Ta bort alla hinder runt omkring den.

Fel 9: Installera soptunnan och filtret. Sätt tillbaka sopkärlet och filtret. Kontrollera att de är korrekt installerade. Om problemet 
kvarstår ska du försöka byta ut filtret.
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Felsökning

Fel 10: Se till att filtret är torrt eller 
rengör filtret.

Filtret är inte helt torrt. Torka filtret i minst 24 timmar. Filtret kan också vara blockerat 
och behöva rengöras. Om problemet kvarstår ska du byta ut filtret.

Fel 17: Fel i sidoborstmodulen. 
Återställ systemet. Sidoborsten har ett fel. Återställ systemet.

Fel 18: Fel på dammsugarfläkten. 
Återställ systemet. Dammsugarfläkten har ett fel. Återställ systemet.

Fel 20: Rengör 
rörelsespårningssensorn och placera 
roboten tillbaka där den stannade.

Sensorn för rörelsespårningen kan vara smutsig. Använd en torr trasa för att torka av 
sensorn och placera sedan roboten tillbaka där den stannade innan du startar om.

Fel 12: Batteriet är för lågt. Ladda 
dammsugaren innan du använder den. Lågt batteri. Ladda upp innan du använder det.

Fel 13: Laddningsfel. Rengör 
laddningskontakterna.

Använd en torr trasa för att rengöra laddningskontakterna på roboten och på 
laddningsstationen.

Fel 14: Batterifel. Batteritemperaturen är antingen för hög eller för låg. Vänta tills den återgår till det normala.

Fel Lösning

Fel 23: Rengör Docking stationen. Docknings stationen är smutsig. Torka av den.

Internt fel. Återställ systemet. Fel på grund av ett internt fel. Återställ systemet.

En systemåterställning kan lösa vissa problem.Obs:

Om problemet kvarstår efter att du använt rekommendationerna i tabellen ovan, skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst: 
support@roborock-eu.com
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FAQ

Kan inte starta

Kan inte ladda

Långsam laddning

Kan inte nå bryggan

Onormalt beteende

Batterinivån är låg. Sätt roboten till docking stationen för att ladda den innan du 
använder den. Batteritemperaturen är för låg eller för hög. Använd endast roboten 
inom intervallet 4-40 °C (39-104 °F).

Om docking stationen inte tar emot ström, kontrollera att båda ändarna av strömkabeln 
är korrekt anslutna. Om kontakten är dålig, rengör kontaktytorna på docking stationen 
och roboten. Strömmen är återställd när strömindikatorlampan tänds.

När roboten används vid höga eller låga temperaturer sänker den automatiskt 
laddningshastigheten för att förlänga batteriets livslängd. Laddningskontaktytorna kan 
vara smutsiga. Använd en torr trasa för att rengöra dem.

Det finns för många hinder i närheten av docking stationen. Rensa området eller flytta 
stationen. Roboten är för långt från docking stationen. Placera den närmare och försök 
igen.

Buller under rengöring Huvudborsten, sidoborsten eller huvudhjulen kan ha fastnat. Stäng av roboten och 
rengör dem. Om det omni-direktionella hjulet sitter fast, ta bort den för rengöring.

Dålig rengöringsförmåga eller damm 
som faller ut

Behållarna är fulla och behöver tömmas. Filtret är blockerat och behöver rengöras. 
Huvudborsten har fastnat och behöver rengöras.

Starta om roboten.

Problem Lösning 
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FAQs

Det går inte att ansluta till WiFi

Den schemalagda rengöringen 
fungerar inte

Tas det alltid ström när roboten 
står vid docking stationen?

Måste roboten laddas i minst 16 
timmar de tre första gångerna 
den används?

WiFi är inaktiverat. Återställ WiFi och försök igen. WiFi-signalen är dålig. Kontrollera 
att roboten befinner sig i ett område med god WiFi-signalmottagning. Onormal WiFi-
anslutning. Återställ WiFi och ladda sedan ner den senaste mobilappen och försök igen. 
Det går inte att ansluta till WiFi. Det kan vara ett fel i inställningarna för din router. Kontakta 
Roborocks kundtjänst för felsökning.

Batterinivån är för låg. Den schemalagda rengöringen kan endast påbörjas när batterinivån 
är över 20 %.

Roboten drar ström när den är dockad för att bibehålla batteriets prestanda, men 
strömförbrukningen är extremt låg.

Nej, roboten kan användas när som helst efter att den har laddats helt en gång.

Rengöringen återupptas inte efter 
laddning.

Kontrollera att roboten inte är i DND-läge. DND-läget förhindrar rengöring. När du städar ett 
utrymme som kräver en extra laddning, om roboten placerades manuellt på laddningsstationen 
innan den laddades automatiskt, kommer den inte att kunna fortsätta städningen.

Roboten kan inte återvända till 
docking stationen efter fläck 
rengöring eller när den har 
flyttats manuellt.

