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Restriksjoner
 • Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 • Dette produktet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller mangel 
på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått opplæring eller blitt instruert i bruk av produktet av en person som er ansvarlig for deres 
sikkerhet (CB).
 • Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller mangel på 
erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller opplæring i bruk av produktet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn 
skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn (EU).
 • For å tilfredsstille krav til RF-eksponering, skal en avstand på 20 cm eller mer opprettholdes mellom denne enheten og personer ved bruk 
av enheten. For å sikre samsvar, anbefales ikke bruk på kortere avstand enn dette.
 • Antennen som brukes til denne senderen må ikke plasseres sammen med en annen antenne eller sender.
 • Dette produktet er bare beregnet på rengjøring av gulv innendørs, ikke bruk det utendørs (for eksempel på en terrasse som er åpen i 
enden), på en annen overflate enn gulvet (som en sofa) eller i noe kommersielt eller industrielt miljø.
 • Ikke bruk produktet når omgivelsestemperaturen er høyere enn 40 °C (104 °F), lavere enn 4 °C (39 °F).
 • Før du tar produktet i bruk, fjern ledningene fra bakken eller legg dem til side for å unngå at støvsugeren trekker i dem.
 • Sørg for at hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler holdes unna åpninger og bevegelige deler.
 • Ikke bruk produktet på langhårete tepper (produktets effektivitet kan også reduseres på mørke tepper).
 • Ikke bær produktet etter den vertikale støtfangeren, øvre deksel eller støtfangeren.
 • Ikke bruk våte kluter eller væske til rengjøring av produktet.

Sikkerhetsinformasjon

 • Ikke lad uoppladbare batterier.
 • Dette produktet inneholder batterier som bare kan skiftes ut av kompetente personer.
 • Ikke demonter, reparer eller endre batteriet eller ladestasjonen.
 • Oppbevar ladestasjonen borte fra varme (som radiatorer).
 • Ikke tørk av ladekontaktene med våt klut eller våte hender.
 • Avbryt straks bruk dersom strømledningen er skadet. Den må byttes ut av produsenten, servicerepresentanten eller lignende kvalifiserte 
personer for å unngå fare.
 • Sjekk at produktet er avslått før frakt.
 • Bruk av den originale emballasjen anbefales.

Batteri og lading
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Lasersikkerhet
Laseravstandssensoren for dette produktet oppfyller standardene for Klasse 1-laserprodukter i IEC 60825-1:2014 og avgir ingen farlig 
laserstråling.

EU-samsvarserklæring
Vi i Beijing Roborock Technology Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder, 
med rettelser. Den fullstendige ordlyden i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse:   
https://global.roborock.com/pages/compliance

Spesifikasjon for trådløst nettverk
 Service  Protokoll Frekvensområde  Maks. utgangseffekt

 WiFi 802.11b/g/n 2400–2483,5 MHz ≤20 dBm

Garantiinformasjon
Garantiperioden beror på lovene i landet der produktet selges, og garantien er selgers ansvar. 
Garantien dekker kun defekter i materiale eller utførelse. 
Reparasjonene under garanti kan kun utføres av et autorisert servicesenter. Når det gjøres et krav i henhold til garantien, må den 
opprinnelige kvitteringen (med kjøpsdato) oppgis. 
Garantien gjelder ikke for: 
 • normal slitasje,
 • feil bruk, f.eks. overbelastning av apparatet, bruk av ikke-godkjent tilbehør, bruk av makt, 
 • skade som skyldes ekstern påvirkning, 
 • skade som skyldes manglende overholdelse av brukerhåndboken, f. eks. tilkobling til uegnet nettstrøm eller manglende overholdelse av 
installasjonsinstruksjoner. 
 • Delvis eller helt demontert utstyr.

WEEE-informasjon
Riktig avhending av dette produktet. Dette merket viser at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet 
husholdningsavfall i EU. For å unngå mulig skade på miljøet eller menneskelig helse mot ukontrollert avfallsavhending, må 
det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å levere tilbake din 
brukte enhet, bruk retur- og innsamlingssystemene eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta 
dette produktet for miljøsikker resirkulering.


