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• Les følgende veiledning før du tar 

• 

manglende erfaring eller kunnskap kan 

av en person som er ansvarlig for 

• 

• Ikke la støvsugerens elektriske 
deler, batteri eller ladestasjon 

nettspenningen i hjemmet samsvarer 
med den nominelle spenningen i den 

• cvROBO er utelukkende beregnet til 

• 
vaskemidler, løsningsmidler eller 

er nevnt i kapitlet om “Rutinemessig 

1. Generell informasjon

• 
gjenstander, klær og sko, aviser og blad, 

da de kan være i veien for cvROBO og 

• 
eller gjenstander som er koblet til dem, 
og som cvROBO kan trekke med seg 
eller skade, hvis de velter eller faller 

• 

• 

• Hvis det er utgang til en balkong i 
rengjøringssonen, bruk den virtuelle 

• cvROBO inneholder ingen deler som 

1.1. SIKKERHET OG TILSIKTET BRUK
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• 

• 

• Teknisk assistanse skal utføres av 
fagpersoner, cvROBO inneholder ingen 

1.2. BATTERI OG LADING

• Bruk bare den originale batteriladeren 

bruk av andre batteriladere oppheves 

• 

• Bruk bare originalbatterier til cvROBO 

• Ladestasjonen kan bare installeres 

• 

• 

• Sørg for at nettspenningen i hjemmet 
samsvarer med den nominelle 
spenningen i den medfølgende 

• Ta cvROBO ut av ladestasjonen før 

• 

Lad ikke batterier som er skadet eller 

• 
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2. Medfølgende utstyr

leveres sammen med cvROBO:

cvROBO

cvROBO

Tilbehør

Reservedeler

ladestasjon

tank med 
vanndispenser

kantbørster

gulvmopp

gulvmopp

kam for rengjøring 
av børste

magnetbånd 
(magnetisk 
barriere)

strømforsyning 
til ladestasjon
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Beskrivelse av delene

Sidesensor

(mopp)

Beholderens åpningsspak

Lokk til 

Støvbeholderens 

Støvbeholder

Tank med 
vanndispenser

cvROBO betjeningspanel
SETT OVENFRA
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Indikatorlampe for lading

220 V-strømforsyning

Tilkobling til 
dokkingstasjon

Tilkobling til ladestasjon

Ladekontakter

Sensor for 
kommunikasjon 
med cvROBO

Hovedbørste

Kantbørster

Kollisjonsbeskyttelse- og sensor

Deksel til hovedbørste

Svingbart forhjul Bakhjul med støtdemper

Kontakter til lading av batteri

SETT NEDENFRA

SETT NEDENFRA

Sugekanal

cvROBO ladestasjon

Grønt LED-lys på – strøm på
LED-lys av – ingen strøm

Fallsensor

Fallsensor

Fallsensor
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Lader for ladestasjon
25

Hz 50/60
Litiumbatteri 2 600
Høyde cm 8,5
Diameter cm 35

dB < 65
Ladesystem automatisk, via ladestasjonen 

automatisk, via dokkingstasjonen

Echo Google Home

Talemeldinger
2,4 GHz

** ved maksimal suging under gulvrengjøring

3. 

4. Installasjon

i

Boligmiljø
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Installere ladestasjonen uten 
dokkingstasjon

fra trapp, tømmesoner og vegger, slik 
at cvROBO fritt kan bevege seg ut fra 

 

anbefalt avstand

100 cm

minste avstand
100 cm

anbefalt 

avstand

100 cm

Aktivere/deaktivere den automatiske selvrens-funksjonen

 -knappen og 

Koble 
ladestasjonen til 
strømforsyningen

i bolig

ladestasjonen som støvsugeren er satt inn 
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Installere ladestasjonen 

Med denne løsningen kobles 
dokkingstasjonen direkte til en 

Koble dokkingstasjonen 

sugekontakt

4.1. KOBLINGSSKJEMA

gulvdokkingstasjon

støvsugerslange 
tilkoblet sentral-
støvsugeren

ladestasjon

deksel 
sugekontakt

dokkingstasjonens tilkobling til 
sugekontakten

cvROBO

anbefalt avstand

100 cm

anbefalt avstand

100 cm

minste avstand
100 cm

sentralstøvsuger som fjerner støvet som 
cvROBO samler opp slik at brukeren ikke 
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5. Lade batteriet
Total ladetid