Efter en fläck rengöring eller en betydande positionsförändring genererar roboten kartan 
på nytt. Om docking stationen är för långt bort kan den kanske inte återvända för laddning 
och måste placeras på laddaren manuellt.

Problem Lösning
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FAQ

Roboten har börjat sakna vissa punkter. Hindersensorn kan vara smutsig. Rengör den med en mjuk och torr trasa.

Inget eller lite vatten under moppning  Kontrollera om det finns vatten i vattentanken, skölj moppduken, byt ut filtret eller följ 
instruktionerna i bruksanvisningen för att installera moppduken korrekt.

För mycket vatten vid moppning Kontrollera att vattenbehållarens lock och filtret är ordentligt monterade på plats.

Problem Lösning 
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WIFI-specifikation
Service

WIFI

Protokoll

802.11b/g/n

Frekvensområde

2400-2483.5 MHz

Max. Utgående effekt 

≤ 20dBm
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EU Declaration of Conformity
Hereby we:

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that the products:

Name of manufacturer Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address Floor 6 , Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, 
No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.CHINA

Product description Robotic Vacuum Cleaner and Accessories

Type (model) designation (s) roborock E5

are in conformity and verified through testing with the provision of the following EU directives: 

RED Directive 2014/53/EU
Article 3.1 a): Safety&Health
1.  EN 60335-1: 2012+AC:2014+A11:2014
     +A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
2.  EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
3.  EN 62311:2020
4.  EN 62233:2008

1.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General require-
ments

2.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-2: Particular 
requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning appliance

3.Assessment of electronic and electrical equipment related to human expo-
sure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

4.Measurement methods for electromagnetic fields of household appliance 
and similar apparatus with regard to human exposure
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EU Declaration of Conformity

RED Directive 2014/53/EU
Article 3.1 b): EMC
1.  ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
2.  ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
3.  EN 55014-1:2017
4.  EN 55014-2: 2015
5.  EN 61000-3-2: 2019
6.  EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

1.ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 
services; Part

1: Common technical requirements; Harmonised Standard for Electro-
Magnetic Compatibility

2.ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 
services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission 
Systems; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

3.Electromagnetic Compatibility-Requirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus Part 1: Emission

4.Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family 
standard

5.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for har-
monic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). 

6.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of 
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage 
supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and 
not subject to conditional connection.

RED Directive 2014/53/EU
Article 3.2: Radio Spectrum
EN 300 328 V2.2.2

Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating 
in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; 
Harmonized Standard covering the essential requirements of article 3.2 
of Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU
EN IEC 63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic 
products with respect to the restriction of hazardous substances
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EU Declaration of Conformity

Low Voltage Directive 2014/35/EU
1.  EN 60335-1:2012 + A11:2014 +AC:2014 +    
     A13:2017 +A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
2.  EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018
3.  EN 62233:2008

1.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 1: General 
requirements

2.Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-29: Particular 
requirements for battery chargers

3.Measurement methods for electromagnetic fields of household appli-
ance and similar apparatus with regard to human exposure

EMC Directive 2014/30/EU
1.  EN 55014-1:2017
2.  EN 55014-2: 2015
3.  EN IEC 61000-3-2:2019
4.  EN 61000-3-3:2013+A1

1.Electromagnetic Compatibility-Requirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus Part 1: Emission

2.Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family 
standard

3.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for har-
monic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). 

4.Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of 
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage 
supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase

RoHS Directive 2011/65/EU
EN IEC 63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic 
products with respect to the restriction of hazardous substances

Product description Charging Dock and Accessories

Type(model) designation(s) Charging Dock , model: CDZ14RR or CDZ15RR

are in conformity and verified through testing with the provision of the following EU directives: 
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EU Declaration of Conformity
Person responsible for making this declaration:

Printed name: Rui.Shen 

Position/Title: Quality Director

Signature:

Date of issue: March 9, 2021

Place of issue: 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 Information
Correct Disposal of this product . This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout 
the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote 
the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer 
where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

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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Garanti

Lasersäkerhet
Laseravståndssensorn i den här produkten uppfyller kraven för laserprodukter av klass 1 i IEC 60825-1:2014 och genererar ingen farlig 
laserstrålning.

Garantiperioden beror på lagarna i det land där produkten säljs, och garantin är säljarens ansvar. 
Garantin täcker endast material- och tillverkningsfel.  
Reparationer inom ramen för garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk under garantin måste den 
ursprungliga inköpsräkningen (med inköpsdatum) lämnas in. 

Garantin gäller inte i följande fall: 
 • Normalt slitage.
 • Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke-godkända tillbehör, användning av våld.  
 • Skador orsakade av yttre påverkan.  
 • Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. om apparaten ansluts till ett olämpligt elnät eller om installationsanvisningarna 
inte följs. 

 • Delvis eller helt demonterade apparater.


