
Kombineret robotstøvsuger og -gulvvasker

Scan QR-koden for at få adgang til 
brugervejledningen og instruktionsvideoer
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FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED

           Læs hele brugervejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet, 
og installér apparatet i overensstemmelse med vejledningen. Opbevar 
vejledningen et sikkert sted for fremtidig reference. Overhold følgende krav til 
brug for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og andre personskader:

•	 Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, 
medmindre de er under opsyn eller instrueres i brugen af apparatet af en 
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for 
at sikre, at de ikke leger med apparatet.

•	 I EU må apparatet bruges af børn på 8 år eller derover og personer med 
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler 
erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion 
i sikker brug af enheden og forstår de involverede farer. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn må ikke 
lege med apparatet.

•	 Støvsug ikke materialer med høj temperatur (brændende cigaretskod, 
tændstikker, varm aske osv.), meget fine materialer (som f.eks. kalk, 
cement, savsmuld, gesso, aske og toner) eller større skarpe dele (såsom 
glas).

•	 Der er ikke behov for at skifte apparatet mellem 50 Hz og 60 Hz. Apparatet 
tilpasser sig automatisk.

•	 Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, 
dennes serviceagent eller lignende kvalificeret person, så der ikke opstår 
farlige situationer.

•	 Til opladning skal du bruge ladestationen CS-RS2-TWT2-D fra EZVIZ.

•	 ADVARSEL: Nedsæt risikoen for elektrisk stød - Må ikke bruges udendørs 
eller på vådt underlag, i kommercielle eller industrielle miljøer.

•	 ADVARSEL: Nedsæt risikoen for elektrisk stød - Må kun bruges indendørs.

•	 ADVARSEL: Nedsæt risikoen for elektrisk stød - Tag stikket ud inden 
servicering.

ADVARSEL OM SIKKERHED
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•	 Undlad at stirre direkte ind i den optiske grænseflade, mens enheden 
kører.

•	 Klasse 1 laser, udgangseffekt 0,641 mW/0,038 mW/1,21 mW, bølgelængde 
808 nm/910 nm/980 nm, IEC 60825-1:2014.

•	 Dette produkt indeholder en laser af laserklasse 1, som er sikker under 
rimeligt forudsigelige forhold.

•	 FORSIGTIG: Hvis du vilkårligt skifter funktion eller ydelse på det optiske 
modul uden at følge anvisningerne i denne vejledning, kan det medføre 
fare for laserstråling.

•	 Ladestationen kan udelukkende oplade lithium-ion-batterier med op til 
8 celler og en nominel kapacitet på ikke over 5.200 mAh.

•	 Ladestationen kan ikke anvendes til opladning af ikke-genopladelige 
batterier.

KORREKT BRUG AF APPARATET
•	 Enheden er udelukkende beregnet til rengøring af gulve i et hjemmemiljø 

og bør ikke anvendes udendørs (som fx på altaner), ikke-plane underlag 
(som fx trapper) og i industrielle miljøer.

•	 Brug ikke enheden på steder, hvor den kan falde ned (som fx duplexer, 
åbne balkoner og ovenpå møbler) uden beskyttelsesforanstaltninger.

•	 Lad ikke børn lege med enheden. Hold børn og kæledyr på afstand af 
enheden, når den er i brug. Opbevar ikke tilbehør som fx sidebørster på et 
sted, hvor børn kan få fat i dem og evt. sluge dem ved et uheld. Lad ikke 
børn eller kæledyr sidde eller stå på enheden.

•	 Brug ikke enheden på steder med åben ild eller skrøbelige genstande.

•	 Brug ikke enheden på vandfyldte gulve eller vådt underlag.

•	 Brug ikke enheden i et miljø med temperaturer over 40 °C eller under 0 °C.
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•	 Brug ikke enheden til fjernelse af brændbare materialer (som fx benzin, 
toner). Brug ikke enheden på steder med brændbare materialer.

•	 Brug ikke enheden til fjernelse af brændende genstande, som fx 
tændstikker, cigaretter og andre genstande, der kan medføre brand.

•	 Brug ikke produktet til opsugning af større sten, papir eller andre 
genstande, der kan blokere produktet. Hvis sugeporten blokeres, skal du 
rengøre produktet i tide og fjerne støv, bomuld, hår osv. fra sugeporten.

