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Til lykke med købet af din ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! 
Vi håber, den vil bringe dig mange års tilfredshed. Vi stoler på, at købet af din 
nye robot vil hjælpe med til at holde dit hjem rent og give dig mere kvalitetstid til 
at gøre andre ting. 
Lev smart. Nyd livet.

Hvis du oplever situationer, der ikke er blevet behandlet ordentligt i denne bru-
gervejledning, bedes du kontakte vores kundeservicecenter, hvor en tekniker 
kan løse netop dit problem eller spørgsmål. 
          
For at få yderligere oplysninger kan du besøge ECOVACS ROBOTICS officielle 
websted: www.ecovacs.com

Selskabet forbeholder sig ret til at foretage tekniske og/eller designændringer til 
dette produkt til kontinuerlig forbedring.

Tak fordi du valgte DEEBOT!
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1. Vigtige sikkerhedsforskrifter

Når du bruger et elektrisk apparat, skal grundlæggende sikker-
hedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:
LÆS ALLE FORSKRIFTERNE, FØR DU TAGER APPARATET I BRUG.
OPBEVAR DISSE FORSKRIFTER
1. Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og 

personer med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale evner eller 
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instru-
eret i apparatets anvendelse på en sikker måde og forstår farer-
ne. der er involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengø-
ring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

2. Ryd området, der skal rengøres. Fjern netledninger og små 
genstande, som kan blive viklet ind i apparatet. Skub tæppe-
frynser ind under tæppet, og løft ting som gardiner og bordduge 
væk fra gulvet. 

3. Hvis der er et niveaufald i området, der skal rengøres pga. trin 
eller en trappe, skal du betjene apparatet for at sikre, at det ikke 
falder ud over kanten. Det kan blive nødvendigt at anbringe en 
fysisk barriere ved kanten for at hindre apparatet i at falde. Sørg 
for, at den fysiske barriere ikke medfører risiko for at snuble.

4. Brug kun apparatet som beskrevet i denne vejledning. Brug kun 
tilbehør, der anbefales eller sælges af producenten.

5. Tjek, at netspændingen svarer til spændingen, der er markeret 
på ladestationen.

6. KUN til INDENDØRS husholdningsbrug. Brug ikke apparatet 
udendørs, eller i kommercielle eller industrielle miljøer.

7. Brug kun det originale, genopladelige batteri og ladestationen, 
der fulgte med apparatet fra producenten. Ikke-genopladelige 
batterier må IKKE anvendes. Oplysninger herom kan findes 
i afsnittet Specifikationer.

8. Brug ikke apparatet uden støvbeholder og/eller uden at filtrene 
er på plads.

9. Brug ikke apparatet i et område, hvor der er tændte stearinlys 
eller skrøbelige genstande.
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10. Brug ikke apparatet i ekstremt varme eller kolde miljøer (under 
-5 ˚C /23 ˚F eller over 40 ˚C/104 ˚F).

11. Hold hår, løs beklædning, fingre og alle dele af kroppen væk fra 
alle åbninger og bevægelige dele.

12. Brug ikke apparatet i et rum, hvor et spædbarn eller barn sover.
13. Brug ikke apparatet på våde overflader eller overflader dækket 

af vand.
14. Brug ikke apparatet til at opsamle store genstande såsom sten, 

store stykker papir eller genstande, der kan blokere for apparatet.
15. Brug ikke apparatet til at opsamle brændbart eller letantænde-

ligt materiale, såsom benzin, toner til printere eller kopimaskiner 
eller på steder, hvor disse kan være til stede.

16. Brug ikke apparatet til at opsamle noget, der brænder eller ry-
ger, såsom cigaretter, tændstikker, varm aske eller noget, der 
kan forårsage brand.

17. Put ikke genstande ind i indsugningsåbningen. Brug ikke appa-
ratet, his indsugningsåbningen er tilstoppet. Hold indsugning-
såbningen fri for støv, fnuller, hår eller andet, der kan reducere 
luftstrømmen.