Lavt batterinivå

Stand-by

knappen  

Skifte batteri

visningene 

Første gang du lader cvROBO 

BLINKENDE BLÅTT LYS
Lading pågår

FAST BLÅTT LYS
Lading fullført

FAST RØDT LYS
cvROBO utladet

! i

Litiumbatterier er fast avfall 
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Tips ved bruk

• 

gjenstander som ligger i veien, slik som 
strømledninger, sko, vesker med reimer, 

vaser og skjøre gjenstander, leker som 
er strødd utover gulvet, sett stoler opp 

• 
stødig og som støvsugeren kan støte 

kontakt med cvROBO slik at den stenges 

• 

, 

• 
som er større en 80m2

ladestasjonen slik at batteriene utlades 

• 

UNNGÅ

ANBEFALT

magnetbånd
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Fallsensor
• 

for at den skal stoppe ved trapper, 

 Trapper med svært avrundede 
trappeneser kan medføre at 
fallsensoren ikke fungerer som den 
skal, og da anbefaler vi å bruke 
magnetbåndet.

 

Bruk magnetbåndet

Magnetbånd er 
ikke nødvendig

rund 
trappenese 

rett 
trappenese 

magnetbånd 

• Fallsensoren er ingen garanti for 
at cvROBO stopper ved trapper 
eller mellometasjer. Bruk derfor 
magnetbånd eller en passende 
mekanisk beskyttelse.
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6. Rengjøringsprogrammer 

Etter start beregner cvROBO automatisk 

cvROBO kjører gjennom og rengjør alle 

I dette programmet rengjør 

omtrent 2 kvadratmeter raskt i en sirkulær 
retning, med start fra det rotasjonssentret 
brukeren har valgt

Smart-program

Spotprogrammet

I dette programmet rengjør 

Programmet Følg veggen

200 cm

Spot

20
0 

cm

Følg veggen

Smart

Smart

Spot

Følg 
veggen

cvROBO tilbake til ladestasjonen, tømmer 
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7. cvROBO-styring

cvROBO-betjeningspanel og cvROBO-app

setter rengjøringsprogrammet i pause-/start 

Sentralstøvsugeren aktiveres og 

den automatiske selvrens-funksjonen 
deaktiveres/aktiveres igjen 

-knappen og 

samtidig i 3 sekunder 

rengjøringsprogram

Drift med betjeningspanelet
Med betjeningspanelet kan følgende 
kontrollmoduser brukes:
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Innstilling

Tømming av støvbeholder  

Sugekraft 

Søk etter cvROBO Søke etter enhet
2 Registrere 

Legg til plan

Moppens vannmengde

Hvis smarttelefonen eller nettbrettet ikke kan koble seg til 

tilbakestilles i henhold til forklaringen nedenfor:
 -knappene til følgende 

talemelding høres: 

7.1. BETJENING MED CVROBO-APPEN

Tilgang til cvROBO-appen for 

Indikatorlampen 
begynner å blinke 

 



16

c v R O B O

8. Rengjøringsmodus

8.1. STØVFJERNING 
(STANDARD)

Støvet samles opp i støvbeholderen som 
tømmes automatisk i dokkingstasjonen, 

i
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8.2. GULVVASK 

Med cvROBO-appen og fjernkontrollen kan 
du velge vannmengden som skal doseres 

S

P
GULVVASK-modusen 

og tepper som ligger 

 

 

i

med børstene og fører 

i
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ladestasjonen, kan den miste kontakten 

9. Magnetbånd

Inkludert tilbehør (1 bånd inkludert)

Eksempel på bruk

MAGNETBÅND
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10. 

