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Begränsningar
 • Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
 • Denna produkt ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller med bristande 
erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av produkten av en person som ansvarar för 
deras säkerhet (CB).
 • Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller med 
bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om användning av produkten på ett säkert sätt och förstår 
de inneboende riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning (EU).
 • För att uppfylla RF-exponeringskraven ska ett avstånd på 20 cm eller mer upprätthållas mellan denna enhet och personer när enheten 
används. För att säkerställa överensstämmelse rekommenderas ingen användning som sker på närmare håll än detta avstånd.
 • Antennen som används för den här sändaren får inte användas med någon annan antenn eller sändare.
 • Denna produkt är enbart designad för golvrengöring inomhus och ska inte användas utomhus (exempelvis på en terrass utan avgränsning), 
på annan yta än golv (t.ex. på en soffa), eller i en kommersiell eller industriell miljö.
 • Använd inte produkten när den omgivande temperaturen är högre än 40°C (104°F) eller lägre än 4°C (39°F).
 • Innan du använder produkten ska du ta bort kablar från golvet eller lägga dem åt sidan för att förhindra att dammsugaren drar i dem.
 • Håll hår, lösa klädesplagg, fingrar och övriga kroppsdelar på säkert avstånd från öppningar och rörliga delar.
 • Använd inte produkten på mattor med lång lugg (produktens effektivitet kan också minska på mörka mattor).
 • Bär inte produkten med hjälp av den vertikala stötdämparen, det övre locket eller stötdämparen.
 • Använd inte en våt duk eller vätskor för att rengöra produkten.

Säkerhetsinformation

 • Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas upp.
 • Denna produkt innehåller batterier som enbart kan bytas ut av kompetenta personer.
 • Batteriet eller laddningsstationen får inte demonteras, repareras eller modifieras.
 • Håll laddningsstationen på avstånd från värme (t.ex. värmeelement).
 • Torka inte laddningskontakterna med en våt duk eller våta händer.
 • Om nätsladden är skadad ska användningen avbrytas omedelbart. Sladden måste bytas ut av tillverkaren, dennes service reparatör eller av 
en person med likvärdig kompetens för att undvika faror.
 • Se till att produkten är avstängd före transport.
 • Vi rekommenderar att originalförpackningen används.

Batteri och laddning
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Lasersäkerhet
Laserdistanssensorn för denna produkt uppfyller standarderna för klass I-laserprodukter i IEC 60825-1:2014 och kommer inte att generera 
farlig laserstrålning.

EU-försäkran om överensstämmelse
Vi, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., intygar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska 
standarder samt ändringar. Den fullständiga texten EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:   
https://global.roborock.com/pages/compliance

WiFi-specifikation
 Tjänst Protokoll Frekvensområde Max. uteffekt

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

Garantiinformation
Garantitiden regleras av lagstiftningen i det land där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar. 
Garantin täcker endast defekter i material eller utförande. 
Reparationer enligt garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du riktar anspråk enligt garantin måste originalkvittot 
(med inköpsdatum angivet) tillhandahållas. 

Garantin täcker inte:
 • Normalt slitage.
 • Inkorrekt användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke-godkända tillbehör, brukande av våld. 
 • Skada orsakad av yttre påverkan. 
 • Skada orsakad av att användarmanualen inte efterlevts, t.ex. genom anslutning till ett olämpligt elnät eller om installationsanvisningarna 
inte följts. 
 • Delvis eller helt demonterad utrustning.

WEEE-information
Korrekt bortskaffande av denna produkt. Denna märkning indikerar att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall i 
EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, ska produkten 
återvinnas ansvarsfullt för att främja varaktig återanvändning av materiella resurser. Lämna in den använda produkten på en 
återvinningsstation eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta hand om produkten för miljösäker återvinning.



FR