18. Pas på ikke at beskadige netledningen. Træk ikke i eller bær 
apparatet eller ladestationen i netledningen, brug ikke netled-
ningen som håndtag, luk ikke en dør med netledningen eller 
træk ikke netledningen rundt om en skarp kant eller et hjørne. 
Kør ikke apparatet hen over netledningen. Hold netledningen 
væk fra varme overflader.

19. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af produ-
centen eller dennes serviceagent for at undgå enhver risiko.

20. Brug ikke ladestationen, hvis den er beskadiget.
21. Brug ikke en beskadiget netledning eller støvbeholder. Brug 

ikke apparatet eller ladestationen, his de ikke fungerer korrekt, 
er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller har været i 
kontakt med vand. Apparatet skal repareres af producenten el-
ler dennes serviceagent for at undgå enhver risiko.

22. Sluk på kontakten, inden rengøring eller vedligeholdelse af ap-
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paratet.
23. Stikproppen skal fjernes fra beholderen, før rengøring eller ved-

ligeholdelse af ladestationen.
24. Fjern apparatet fra ladestationen, og sluk på apparatets tænd/

sluk-knap, før du fjerner batteriet til bortskaffelse af apparatet.
25. Batteriet skal fjernes og bortskaffes i henhold lokale love og re-

gulativer før bortskaffelse af apparatet.
26. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale love 

og regulativer.
27. Brænd ikke apparatet, hvis det er slemt beskadiget. Batterierne 

kan eksplodere i kontakt med ild.
28. Hvis du ikke skal bruge ladestationen i en længere periode, skal 

du tage stikket ud af stikkontakten.
29. Apparatet skal bruges i overensstemmelse med anvisningerne 

i denne brugervejledning. ECOVACS ROBOTICS kan ikke hol-
des ansvarlig for eller hæfte for eventuelle skader på ting eller 
personer som følge af ukorrekt brug.

30. Robotten indeholder batterier, der kun må udskiftes af kvalifi-
cerede personer. Kontakt Kundeservice for at få udskiftet eller 
fjernet batteriet.

31. Hvis robotten ikke skal anvendes i længere tid, skal den opla-
des helt og derefter slukkes før opbevaring og ladestationens 
netledning skal tages ud af stikkontakten.

32. ADVARSEL: I forbindelse med opladning af batteriet må du 
kun bruge den aftagelige strømforsyningsenhed CH1465A, der 
leveredes sammen med apparatet.

33. Fjernbetjeningen har to fabriksmonterede ikke-genopladelige 
AAA-batterier. Vend fjernbetjeningen om og tryk på batteridæk-
slet for at fjerne det for at udskifte dens batterier. Fjern batteri-
erne, isæt de nye, så polerne vender rigtigt. Sæt batteridækslet 
på igen.

34. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
35. Forskellige batterityper eller nye og gamle batterier må ikke 
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Korrekt bortskaffelse af dette produkt.
Denne mærkat angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sam-
men med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå mulig 
skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret 
bortskaffelse af affald skal det genbruges for at fremme et bære-
dygtigt genbrug af materielle ressourcer. For at kunne genbruge 
dit apparat skal du anvende returnerings- og indsamlingsordnin-
gerne eller kontakte forhandleren, som du købte apparatet af. De 
kan genbruge produktet på sikker vis.

Gælder i EU-lande

blandes.
36. Fjernbetjeningens batterier skal isættes med polerne vendende 

rigtigt. 
37. Afladede batterier skal fjernes fra apparatet og bortskaffes på 

betryggende vis.
38. Hvis fjernbetjeningen skal opbevares uden at blive brugt i læn-

gere tid, skal batterierne fjernes. 
39. Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
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2.1 Pakkens indhold

Robot

(4) Sidebørster

Målebæger

Opladerstation

(2) vaskbare/genbrugeli-
ge mikrofiber rengørings-

klude

Fjernbetjening 
med batteri

Vandbeholder

Brugervejledning

Udskifteligt højeffektivi-
tetsfilter + svampefilter

Model DN78

Arbejdsspænding 12V jævnstrøm Nominel effekt 20 W

Batterimodel DN78-BYD Batterispecifikation Ni-MH 12 V jævns-
trøm, 3000 mAh

Opladerstationsmodel CH1465A

Nominel indgangsspænding 100-240 V vekselstrøm Nominel udgangsspænding 20 V jævnstrøm

Nominel udgangsstrøm 1 A Nominel effekt 20 W

Fjernbetjeningsmodel RC1521C Indgangsspænding 3 V jævnstrøm

Fjernbetjeningens batteri-
typebetegnelse AAA Nominal spænding 1,5 V jævnstrøm

2.2 Specifikationer

* Tekniske og designspecifikationer kan ændres i løbet af løbende produktforbedringer.

