
Läs denna bruksanvisning innan produkten används och spara den för 
framtida referens.

Bruksanvisning för Roborock våt- och 
torrdammsugare

Svenska
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Användarbegränsningar
 • Använd inte dammsugaren utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. 
Den är endast avsedd för användning i hemmet.
 • Förvara inte dammsugaren i en bil för att undvika höga eller låga temperaturer 
som påverkar batteriets livslängd.
 • Använd inte dammsugaren i miljöer med hög luftfuktighet eller temperaturer 
över 40 °C eller under 4 °C.
 • Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
 • Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med 
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och 
kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av 
apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
 • Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om 
de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt 
och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).

Säkerhetsinformation



125

 • Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
 • Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.

Batteri och laddning
VARNING

Säkerhetsinformation
 • Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga 
delar. 
 • Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borsthuvudena för att undvika 
skador.
 • Rör inte vid strömförsörjningsenheten och använd inte produkten med våta 
händer för att förhindra personskador.
 • Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är 
släckta).
 • Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och spikar).
 • Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i användarhandboken. 
Användaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av felaktig 
användning av denna produkt.
 • Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
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Säkerhetsinformation
 • Denna produkt kan endast laddas med S036-1A256140HA- eller S036-1A256140HE-
nätaggregatet som medföljer produkten.
 • Använd inte batterier, nätadaptrar eller dockningsstationer från tredje part.
 • Demontera, reparera eller modifiera inte batteriet, nätadaptern eller dockningsstationen.
 • Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor 
eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).
 • Torka inte av adaptern eller dockningsstationen med en våt trasa och vidrör dem 
inte med våta händer. 
 • Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och 
kontakta kundservice.
 • Om dammsugaren inte ska användas under en längre tid, ladda den helt, koppla 
bort strömförsörjningen och placera den på en sval och torr plats. 
 • Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet 
laddas ur för mycket.

 • Vi rekommenderar att dammsugaren transporteras i originalförpackningen.
Transport

 • Skölj filtret minst en gång i månaden med kranvatten. Läs i Underhåll för mer 
information.

Obs!

Ändra språk/läge

Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare
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Dammsugare

Produktintroduktion
Rengör

Bakre rullar

Rengöringshuvud

Stativ

Handtag
Strömbrytare

Ändra språk/läge

LED-display

Renvattenbehållare

Borttagningsspärr för renvattenbehållare

Smutsvattenbehållare

Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare

Stänkskydd

Borttagningsspärr för stänkskydd 

Främre rulle
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Produktintroduktion
Tillbehör Skärmfunktioner

Dockningsstation Underhållsborste

FilterNätaggregat

Batterinivå

Fel
Automatiskt läge
MAX-läge

Full smutsvattenbehållare
Tom renvattenbehållare

Rullrengöring

Smutsnivå

 Golvtorkningsläge
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Batterinivå

Fel
Automatiskt läge
MAX-läge

Produktintroduktion

1. För in änden av handtaget i dammsugaren enligt bilden tills det 
    klickar på plats. Observera att strömbrytaren ska vara vänd framåt. 
2. Ta bort handtaget genom att försiktigt dra i det och samtidigt 
    föra in ett stift i hålet på baksidan av dammsugaren för att trycka in 
    frigöringsknappen.

Ställa in dammsugaren

Klick
Tryck här

2. Anslut nätaggregatet till baksidan av dockningsstationen och 
    koppla in det. Linda eventuell överflödig sladd runt sladdstiften 
    på baksidan av dockningsstationen.
3. Demontera genom att trycka på frigöringsknappen på baksidan 
    av dockningsstationen och dra isär de övre och nedre delarna.

Installera dockningsstationen
1. Sätt ihop de övre och nedre delarna av dockningsstationen enligt 
     bilden och se till att de sitter ordentligt fast.