 

støvbeholder tøm støvbeholderen støvsugeren kommer 
tilbake til dokking-
stasjonen

etter hver bruk

dokkingstasjon smussrester
- --

ikke vaskes

visuell inspeksjon hver 
uke og rengjør ved 
behov

visuell inspeksjon hver 
uke og rengjør ved 
behov

sidebørster 

kammen 

visuell inspeksjon hver 
uke og rengjør ved 
behov

visuell inspeksjon hver 
uke og rengjør ved 
behov

hovedbørste

kammen

visuell inspeksjon hver 
uke og rengjør ved 
behov

visuell inspeksjon hver 
uke og rengjør ved 
behov

ladestasjon 

 
ladestasjonen med en fuktig 
klut

- -

stasjonen med en fuktig klut
- -

sensorer cvROBO med en fuktig klut
- -

hjul - -

tank med 
vanndispenser tøm etter hver bruk

moppens 
gulvklut vask under rennende vann
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10.1. RENGJØRING AV STØVBEHOLDER – (SELVRENSFUNKSJON)

1 – Trykk på åpnings-/lukkespaken (A) for å 

 støv suges opp av sentralstøvsugeren

dokkingstasjon

automatisk sug

Periodisk inspeksjon av støvbeholderen

3 – Trykk inn spaken (A) igjen og før inn 

2 – Åpne støvbeholderen, tøm 
A

Med automatisk dokkingstasjon
Støvbeholderen rengjøres automatisk 

dokkingstasjonen
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10.2. RENGJØRING/SKIFTE 

!

tømmer støvbeholderen eller rengjør 

F

G

W

H

S
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10.3. RENGJØRING/BYTTING AV BØRSTER

tømmer støvbeholderen eller rengjør 

Q

R

VENSTRE

HØYRE

L

C

C

Rengjøring av hovedbørsten

Rengjøring av sidebørster

Kontroller om børstene !
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10.4. RENGJØRING AV SENSORER

Bruk ikke løsemidler eller kjemiske 

10.5. RENGJØRING AV HJULENE

Kontroller at børstene er ! tømmer støvbeholderen eller rengjør 
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10.6. TANK MED VANNDISPENSER

P

B

D

T

Påfylling av tank

!

!

i

W

A

B
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Problem

cvROBO rengjør 
ikke 

Hovedbørsten er tilstoppet og rengjør hovedbørsten 

Hovedbørsten er utslitt 

Sidebørstene er utslitte 

cvROBO vasker 
ikke gulvet

Ikke nok vann Kontroller vannet i tanken

kluten er utslitt, fordeles ikke 
vannet jevnt, noe som fører til 

Kalkrester i gulvmopptanken Skift gulvmopptank eller fjern kalkrestene 

cvROBO stopper 
opp under 
rengjøringen

Sidebørstene feier ikke hindrer rotasjonen 

Hovedbørsten feier ikke hindrer rotasjonen 

Sidesensoren er skitten

Sensoren foran er skitten

fastkilt

Rens sidehjulene for støv eller smuss 

11. 
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Problem

 
ikke tilbake til  
stasjonen sin

Ladestasjonen er uten strøm 

Ladestasjonens kommunika-
sjonssensor er skitten

cvROBOs kommunikasjons-
sensor er skitten

Sentralstøv-
sugeren starter 

tømme støv-
beholderen

Koblingsproblemer mellom 
ladestasjonen og dokking-
stasjonen dokkingstasjonen

Tilkoblingsproblemer mellom 
sugekontakten og dokking-
stasjonen i sugekontakten

Tilkoblingsproblemer ved 
aktivering av sentralstøvsugeren

Kontroller om senderen er korrekt satt 

mellom sender og mottaker

dokkingstasjonen 

den automatiske 
tømmingen av 
støvbeholderen

Tilkoblingsproblemer mellom 
ladestasjonen og dokking-
stasjonen

Kontroller at ladestasjonen og dokking-
stasjonen er korrekt tilkoblet til hverandre

fjern det

tømming av 
støvbeholderen 

bake til dokking-
stasjonen

-
funksjonen er deaktivert

-

Ladestasjonens kommunika-
sjonssensor er skitten
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12. 

i

Klager vedrørende dette produktet kan tas 

 
Klageretten kan bortfalle ved feilaktig bruk 
eller grov forsømmelse av vedlikehold av 

installasjon rettes til det ansvarlige 



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje 
www.flexit.no