2. Pakkens indhold og tekniske specifikationer
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2. Pakkens indhold og tekniske specifikationer

2.3 Produktdiagram
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Robot

Kontrolpanel

1. Topdæksel
2. Kontrolpanel
3. Anti-sammenstødsfølere       
4. Anti-tab-følere
5. Opladningskontakter

1. Kantrengøringstilstand, indikatorlys
2. Punktrengøringstilstand, indikatorlys
3. Knap til AUTO-tilstand       

6. Sidebørster
7. Indsugning
8. Drivhjul
9. Universalhjul
10. Batteripakke

4. Intelligent planlægning, indikatorlys
5. Alarmindikator

11. Vandbeholderspalter
12. Infrarød modtager til fjernbetjeningen
13.  Opgraderingsport (kun til brug for Kun-

deservice)
14. Flerfunktions-rengøringsværktøj
15. Tænd/sluk-knap i bunden
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1

2
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4
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Opladerstation

Fjernbetjening

Støvbeholder

1. Infrarød signalgenerator
2. Opladerstationens ben

1. Knap til AUTO-tilstand
2. Knapper til retningskontrol
3. START/PAUSE-knap
4. Knap til tilbage til opladertilstand
5. Knap til punktrengøringstilstand
6. Knap til kantrengøringstilstand
7. Knap til intelligent planlægning
8. Infrarød emitter

1. Støvbeholderhåndtag
2. Støvbeholderlås
3. Filternet

4. Svampefilter
5. Højeffektivitetsfilter 
6. Støvbeholderdæksel

2. Pakkens indhold og tekniske specifikationer
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2. Pakkens indhold og tekniske specifikationer

Vandbeholder

1.  Vaskbar/genanvendelig mikrofiber 
Rengøringsklud

2. Vandbeholder
3. Vandindløb

1

2
3
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3.1 Bemærkninger før rengøring 
Før brug af DEEBOT, bør du tage et øjeblik for at få overblik over området, 
der skal rengøres og fjerne eventuelle forhindringer.

Fjern netledninger og små genstande fra 
gulvet, som kan blive viklet ind i apparatet.

Vær opmærksom på, at robotten skal mindst 
have 9 cm (3,5”) spillerum for at gøre rent 
under møbler uden komplikationer.

Dette produkt rengør bare gulve og tæpper 
med kort luv. Det er ikke designet til at ren-
gøre tæpper med lang luv eller shag-tæpper.

Hvis der er et trin eller trapper i rengørings-
området, så brug DEEBOT således, at du 
sikrer, at dens Anti-fald-følere kan opdage 
niveauforskellen. Det kan blive nødvendigt 
at anbringe en fysisk barriere ved kanten af 
niveauforskellen for at hindre apparatet i at 
falde.

3. Betjening og programmering
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3. Betjening og programmering

3.2 Kvikstart

* Fjern kofangerskinnens beskyttelses-
svampe på begge sider af DEEBOT før 
første brug.

Anbring opladerstationen på en jævn gulv-
overflade op mod en væg med bunden lodret 
over underlaget. Hold nærområdet 1,5 m 
(5') foran opladerstationen og 0,5 m (1,6') på 
begge sider af opladeren fri for genstande og 
reflekterende overflader.
Tilslut opladerstationen til en stikkontakt.

Fastgør sidebørsterne til bunden af DEEBOT 
ved at trykke en børste ned i tilkoblingspunk-
tet af samme farve, indtil der lyder et klik.