För in enligt 
pilens riktning
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1. Luta dammsugaren till en bekväm vinkel och tryck på strömbrytaren 
     för att starta den. Aktull batterinivå och aktuellt läge visas i mitten av 
     skärmen, och smutsnivån indikeras längst upp.
2. Förhindra att smutsvatten läcker ut genom att hålla dammsugaren 
     upprätt. Lägg den inte ned.

Obs! Strömbrytaren kan inte användas när dammsugaren laddas.

Starta dammsugarenFylla renvattenbehållaren
1. Tryck in borttagningsspärren för renvattenbehållaren och ta 
    bort renvattenbehållaren.
2. Vänd renvattenbehållaren upp och ned och öppna pluggen. Fyll 
    på tillräckligt med rent vatten för att rengöra önskat område. 
    Vid djuprengöring, tillsätt Roborock-rengöringsmedel utspätt 
    enligt riktlinjerna på flaskan. Fyll inte på för mycket vatten.

3. Stäng locket på renvattenbehållaren och se till att det sitter på plats.
4. Sätt tillbaka renvattenbehållaren med botten först, tryck sedan inåt 
    för att sätta den på plats.

Användaranvisningar

Obs!
• Förhindra korrosion genom att endast använda rengöringslösning från Roborock.
• Undvik deformation av vattenbehållaren genom att endast använda kallt vatten.
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1. Tryck på Ändra språk/läge för att växla mellan automatiskt läge 
     och MAX-läge.
2. Håll Ändra språk/läge intryckt i 3 sekunder för att växla till 
     golvtorkningsläge. Återgå till automatiskt läge genom att 
     trycka på Ändra språk/läge igen. Skärmen visar ikonen för det 
     aktuella läget.

Växla läge

Användaranvisningar

AutomatiskGolvtorkning MAX

Obs! 
•Golvtorkningsläget ska användas för att avlägsna rent vatten från våta miljöer så som 

badrum. Det ska inte användas om vattendjupet överskrider 10 mm (0,4 tum).
• Golvtorkningsläget är begränsat till en minut. Därefter återupptas det automatiska läget. 

Stopp
Tryck på strömbrytaren för att återgå till viloläget när dammsugaren 
används.

Fylla på och tömma vatten
När smutsvattenbehållaren fylls upp eller renvattenbehållare töms 
under användning stoppas dammsugaren automatiskt och avger en 
ljudsignal eller visuell signal. Fyll på vatten i renvattenbehållaren eller 
töm smutsvattenbehållaren efter behov innan du fortsätter.

 Full smutsvattenbehållareTom renvattenbehållare 
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Användaranvisningar
Tömma smutsvattenbehållaren
1. Tryck in borttagningsspärren för smutsvattenbehållaren och ta 
    bort behållaren.
2. Håll ordentligt i handtaget med en hand och lyft försiktigt av locket.

3. Töm smutsvattnet, ta sedan ur filterkassetten från undersidan 
    av locket och avlägsna eventuell smuts från den.
4. Sätt tillbaka filterkassetten och sätt tillbaka locket.
5. Luta smutsvattenbehållaren enligt bilden, och luta den sedan 
    uppåt för att låsa fast den. 

Viloläge och avstängning
När dammsugaren stoppas övergår den i viloläge och skärmen 
visar batterinivån och aktuellt läge. Den stängs av helt om den 
lämnas inaktiv i 5 minuter i vänteläget.

Obs! Filterkassetten förhindrar att smuts blockerar vattenröret. Den kan tas bort om den 
bedöms vara onödig.
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Stänga av och slå på röstaviseringar

Ändra språk för röstaviseringar 

Tryck på knapparna Rengör och Ändra språk/läge i 3 sekunder i 
viloläge för att slå på/stänga av röstaviseringar.

Placera dammsugaren i laddningsstationen, håll sedan Ändra 
språk/läge intryckt i 10 sekunder för att gå till val av språk. Tryck 
på Ändra språk/läge för att växla mellan språken. Släpp när du hör 
önskat språk och håll sedan Ändra språk/läge intryckt i 5 sekunder 
för att välja det och avsluta. Tryck på strömbrytaren för att avsluta 
utan att spara.