•	 Brug kun tilbehør, der er anbefalet af eller sælges af producenten. Brug 
ikke batterier eller ladestationer fra tredjepart, og brug ikke beskadigede 
batterier eller en beskadiget ladestation.

•	 Bortskaf brugte batterier iht. de lokale regler og retningslinjer.

•	 Enheden må under ingen omstændigheder brændes, da batteriet kan 
medføre en eksplosion.

•	 Hvis RGB-kameraet er blevet tilsmudset med støv under brugen, anbefales 
det at anvende en pustebold eller lignende til rengøring af kameraet. 
Alternativt kan du anvende et papirlommetørklæde og en blød klud til at 
aftørre og rense. Brug ikke hårde eller kradse materialer, så du ikke ridser 
glasoverfladen på synssensormodulet.

•	 Hvis overfladen på bagenden af robotten er for støvet, vil det påvirke 
genopladningen af robotten. Det anbefales at rengøre den regelmæssigt 
eller efter behov. Det anbefales ligeledes at anvende et papirlommetørklæde 
eller en blød klud til til rengøringen.

•	 Hvis overfladen på kantsensoren på siden af robotten er blevet kraftigt 
støvet, vil det påvirke enhedens evne til at placere sig og følge sin rute, når 
den kører langs en væg. Det anbefales at rengøre den regelmæssigt eller 
efter behov. Eftersom sensoren sidder inde i kabinettet, anbefales det at 
bruge en pustebold/papirlommetørklæde/blød, tør klud til rengøring af 
kamera til aftørring af sensoren. Stik ikke fingrene derind for at rengøre.

•	 Undersiden af robotten bliver nemt snavset med masser af støv, så det 
anbefales at rengøre den regelmæssigt eller efter behov.

•	 Brug enheden i overensstemmelse med anvisningerne i brugervejledningen. 
Ethvert ansvar for tab eller skade forårsaget af forkert brug bæres af 
bruger selv.
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Lovgivningsmæssige oplysninger
Produktet og eventuelt medfølgende tilbehør er mærket ”CE” og opfylder derfor gældende harmoniserede 
europæiske standarder anført i direktiv om energirelaterede produkter (ErP) 2009/125/EC, EMC-direktivet 
2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU og LVD-direktivet 2014/35/EU.

2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er mærket med dette symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt 
husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere produktet til din lokale leverandør ved 
køb af tilsvarende nyt udstyr eller aflevere det på et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: 
www.recyclethis.info.
2006/66/EF som ændret ved 2013/56/EU (batteridirektivet): Dette produkt indeholder et batteri, som ikke 
kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om batteriet 
i produktdokumentationen. Batteriet er mærket med dette symbol, som kan indeholde bogstaver, der indikerer 
indhold af kadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere batteriet 
til din leverandør eller til et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere oplysninger se: www.recyclethis.info.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. erklærer hermed, at radioudstyret af typen [CS-RS2-TWT2] er i overensstemmelse med 
direktivet 2014/53/EU.
Den fuldstændige tekst af EU’s overensstemmelseserklæring kan findes på følgende internetadresse:
https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity.

EKSPONERING FOR RADIOFREKVENS
Frekvensbåndene og de nominelle grænser for transmitteret effekt (udstrålet og/eller ledningsbåret) er følgende for radioenheden:
Bånd Wi-fi på 2,4 GHz

Frekvens 2,400-2,4835 GHz

Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (EIRP) 100 mW

Tekniske oplysninger
Klasse II

Jævnstrøm.

Vekselstrøm.

Til indendørs brug.

Læs vejledningen inden opladning. 

Robot
Model CS-RS2-TWT2
Batteri 14,4 V/5.200 mAh lithium-ion-batteri
Vægt Ca. 4,6 kg
Nominel indgang 20 V  3 A
Ladetid Ca. 3 timer
Barrierekrydsningsevne 20 mm

Ladestation
Model CS-RS2-TWT2-D
Nominel indgangsspænding 100-240 V, 50/60 Hz
Nominel effekt 65 W
Nominel udgang 20 V  3 A
Batteriopladning 14,4 V/5.200 mAh lithium-ion-batteri
Kapacitet, tank til rent vand 5.500 ml
Kapacitet, tank til snavset vand 5.500 ml
Tørremetode for moppeklud Lufttørring
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COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software 
Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (herefter kaldet "Vejledningen") må ikke 
mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ 
forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier 
eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.
Om denne vejledning
Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, 
illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne 
i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller 
andre årsager. Find den seneste version på webstedet for  ™ (http://www.ezviz.com).
Revisionshistorik
Ny udgivelse – Maj 2022
Anerkendelse af varemærker