Placering af opladerstationen1

Installation af sidebørster2

Drej robottens Tænd/sluk-knap i bunden hen 
til ON (tændt) positionen. "I"= tændt (ON); 
"O"= slukket (OFF). DEEBOT er tændt, når 
AUTO-tilstands-knappen lyser konstant 
BLÅT.

Tænd3

* Når DEEBOT ikke gør rent, anbefales det 
at holde den tændt og blive opladet, i stedet 
for slukket.
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Anbring DEEBOT på opladerstationen, og 
sørg for, at opladningskontakterne på DE-
EBOT og opladerstationens ben får forbin-
delse.
Oplad DEEBOT i mindst 4 timer inden den 
bruges førte gang.

Opladning af DEEBOT4

* 

* 

* 

Drej robottens Tænd/sluk-knap i bunden hen til ON (tændt) positionen før opladning. ("I"= 
tændt (ON); "O"= slukket (OFF). Robottens standardindstilling er "O".) DEEBOT er tændt, 
når AUTO-tilstands-knappen lyser konstant BLÅT.
AUTO-tilstands-knappen blinker, når DEEBOT oplades. AUTO-tilstandsknappen slukker, når 
DEEBOT er fuldt opladet.
Fjern vandbeholderen, før opladning af DEEBOT.

3. Betjening og programmering

Tryk på AUTO-tilstands-knappen på DEEBOT eller på fjernbetjeningen. DEEBOT begynder 
øjeblikkeligt at arbejde i AUTO-rengøringstilstand.

Start5

* Valg af en anden rengøringstilstand kan du læse om i detaljer i afsnit 3.3 Valg af rengøringstilstand.



13DA DA

3. Betjening og programmering

Sæt DEEBOT på pause ved at trykke på 
AUTO-tilstands-knappen på DEEBOT eller 
START/ PAUSE-knappen på fjernbetjenin-
gen.

Pause6

* 

* 

DEEBOT kan styres til at bevæge sig fremad, bagud, til venstre og højre vha. retningskon-
trolknapperne på fjernbetjeningen, når den er sat på pause. DEEBOT gør ikke rent, når den 
er sat på pause.
For at spare strøm går DEEBOT i dvaletilstand, og Auto-tilstandsknappen på robottens kon-
trolpanel holder op med at lyse, når robotten har været på pause i mere end 1 minut. Tryk på 
knappen AUTO-tilstand på robotten eller tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at 
vække robotten.

DEEBOT har flere rengøringstilstande at vælge imellem til rengøring af forskellige gulvtyper. 
Rengøringstilstande vælges ved brug af fjernbetjeningen.

3.3 Valg af rengøringstilstand

AUTO-rengøringstilstand
Denne er den hyppigst anvendte t i lstand. 
I AUTO-rengøringstilstand rengør DEEBOT i lige 
linjer og skifter retning, når den møder en forhin-
dring.

1
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Punktrengøringstilstand
(2 - 5 minutter)

Kant-rengøringstilstand 

Tilbage til opladertilstand

Denne tilstand er god til rengøring af kanter og 
hjørner i rummet. I kantrengøringstilstand rengør 
DEEBOT langs en kant (fx en væg) og vender 
tilbage til Opladerstationen, når rengøringen er 
afsluttet.

Når batteriniveauet bliver lavt, skifter DEEBOT 
automatisk til retur til opladertilstand og vender til-
bage til opladerstationen for at blive opladet igen.

Denne tilstand kan anvendes i et område med 
høj koncentration af snavs eller støv. I punktren-
gøringstilstand fokuserer DEEBOT på et specifikt 
område, som skal rengøres. DEEBOT rengør 
området i et spiralformet mønster og stopper, når 
den afslutter Pletrengøring.

3

2

4

DEEBOT kan også sendes tilbage til opla-
derstationen til enhver tid ved at trykke på 
retur-til-oplader-knappen på fjernbetjenin-
gen.

*

3. Betjening og programmering
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3. Betjening og programmering

DEEBOT har en intelligent planlægningsfunktion. DEEBOT kan planlægges til rengøring 
hver dag på samme tidspunkt, selv om ingen er hjemme.