Laddning och självrengöring 
* Självrengöring efter varje användning. 

Placera dammsugaren upprätt i laddningsstationen. Röstaviseringen 
"Laddar" indikerar att den sitter ordentligt på plats. 
1. Tryck på Rengör längst upp på handtaget för att starta 
    självrengöringen. Detta tar cirka 2 minuter.
2. Töm smutsvattenbehållaren när självrengöringen är klar.

Obs!
• Placera alltid dammsugaren i laddningsstationen efter användning för att undvika vattenfläckar.
• Tryck på strömbrytaren för att slå på dammsugaren om den är avstängd innan du startar 

självrengöringen.

Användaranvisningar

Rengör

Rengör

Ändra språk/läge
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Rutinunderhåll
Produktunderhåll

1. Avlägsna smutsvattenbehållaren, lyft av locket, töm eventuellt 
    smutsvatten och avlägsna sedan filterkassetten från undersidan 
    av locket.
2. Ta bort eventuell smuts som sitter fast i behållaren och rengör 
    filterkassetten med den medföljande underhållsborsten. 
3. Skölj ur filtret med kallt vatten och skaka av överflödigt vatten. 
4. Låt delarna torka innan du sätter tillbaka dem. 

Torka av dammsugaren med en mjuk, torr trasa. Koppla bort 
strömförsörjningen och kontrollera att dammsugaren är avstängd 
före rengöring.

Rengöra dammsugaren

Rengöra smutsvattenbehållaren och filtret 
* Rengör varje vecka.

1. Använd endast originaldelar. Garantitjänster kanske inte är 
    tillgängliga om icke godkända utbytesdelar används.
2. Om produkten inte kommer att användas under en längre tid 
    ska du ladda den helt och dra ur kontakten innan du förvarar 
    den på en sval och torr plats. Förvara den inte på en plats där 
    den kan utsättas för direkt solljus eller fukt. Ladda dammsugaren 
    helt minst var 3:e månad för att förhindra att batteriet laddas 
    ut helt.

Obs!
• Låt filtret torka i upp till 24 timmar. Använd vid behov ett andra filter. 
• Förhindra skador på filtret genom att inte röra vid det med händerna, bortstar eller skarpa föremål.

1. Ta bort dammsugaren från laddningsstationen och se till att 
    den förblir avstängd. Fäll ut stativet och se till att dammsugaren 
    står stadigt.
2. Tryck på borttagningsspärren för stänkskyddet och ta bort locket 
    genom att dra det utåt.
3. Dra ut den främre rullen med hjälp av frigöringsknappen till vänster.

Rengöra rullarna * Rengör varje vecka.

4. Använd båda händerna och fatta tag i den vänstra och den högra 
    bakre rullen och rotera dem enligt bilden, samtidigt som du drar ut 
    dem i den angivna riktningen.
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Rutinunderhåll
5. Klipp bort eventuellt intrasslat hår och ta bort allt inbäddat skräp 
    med den medföljande underhållsborsten.
6. Dra bort rullens sidolock, avlägsna eventuellt intrasslat hår och 
    sätt tillbaka det.

Sätta tillbaka rullarna
1. Sätt tillbaka den främre rullen genom att rikta in dess högra 
    sida med rullaxeln och sedan trycka in den vänstra sidan i urtaget.
2. Sätt tillbaka stänkskyddet genom att föra in krokarna på vardera 
     sidan av skyddet i motsvarande hål i dammsugaren, tryck sedan 
     fast stänkskyddet till det klickar på plats.
3. Sätt tillbaka de bakre rullarna genom att placera den vänstra 
    och den högra rullen, märkta i rött respektive blått, på rätt sida 
    av dammsugaren.

Samma färg

4. Använd båda händerna och fatta tag i den vänstra och den högra 
    bakre rullen och rikta in dem med den bakre rullaxeln. Rotera rullarna 
    enligt bilden och tryck dem samtidigt inåt för att sätta fast dem.