 ™,  ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre 
varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.
Juridisk ansvarsfraskrivelse
I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT 
MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED 
ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE 
KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE 
ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. 
BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER 
DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET 
UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. 
I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL 
EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE 
PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS. 
EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE 
AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT 
INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE 
ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER 
UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.
VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT 
FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE 
OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL 
ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG 
RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER 
FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I 
DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF 
ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT 
PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL. 
I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR 
SIDSTNÆVNTE FORRANG.
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Oversigt
Indholdet i pakken

Ladestation x1

Robotstøvsuger x1
(herefter kaldet “robotten”) Moppeklud x2 Moppemodul (med moppeklud) x2

Sidebørste x2 Rengøringsværktøj x1 Kamerasticker x1

Netledning x1 Startvejledning x2 Lovgivningsmæssige oplysninger x1

Netledningens udseende afhænger af den købte model.
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Overside

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

Kofanger

Mikrofon

Kofanger

*Afbryder

Intelligent LED-ring

Robottens øverste 
dæksel

Nulstillingsknap 
*

Lysindikator for 
wi-fi

Støvbeholder

Navn Beskrivelse

Afbryder •	 Hold inde i 4 sekunder: tænder/slukker.
•	 Tryk én gang: starter arbejdet/holder pause.
•	 Tryk to gange: afslutter opgaven og vender tilbage til ladestationen.

Nulstillingsknap •	 Hold inde i 4 sekunder: åbner netværkskonfigurationen.
•	 Hold inde i 10 sekunder: gendanner fabriksindstillingerne og genstarter enheden.
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5 6

1

3

2

4

Universalhjul

Sidebørste

Drivhjul

Moppemodul

RGB-kamera

Forhindringssensor

Ladekontakt

Luftudtag

Vandindtag

Trappesensor x6

Underlagssensor

Sidebørste

Primær børste

Drivhjul

Moppemodul

D-TOF lidar

Kantsensor

Ladekontakt

Højttaler

Infrarød 
modtager
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Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

Rengøringsværktøj

Opbevaring 
til ekstra 
moppekludLåge

Platform til 
moppemodul

Vandsensor

Bundkar

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

Tank til rent vandTank til snavset vand

Betjeningspanel

Indtag til rengøringsmiddel

Start/Pause •	 Tryk én gang: starter arbejdet/holder pause.
•	 Hold inde i 2 sekunder: afslutter opgaven.

Rengøring af bundkar •	 Tryk én gang: robotten forlader ladestationen, og ladestationen sprøjter 
vand i bundkarret og afventer rengøring.

•	 Tryk igen: det beskidte vand lukkes ud.

Tilstand Tryk én gang: skifter rengøringstilstand (støvsugning før gulvvask, støvsugning 
under gulvvask, kun støvsugning, kun gulvvask, rengøring af moppeklud, tørring 
af moppeklud).
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Udkald/Indkald Tryk én gang: Robotten forlader/vender tilbage til ladestationen.

+
Deaktivering/aktivering af 
børnelås

Hold knapperne inde i 2 sekunder samtidig: deaktiverer/aktiverer børnelåsen. 
Når børnelåsen er aktiveret, reagerer enheden ikke på tryk på betjeningspanelet 
(du skal først aktivere funktionen børnelås i appen EZVIZ).

Startvejledning
Klargøring
Undgå så vidt muligt områder med trapper (om nødvendigt kan du sætte en spærring op), og fjern flest mulig forhindringer fra gulvet 
inden brugen.

Slut ladestationen til lysnettet
Vælg en velegnet placering, placér ladestationen på et plant gulv op imod en væg og slut ladestationen til stikkontakten med 
netledningen, hvorefter ladestationen automatisk starter op (det anbefales at placere ladestationen på et plant, lyst klinkegulv 
fremfor på et gulvtæppe).

No obstacles 1.5m(4.92’) ahead

>0.5m (1.64’)

>0.5m (1.64’)

Ingen forhindringer 1,5 m foran

Med henblik på at undgå ekstern varmeskade på dockingstationen må du ikke anbringe den ved siden af varmeapparater, 
varmeovne, pejse osv.
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Påfyldning af rent vand
Fjern de beskyttende poser fra tanken til rent vand og tanken til snavset vand, fyld rent vand i tanken til rent vand, og sæt begge i 
igen.