3.4 Intelligent planlægning

* 

* 

* 

Al planlagt rengøring udføres i AUTO-rengøringstilstand.

Hvis du ønsker automatisk at gøre rent på et andet tidspunkt, skal du først afbryde den aktu-
elle intelligente planlægning, og derefter indstille det ønskede tidspunkt.
Hvis DEEBOT bliver slukket, bliver Intelligent planlægning annulleret.

Indstil intelligent planlægning
Tryk på knappen Auto-tilstand på DEEBOT to gange eller tryk på knappen Intelligent planlægning 
på fjernbetjeningen for at indstille det aktuelle tidspunkt som det planlagte tidspunkt. Intelligent 
planlægning er indstillet, når robotten bipper og Intelligent planlægningslyset lyser konstant BLÅT. 
DEEBOT vil automatisk gøre rent hver dag på det indstillede tidspunkt.
For eksempel: Indstil intelligent planlægning til kl. 9:00, så vil DEEBOT automatisk gøre rent kl. 9:00 
hver dag.

1

x2x2

x2x2

9:00AM

Afbryd intelligent planlægning2
Tryk på knappen Auto-tilstand på DEEBOT to gange eller tryk på knappen Intelligent planlægning 
på fjernbetjeningen. Intelligent planlægning er indstillet, når robotten bipper og Intelligent planlæg-
ningslyset slukker.
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DEEBOT har et valgfrit moppesystem, der anvender en vaskbar/genanvendelig mikrofiber-
klud, der sidder på en egenudviklet vandbeholder.

3.5 Valgfrit moppesystem

* 

* 

* 

* 

* 

Brug ikke moppesystemet på gulvtæpper.
Når du anvender moppefunktionen, skal du folde tæppekanterne ind under tæppet, så DE-
EBOT undviger tæppet.
Når du bruger moppesystemet, må du ikke standse robotten og lade den stå stille. Dette for-
hindrer, at rengøringskluden efterlader vand på gulvet.
Fjern vandbeholderen, før opladning af DEEBOT.

 Før du fylder vand i vandbeholderen, skal du fjerne vandbeholderen fra robottens underside.

Anbring den vaskbare/genan-
vendelige mikrofiber rengø-
ringsklud på vandbeholderen

Hæld vand på vandbeholderen

Anbring den hvide side af den vaskbare/gen-
anvendelige mikrofiber rengøringsklud på 
Velcro-området på bunden af vandbeholde-
ren. Sørg for, at den blå side af rengørings-
kluden vender udad. 

Fyld det medfølgende målebæger med vand. Åbn låget til vandtilførslen på vandbeholderen og 
hæld langsomt vandet fra målebægeret ned i beholderen. Luk igen låget til vandtilførsel.

1

2

3. Betjening og programmering
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3. Betjening og programmering

Fastgør den avancerede våd/tør-beholder 
til bunden af robotten. Sæt tappene på våd/
tør-beholderen ind i spalterne til våd/tør-be-
holderen på bunden af robotten, indtil du 
hører et klik.

Start Fjern
Valg af den ønskede rengøringstilstand. DE-
EBOT fejer, støvsuger, mopper i den valgte 
tilstand.

Når DEEBOT er færdig med at gøre rent, 
skal du fjerne vandbeholderen fra DEEBOT, 
tømme den for overskydende vand og fjerne 
rengøringskluden.

3 4
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3. Betjening og programmering

3.6 Alarmindikator og lyde
Hvis DEEBOT opdager et problem og har brug for din hjælp, udsender den alarm-bip, og 
alarmindikatoren blinker RØDT.

Alarmlyd Problemer Løsning

Ét bip Funktionsfejl på drivhjul
Kontrollér drivhjulene for filtret hår eller 
snavs og rens dem som beskrevet i afsnit 
4 Vedligeholdelse.

Tre bip Funktionsfejl på drivhjul

Vend robotten om. Tryk på drivhjulene for 
at kontrollere, om en klikkende lyd kan hø-
res. Hvis de ikke klikker, skal du kontakte 
Kundeservice.