Rengöra huvudet och smutsvattenslangen
* Rengör varje vecka.

1. Fäll ut stativet och se till att dammsugaren står stadigt. Avlägsna 
    smutsvattenbehållaren och alla rullar.
2. Rengör urtaget för rullborsten och smutsvattenslangen med 
    den medföljande underhållsborsten.
3. Sätta tillbaka rullarna och smutsvattenbehållaren.

Obs! Tvätta inte rengöringshuvudet med vatten.
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Grundparametrar

Modell

Mått

Vikt

Märkeffekt

Märkspänning

Laddningstid

 

Modell

Nominell ingångsström 

Nominell utgångsström

S036-1A256140HE eller S036-1A256140HA

100–240 V~50/60 Hz, 1,0 A

25,6 V     1,4 A

WD1S1A

1 112 mm x 270 mm x 191 mm

5 kg

260 W

21,6 V     / 22,2 V

< 4 timmar

22,2 V/4 500 mAh litiumjonbatteri 
21,6 V/4 600 mAh litiumjonbatteri 

Felsökning
Om ett fel inträffar under användning stoppas dammsugaren 
och en röstavisering spelas upp. Följ anvisningarna som ges i 
aviseringen. 

Låg batterinivå. Ladda nu.

Renvattenbehållaren är tom. Fyll på nu.

Smutsvattenbehållaren är full. Töm nu.

Fel. Rensa eventuella blockeringar i rengöringshuvudet 
och starta om.

Fel

För support efter försäljning, kontakta vårt supportteam på:
Europa: support@roborock-eu.com
Australien: service@roborock.com.au

Batteri

22,2 V/4 500 mAh litiumjonbatteri 
21,6 V/4 600 mAh litiumjonbatteri Batteri

Dammsugare 

Strömförsörjning
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Vanliga problem

Skärmen slås inte på. Dammsugaren startar inte.  • Låg batterinivå. Ladda före användning.

Smutsigt vatten sugs inte upp från golvet. 

 • Avlägsna rullarna och smutsvattenbehållaren och kontrollera om 
smutsvattenröret eller sugutloppet är blockerat, eller om filtret 
är blockerat. Rensa alla blockeringar, rengör filtret och se till att 
smutsvattenbehållaren och filtret sitter ordentligt på plats innan du 
försöker igen.

Det luktar konstigt under användning.

Massor med bubblor uppstår under rengöring. 

 • Rengör rullarna, smutsvattenbehållaren och filtret.

 • Använd endast rengöringslösningar från Roborock med 
dammsugaren. Tillsätt inte till några andra rengöringslösningar i 
vattenbehållaren eller på golvet.

Dammsugaren laddar inte när den sitter i 
laddningsstationen.

Skärmen är påslagen men knapparna fungerar inte.

Röstaviseringen om att renvattenbehållaren är tom fortsätter 
efter det att behållaren har fyllts. 

 • Kontrollera laddningskontakterna på laddningsstationen och 
motsvarande delar på dammsugaren. 

 • Håll strömbrytaren intryckt i 5 sekunder för att tvinga en omstart 
av dammsugaren. 

 • Använd endast kranvatten. Använd inte renat vatten.

Problem Lösning
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EU-försäkran om överensstämmelse
Vi, Shenzhen Roborock Innovation 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

WEEE-information
Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att 
förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt 
för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen 
eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.

Garantiinformation
Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar. 
Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande. 
Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den 
ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in. 

Garantin gäller inte vid: 
 • Normalt slitage.
 • Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör. 
 • Skada orsakad av yttre påverkan. 
 • Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av 
installationsanvisningarna. 

 • Delvis eller helt demonterade apparater.





Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.
Product Model: WD1S1A   
Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001
Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com
For after-sales support, contact our support team at:
Europe: support@roborock-eu.com
Australia: service@roborock.com.au

 Wet and Dry Vacuum Cleaner