•	 Fyld ikke varmt vand i, dette kan beskadige enheden.
•	 Hvis du har behov for at bruge rengøringsmiddel, skal du anvende et rengøringsmiddel, der er produceret af vores firma. 

Andre rengøringsmidler kan beskadige enheden.

MAXMAKS.

Aftagning af skjolde

Fjern før 
brugen

Fjern før 
brugen

Påsætning af sidebørster og moppemodul
Sæt sidebørster og moppemodul på i bunden: placér sidebørsterne iht. mærket, som vist på tegningen, og tryk dem i. Du hører et 
“klik” som tegn på, at de sidder korrekt. Placér moppemodulet iht. magnetpunktet.
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Hent appen EZVIZ

Appen EZVIZ

1. Slut din mobiltelefon til wi-fi (kun 2,4 GHz wi-fi understøttes). 
2. Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter “EZVIZ” i App Store eller Google PlayTM.
3. Åbn appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

•	 Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den nyeste version. Hvis du vil finde ud af, om der er en 
opdatering tilgængelig, skal du gå til App store eller Google PlayTM og søge efter “EZVIZ”.

•	 Den faktiske proces kan variere afhængigt af løbende opdateringer i appen. Følg vejledningen i appen.

Føj robotten til appen EZVIZ
1. Log ind på din konto med appen EZVIZ, og tryk på ikonet til tilføjelse af enheder, hvorefter skærmen til scanning af QR-kode 

vises. 
2. Hold afbryderen på robotten inde i 4 sekunder, til den starter.
3. Åbn robottens øverste dæksel, scan QR-koden på robottens kabinet, og gennemfør netværkskonfiguration og tilføjelse af 

robotten iht. vejledningen på skærmen.

Hvis wi-fi-forbindelsen mislykkes, eller hvis du vil forbinde robotten til et andet wi-fi-netværk, skal du holde 
nulstillingsknappen inde i 4 sekunder, hvorefter robotten genstarter, og du kan føje robotten til appen EZVIZ igen.

3

Scan to add device

1 2

Placering af robotten
Placér robotten foran ladestationen, og tryk dernæst på  på betjeningspanelet. Robotten kører ind i ladestationen og starter 
opladning.
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Første rengøring
Du kan betjene enheden på to måder:

•	 Tryk på  for at vælge rengøringstilstand, og tryk på  for at starte arbejdet.

•	 Log ind på din konto gennem appen EZVIZ, vælg den ønskede rengøringstilstand på enhedens hjemmeside, og klik på .

Efter første brug vil robotten tegne og registrere kortet over boligen. (for at forbedre effektiviteten under korttegningen skal du helst 
vælge enten kun støvsugning eller støvsugning før gulvvask til første brug)

•	 Det anbefales at oplade enheden helt inden første brug.
•	 For at enheden let kan vende tilbage til opladning efter rengøringen anbefales det, at du lader den starte fra ladestationen. 

Flyt ikke ladestationen under rengøringen.

Brug af kamerasticker (valgfrit)
Der medfølger en kamerasticker for det tilfælde, at du har brug for at tildække kameraet.
1. Fjern den beskyttende film.
2. Rengør kameraglasset med en fugtig klud, og tør det. Placér kamerastickeren over kameraglasset, og tryk den godt fast.
3. Stickeren kan vaskes og genbruges.

31 2

Produktets evne til at se og undgå forhindringer er bl.a. betinget af brug af kameraet. Den nødvendige billedbehandling 
foregår lokalt på produktet og overføres ikke til EZVIZ CloudPlay. Du kan tildække kameraet efter behov, hvis du ikke vil bruge 
funktionen. I pakken med produktet følger en kamerasticker til maskering. Denne adsorberes med elektrostatik.
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Betjening med appen EZVIZ
Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din 
telefon, gælder.

Rengøringskort
Redigering af kort (segmentering, sammenlægning, arealopbygning, rumnavngivning, forbudte områder, usynlige vægge, rotation), 
zoneinddeling af kort, visning af gulvtæppe, visning af rengøringsrute i realtid og lagring af flere kort.

Rengøringsmetode
Generel rengøring, personaliseret rengøring, skemalagt rengøring, rengøring af bestemte rum og rengøring af område.