Fire bip Funktionsfejl ved støvbehol-
der

Afmonter støvbeholderen og sæt den på 
plads igen. Hvis robotten stadig udsender 
alarmen, skal du kontakte Kundeservice.

Fem bip Lav batteristand Anbring robotten manuelt på opladerstan-
den for at lade den op.

Seks bip Sidebørste, funktionsfejl
Kontrollér drivhjulene for filtret hår eller 
snavs og rengør dem som beskrevet i af-
snit 4 Vedligeholdelse.

Syv bip Funktionsfejl ved Anti-fald-fø-
leren

Kontrollér Anti-fald-følerne for støv og ren-
gør dem som beskrevet i afsnit 4 Vedlige-
holdelse.
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Før rengøring og vedligeholdelse skal du slukke DEEBOT og tage opladerstatio-
nen ud af stikkontakten.

Åbn robottens topdæksel og fjern støvbeholderen. Åbn støvbeholderens lås og tøm støvbeholderen.

Fjern filtrene. Bank højeffektivitetsfiltret og svampefiltret rene Skyl ikke højeffektivitetsfiltret under 
vand.

Rengøring af støvbeholder og filtre
4.1 Støvbeholder og filtre

4. Vedligeholdelse
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Skyl svampefiltret, støvbeholderen og filter-
nettet under rindende vand.

Tør støvbeholderen og filtrene helt, før du 
genindsætter dem.

Hvis moppesystemet har været anvendt, skal 
du fjerne vandbeholderen fra DEEBOTs un-
derside og fjerne rengøringskluden.
Tøm beholderen for overskydende vand.

Vask rengøringskluden i hånden og læg den 
fladt ud til tørre.

Rengør den vaskbare/genanvendelige mikrofiber rengøringsklud

4.2 Vaskbar/genbrugelig mikrofiber rengøringsklud og vandbeholder

4. Vedligeholdelse
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4. Vedligeholdelse

Hvis moppesystemet har været anvendt, skal 
du fjerne vandbeholderen fra DEEBOTs un-
derside.
Tøm beholderen for overskydende vand og 
sæt den til tørre.

Aftør indsugningen med en tør klud. Fjern evt. hår eller snavs, der kan være viklet 
rundt om sidebørsterne med det medfølgen-
de flerfunktions-rengøringsværktøj. Fjern 
sidebørsterne og aftør dem og deres spalter 
med en ren klud.

Tør ydersiden af vandbeholderen med en tør 
klud.

Rengøring af vandbeholderen

Rengøringsindsugning Rengøring af sidebørsterne

4.3 Indsugning og sidebørster
*  Et flerfunktions-rengøringsværktøj medfølger til at lette rengøringen. Vær forsigtig, dette ren-
gøringsværktøj har skarpe kanter.
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4. Vedligeholdelse

4.4 Andre komponenter
Brug flerfunktions-rengøringsværktøjet til at 
skære og fjerne hår, der er fastklemt rundt 
om universalhjulet.

Aftør robottens opladningskontakter og opladerstationens ben med børsten på flerfunktions-rengø-
ringsværktøjet eller en tør klud for at opretholde deres effektivitet.

Aftør anti-fald-følerne med børsten eller filtsi-
den på flerfunktions-rengøringsværktøjet for 
at opretholde deres effektivitet.
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5. Fejlfinding

Brug dette skema til at løse generelle problemer med DEEBOT.

Nr. Funktionsfejl Mulige årsager Løsninger

1 DEEBOT opla-
des ikke

DEEBOT er ikke tændt DEEBOT 
oplades ikke, medmindre den er 
tændt, mens den står på opla-
derstationen, selv om AUTO-til-
standsknappen blinker.

Flyt robottens Tænd/sluk-knap til 
tændt-positionen (ON).

DEEBOT har ikke oprettet for-
bindelse til opladerstationen.

Sørg for, at robottens opladningskon-
takter har forbindelse med oplader-
stationens opladerben. Du kan evt. 
flytte robotten manuelt for at skabe 
kontakt, om nødvendigt.