Rengøringsindstillinger
Indstilling for sugestyrke, indstilling for vandmængde, indstilling for rengøringsrækkefølge, trykrensning af tæppe, ekstra børstning 
af tæppe og tidsindstilling for tørring af moppeklud.

Husholdningsfunktion
Indsæt tidspunkt for patruljeinspektion, bevægelse på stedet, tag billeder/video til patruljeinspektion og samtaleanlæg.

Informationsdisplay
Tidspunkt for kæledyrspleje, rengøringshistorik, patruljehistorik, effekt på udstyr, forbrugsstoffer og vedligeholdelse.

Flere funktioner
Opgradering af firmware, justering af lydstyrke, tilstanden Vil ikke forstyrres, kompensationslys til nightvision osv.

Rutinemæssig vedligeholdelse
For at bevare enheden i bedst mulig stand bør du vedligeholde den og udskifte dele med følgende hyppighed:

Robotdel Vedligeholdelseshyppighed Udskiftelseshyppighed
Moppeklud / Hver 2-3. måned

Sidebørste Én gang hver 2. uge Hver 3-6. måned

Primær børste Én gang pr. uge Hver 6-12. måned

Svampefilter/
Højeffektivt filter Én gang pr. uge Hver 3-6. måned

D-TOF lidar
RGB-kamera
Kantsensor

Forhindringssensor
Trappesensor

Infrarød modtager
Kofanger

Ladekontakt
Universalhjul/Drivhjul

Én gang pr. uge /

Bundkar Én gang hver 2. uge /

Tank til rent vand Én gang hver 3. måned /

Tank til snavset vand Efter hver gulvvask /

Ladestation Én gang hver 2. uge /

•	 Inden du rengør og vedligeholder enheden, skal du slukke robotten og koble ladestationen fra lysnettet.
•	 Der medfølger et multifunktionsværktøj til rengøring og vedligeholdelse. Håndtér værktøjet med omhu, det har skarpe 

kanter.
•	 EZVIZ fremstiller forskellige reservedele og tilbehør. Besøg www.ezviz.com for yderligere oplysninger om reservedele.
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Udskiftning af moppeklud

1

Please note that the mop cloth 
should never cover the center 
part of the mop bracket.

2 Bemærk, at moppekluden aldrig må 
dække midten af moppeplatformen.

 

3

Tømning af støvbeholder

1

2

Press and hold the white button 
on the dust box, the dust box 
cover will open automatically, 
and the garbage will be poured 
out.

Hold den hvide knap på 
støvbeholderen inde. 
Støvbeholderens låg åbner 
automatisk, og affaldet kan 
hældes ud.
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3

Rengøring af højeffektivt filter og fint bomuldsfilter

1

24H

2

24t

3

1

2
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Udskiftning af højeffektivt filter og fint bomuldsfilter

Remove the high efficiency 
filter and fine filter cotton, 
and replace them with the 
new ones.

Fjern det højeffektive filter 
og det fine bomuldsfulter, 
og erstat dem med nye.

Rengøring af ladestationen
Brug rengøringsværktøjet eller klude til rengøring af ladestationens 
indre, bundkarret og vandsensoren i venstre hjørne.

Rengøring af tanken til rent vand
Tag tanken til rent vand ud, åbn dækslet på tanken, flyt vandslangen 
over til siden, og tag bomuldsfilteret ud til rengøring. Sæt 
bomuldsfilteret i, og placér vandslangen i spændet efter rengøringen.
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Rengøring af tanken til snavset vand

Rengøring af den primære børste

1

Tryk på knappen i enden af rengøringsværktøjet samtidig med, at 
du drejer, tag den skjulte krumkniv ud, rengør den primære bøste, 
og sæt den på igen.

1

2
2
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Rengøring af vigtige dele
Tør trappesensorer, underlagssensor, magnetpunkter, 
ladekontakter, RGB-kamera, forhindringssensorer, kantsensor og 
infrarød modtager over med en blød, tør klud.

Rengøring af hjul
Tag universalhjulet ud med hånden, og rengør det med den skjulte 
krumkniv.
Rengør drivhjulene med den skjulte krumkniv.
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Udskiftning af sidebørster

Miljømæssige forholdsregler
De kemiske stoffer i det indbyggede lithium-ion-batteri i dette produkt kan forårsage miljøforurening. Tag batteriet ud inden 
bortskaffelse, og send det til en professionel genbrugsstation til batterier med henblik på bortskaffelse.

Trin til fjernelse af batteriet (følgende vejledning gælder kun ved skrotning af enheden, ikke under daglig brug):
1. Lad robotten køre næsten tør for strøm, så den ikke kan arbejde uden kontakt med ladestationen.
2. Sluk robotten, og fjern sidebørsterne og moppemodulet.
3. Vend robotten om, og fjern de 13 skruer i bunden, som vist på tegningen.
4. Fjern batteridækslet.
5. Tag fat i den sorte sticker med pilespidsen, og tag batteriet ud.

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

•	 Når du fjerner batteriet, skal du sikre dig, at det er kørt tør for strøm og udføre afmonteringen med ladestationen frakoblet.
•	 Fjern hele batteripakken samlet, og undlad at beskadige batteripakkens hus, så du undgår kortslutning eller lækage af 

farlige stoffer.
•	 Hvis batteriet lækker, og du ved et uheld kommer i kontakt med batterivæsken, skal du skylle med rigeligt vand og 

omgående søge læge.
•	 Dette produkt må ikke bortskaffes med det almindelige affald, når det er slidt op eller ikke længere kan repareres. Aflevér 

i stedet produktet til en genbrugsplads, der er kvalificeret til at håndtere elskrot. Overhold de nationale eller lokale 
retningslinjer for bortskaffelse af elskrot.

Ofte stillede spørgsmål
Problem Løsning

Problemer med opladning. Ladestationen er ikke tændt. Kontrollér, at begge ender af netledningen er sat i.
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Problem Løsning

Robotten har svært ved at finde tilbage 
til stationen.

Der er for mange forhindringer i nærheden af ladestationen. Fjern de forhindringer, der 
befinder sig foran ladestationen.

Det anbefales at sætte robotten tilbage i ladestationen hver gang inden rengøring. Dette 
sikrer, at robotten starter arbejdet fra ladestationen.

Underlaget yder for stor modstand. Det anbefales at flytte ladestationen til et bart gulv.

Underlaget er glat. Det anbefales at tørre underlaget af foran dockingstationen.

Ladestationen er placeret forkert. Kontrollér, at ladestationen er placeret korrekt på 
kortet.

Unormal drift nær ladestationen, når 
robotten vender tilbage til den.

Der findes forhindringer indenfor 1,5 m foran ladestationen eller 0,5 m fra siderne. Fjern 
disse forhindringer.

Brug bløde materialer (papirlommetørklæder eller en blød klud osv.) til at tørre den 
sorte vinduesoverflade i midten af ladekontakterne bagpå robotten og den sorte 
vinduesoverflade på ladestationen over.

Unormal støj/enheden ryster under 
rengøringen.

Hjulet/sidebørsterne/den primære børste er filtret ind i noget. Sluk robotten, og rengør 
disse dele, inden du bruger robotten igen.

Gummistriberne på sugepunkterne berører underlaget. Dette er normalt, fortsæt roligt 
brugen.

Moppekluden er rullet sammen. Fjern moppemodulet, og sæt moppekluden rigtigt på.

Tanken til snavset vand pumper 
uafladeligt. Rengør ladestationen.

Betjeningspanelet viser, at forbindelsen 
mellem ladestationen og robotten er 
unormal.

Kontrollér, at robotten er blevet startet.

Wi-fi-signalet er svagt. Kontrollér, at robotten har god wi-fi-dækning indenfor dens 
arbejdsområde.

Problemer med at oprette forbindelse 
til wi-fi.

Wi-fi-signalet er svagt. Kontrollér, at robotten har god wi-fi-dækning indenfor dens 
arbejdsområde.

Wi-fi-forbindelsen er unormal. Nulstil wi-fi, og download den nyeste version af appen 
“EZVIZ”. Scan QR-koden på enheden igen for at genoprette forbindelsen.

Problemer med at undgå forhindringer.

Brug bløde materialer (papirlommetørklæder eller en blød klud osv.) til at tørre glasset 
på kameraets overflade af.

Når robotten møder forhindringer, der har høj gennemskinnelighed (glas), høj reflektion 
(poleret metal), lav reflektion (sort) osv., nedsættes dens evne til at undgå forhindringer 
pga. påvirkninger fra omgivelserne.

Unormal adfærd ved undgåelse af 
forhindringer.

Brug bløde materialer (papirlommetørklæder eller en blød klud osv.) til at tørre glasset 
på kameraets overflade af.