Opladerstationen er ikke tilsluttet 
stikkontakten, selv om DEEBOT 
er tændt. Dette tapper batteriet.

Tilslut opladerstationen, og sørg for, 
at DEEBOT er tændt. Hold DEEBOT 
på opladerstationen for at sikre, at 
batteriet altid er fuldt opladet.

Batteriet er helt afladet.

Genaktiver batteriet. Anbring DE-
EBOT manuelt på opladerstationen, 
fjern den efter 3 minutters opladning, 
gentag dette 3 gange, og oplad der-
efter normalt.

2

DEEBOT vil 
ikke vende tilba-
ge til oplader-
stationen.

Opladerstationen er placeret 
forkert.

Se afsnit 3.2 Kvikstart om oplysnin-
ger vedr. korrekt placering af opla-
derstationen.

3

DEEBOT får 
problemer un-
der arbejdet og 
stopper.

DEEBOT er viklet ind i noget på 
gulvet (el-ledninger, hængende 
gardiner, frynser på en tæppe-
kant etc.).

DEEBOT vil selv prøve på forskellig 
vis at vikle sig ud af problemerne. 
Hvis det ikke lykkes, kan du manuelt 
fjerne hindringerne og starte igen.

Sidebørsterne er viklet ind i hår 
eller snavs, og lav rotationsha-
stighed forårsager DEEBOT til 
at gå på pause og udløser en 
alarm. 

Kontrollér sidebørsterne for filtret hår 
eller snavs og rengør dem som be-
skrevet i afsnit 4 Vedligeholdelse og 
start igen.  Hvis sidebørsterne stadig 
roterer langsomt, skal du kontakte 
Kundeservice.
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5. Fejlfinding

Nr. Funktionsfejl Mulige årsager Løsninger

4

DEEBOT 
vender tilbage 
til opladerstatio-
nen, før den er 
færdig med at 
gøre rent.                                                                                                               

Når batteriniveauet bliver lavt, 
skifter DEEBOT automatisk til 
retur til opladertilstand og vender 
tilbage til opladerstationen for at 
blive opladet igen.

Dette er normalt. Ingen løsning nød-
vendig.

Arbejdstiden varierer alt efter 
gulvets overflade og den valgte 
rengøringstilstand.

Dette er normalt. Ingen løsning nød-
vendig.

5

DEEBOT vil 
ikke gøre rent 
automatisk på 
det planlagte 
tidspunkt.

Intelligent planlægning bliver 
annulleret.

Indstil intelligent planlægning. Se 
afsnit 3.4 Intelligent planlægning om 
detaljer

DEEBOT bliver slukket. Tænd for DEEBOT.

robottens batteri har lav spæn-
ding.

Hold DEEBOT tændt på opladersta-
tionen for at sikre, at batteriet altid er 
fuldt opladet.

robottens indsugning er bloke-
ret og/eller er viklet ind i hår og 
lignende.

Sluk DEEBOT, rengør  
støvbeholderen og vend robben om.   
Rengør indsugningen og sidebørster-
ne som beskrevet i afsnit 4 Vedlige-
holdelse.

6

Fejl på fjern-
betjeningen 
(effektivt sty-
ringsområde for 
fjernbetjeningen 
er 5 m (16’).

Batteriet i fjernbetjeningen skal 
udskiftes.

Udskift med et nyt batteri, og sørg 
for, at det er monteret korrekt.

DEEBOT bliver slukket eller 
robottens batterier har en lav 
spænding. 

Sørg for at DEEBOT er tændt og fuldt 
opladet

Det infrarøde signal kan over-
føres ikke, fordi den infrarøde 
emitter på fjernbetjeningen eller 
den infrarøde modtager på DE-
EBOT er snavset.

Brug en tør klud eller børstesiden på 
det medfølgende rengøringsværktøj 
til at aftørre den infrarøde emitter på 
fjernbetjeningen og den infrarøde 
modtager på DEEBOT.

Der er andet udstyr, der for-
styrrer det infrarøde signal til 
DEEBOT.

Undgå at bruge fjernbetjeningen 
i nærheden af andet udstyr, der an-
vender infrarøde signaler.
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