Sidebørsten falder af under 
rengøringen.

Vend robotten om, og sæt sidebørsten på igen. Kontrollér, at du hører et “klik” under 
monteringen.

Trappesensoren svigter, og robotten 
kan ikke undgå fald fra trin eller andre 
høje steder.

Brug bløde materialer (papirlommetørklæder eller en blød klud osv.) til at tørre 
trappesensorerne af.

Unormal drift. Hvis alle ovenstående problemer er udelukket, skal du slukke enheden og tænde den 
igen. Hvis problemerne ikke kan løses, skal du kontakte personalet hos eftersalgsservice.

Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.
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Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter
Tak, fordi du valgte et EZVIZ-produkt.
Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som techvirksomhed er vi meget opmærksomme på rollen, som teknologien 
spiller med hensyn til at styrke virksomhedernes effektivitet og øge vores livskvalitet, men også på den potentielle skade som 
følge af ulovlig brug. Videoprodukter kan, som vi ved, optage levende, hele og skarpe billeder. Det er af stor værdi, at vi kan 
gemme kendsgerningerne i realtid, når vi skal kigge tilbage. Men brugen af produkterne kan også føre til krænkelse af andre 
personers retmæssige rettigheder og interesser, hvis videodataene distribueres, bruges eller behandles på en ulovlig måde. 
Med baggrund i filosofien om at teknologi er et gode, anmoder EZVIZ alle slutbrugere af videoteknologi og videoprodukter om at 
overholde alle gældende love og bestemmelser samt etiske normer og dermed være med til sammen at skabe et bedre samfund.
Læs følgende initiativer omhyggeligt:

1. Vi har alle en rimelig forventning om at beskytte vores privatliv, og installationen af videoprodukter bør ikke være i 
konflikt med vores rimelige forventninger. Der bør derfor opsættes en advarsel, der på en rimelig og effektiv måde oplyser om 
overvågningsrækkevidden af videoprodukter, der sættes op i offentlige områder. Ved opsætning af videoprodukter i private 
områder skal andre personers rettigheder og interesser tages i betragtning, herunder bl.a. ved at indhente de pågældende 
personers indforståelse med opsætningen og undgå opsætning af meget synlige videoprodukter.

2. Formålet med videoprodukterne er at optage aktivitet inden for en nærmere angivet periode og sted og under bestemte 
betingelser. Brugeren skal derfor først definere sine egne rettigheder i forbindelse med opsætningen for at undgå at krænke 
andre personers privatliv og andre retmæssige rettigheder.

3. Under brugen optager videoprodukterne billeder af omgivelserne, herunder en betydelig mængde biologiske data (f.eks. 
billeder af ansigter), og dataene kan bruges til flere formål eller behandles igen. Videoprodukter kan ikke skelne mellem godt og 
ondt vedrørende brugen af billederne fra videoprodukterne. Resultatet af brugen af dataene afhænger af den dataansvarliges 
anvendelse af og formål med brugen af billederne. Den dataansvarlige skal derfor ikke bare overholde alle gældende love og 
bestemmelser men også respektere internationale normer, samfundsmoralske principper, god moral og andre ikke-bindende 
krav samt respektere privatlivets fred, herunder billeder, samt andre rettigheder og interesser.

4. Andre personers rettigheder, værdier og krav bør altid tages i betragtning ved behandlingen af videodata fra den løbende 
brug af videoprodukter. Produkt- og datasikkerhed er i den forbindelse af afgørende vigtighed. Alle slutbrugere og dataansvarlige 
bør derfor træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at sikre dataene og undgå datalækage, forkert videregivelse og 
brug, herunder bl.a. etablering af adgangskontrol, valg af egnet netværksmiljø (internet eller intranet) samt etablering og løbende 
optimering af netværkssikkerheden, hvor videoprodukter er tilsluttede. 

5. Videoprodukter har bidraget i væsentlig grad til forbedringen af samfundssikkerheden rundt om i verden, og det er vores 
overbevisning, at produkterne også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter af vores sociale liv. Misbrug af videoprodukter 
i modstrid med menneskerettighederne eller brug af videoprodukter til kriminelle aktiviteter er i modstrid med det 
oprindelige formål med teknologisk innovation og produktudvikling. Alle brugere bør derfor oprette en evaluerings- og 
registreringsmekanisme for deres anvendelse af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges på en korrekt og rimelig 
måde og i god tro.
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