
Støvsuger, våtmopper og tømmer 
seg automatisk i sentralstøvsugeren. 

Robotstøvsuger 
cvROBO

Unik robotstøvsuger som 
automatisk tømmer seg selv
i sentralstøvsugeren!
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Unik robotstøvsuger som 
automatisk tømmer seg selv
i sentralstøvsugeren!



cvROBO er den eneste robotstøvsugeren med våtmopping som også tømmer seg selv i sentralstøvsugeren. Du slipper 
derfor å tømme støvbeholderen når den er full. cvROBO kan aktiveres via en egen app og programmeres slik at den 
rengjør når du ønsker det, til og med når ingen er hjemme. cvROBO er en uvurderlig rengjøringshjelp og bidrar til et 
bedre inneklima. 

Det perfekte supplementet til alle sentralstøvsugersystem
Dokkingsstasjonen er enkel, fleksibel og rask å installere og passer til alle sentralstøvugerfabrikat. Dokkingstasjonen 
kobles til et strømuttak og plasseres i nærheten av sentralstøvsugerens sugekontakt. Den fleksible tilkoblingsslangen 
kobles til sugekontakten og kan skjules med medfølgende deksel. Raskt, pent og enkelt. 

cvROBO er 8 cm høy som gjør at den passerer fint under de fleste møbler. Dokkingstasjonens høyde når cvROBO lades og 
tømmes er 13 cm. Kan i mange tilfeller monteres under møbler og skap. 

Selvrensende tømmesystem
Det unike selvrensende systemet i cvROBOs dokkingstasjon reduserer robotens vedlikeholdsbehov ettersom støvet 
tømmes direkte til sentralstøvsugeren, mens filteret og børsten rengjøres automatisk. 

cvROBO gjør renholdet enkelt og gir et bedre inneklima

• Automatisk tømming til sentralstøvsuger
• Selvrensende tømmesystem
• Enkel tilkobling til nye og eksisterende sentralstøvsugersystem 
• Passer til alle sentralstøvsugerfabrikat
• Styres via egen app for iOS og Android
• Kompatibel med Amazon Alexa og 

Google Assistant
• Kantbørster for bedre rengjøringsresultat
• Vanntank og mikrofiberklut for våtmopping
• HEPA-filter og svampfilter
• Fallsikring

Mange fordeler med cvROBO



Ladestasjon

Deksel

Dokkingstasjon

Tilkoblingskabel

Tilkoblingsslange

Tilkobling til sentralstøvsugerens sugekontakt
Tilkoblingen til dokkingstasjonen gjøres med en medfølgende slange 
(135 cm lang, kan kappes) som må kobles til sentralstøvsugerens 
sugekontakt. En svakstrømsledning må være koblet fra 
sugekontakten til sentralstøvsugeren.

cvROBOs dokkingstasjon er designet for å passe alle 
sentralstøvsugersystem på markedet.

Det selvrensende tømmesystemet tømmer ikke bare støvbeholderen, men rengjør også filtrene og hovedbørsten. 
Vibrasjoner under selve rengjøringssyklusen sørger for at opphoping av støv og smuss minimeres. Hovedbørsten har en 
spesiell form som minimerer risikoen for vikling av hår, fiber etc. Tilsammen garanterer dette optimal drift av cvROBO 
over lang tid og gjør at den alltid er klar til å brukes med optimal effektivitet. 

Automatisk tømming ved tilkobling til sentralstøvsugersystemet 
På slutten av rengjøringstiden returnerer cvROBO til dokkingstasjonen og starter tømming, rengjøring og lading. Ved hjelp 
av sentralstøvsugeren suges støvet ut av beholderen, samtidig som børste og filter rengjøres automatisk. Dette gjør at 
cvROBO er tom, ren og alltid klar til bruk.
Vi anbefaler at du regelmessig sjekker at hovedbørsten er fri for hindringer, som for eksempel hår eller tråder som kan 
redusere effektiviteten på rengjøringen. Hvor ofte dette må gjøres varierer ut ifra rengjøringsforholdene, for eksempel 
om man har husdyr.

Selvrensende tømmesystem

Dokkingstasjon med 
tømming,rengjøring
og lading!

4



5

Boliger uten sentralstøvsugersystem installert
I de fleste boliger er det enkelt å ettermontere en sentralstøvsuger. 
De fleste boliger og leiligheter har gode muligheter for å plassere en 
sentralstøvsuger på et egnet sted (f.eks. under en trapp eller i en bod). 
Uten de største inngrepene kan man enkelt installere et rørsystem (f.eks. 
under eller gjennom et skap). Da kan man dra nytte av alle fordelene, først 
og fremst når det gjelder helse og komfort med et sentralstøvsugersystem, 
i tillegg til alle fordelene med robotstøvsugeren cvROBO. 
cvROBO kan også brukes separat, uten å kobles til en
sentralstøvsuger. 

Integrert våtmopping
Etter støvsuging kan man enkelt bytte ut 
støvbeholderen med vanntanken, slik at cvROBO 
våtmopper gulvet. Mikrofiberkluten kan vaskes i 
vaskemaskinen. 

Dobbel funksjon - både støvsuging og våtmopping

Flexits sentralstøvsugere er utformet for å gi maksimalt rengjøringsresultat og finnes i 
fire ulike modeller for å passe til alle typer boliger. Les mer på flexit.no. 

5 gode grunner til å installere Flexit sentralstøvsuger
• Blåser det skadelige finstøvet ut av huset

• Smart og rimelig engangsinvestering

• Monteres enkelt i nye og eksisterende boliger

• Gjør renholdet enklere

• Lavt lydnivå



Last ned appen

Navigering 
Takket være 
magnetbåndet er 
det mulig å avgrense 
områdene som cvROBO 
ikke skal ha tilgang til. 

Hjul

Ladekontakter

Effektiv filtrering 
Det er cvROBOs svært effektive 
HEPA- og svampfilter og 
støvbeholder som bidrar til den 
effektive rengjøringen, da de på 
slutten av hver syklus rengjøres 
automatisk. 
Takket være integrasjonen med 
sentralstøvsugeren bidrar det til 
ren og frisk luft i boligen. 

Med appen cvROBO kan du 

• Programmere rengjøringen  
(daglig eller ukentlig) 

• Starte eller avslutte 
rengjøringen, også når du ikke 
er hjemme 

• Se historikk

• Justere sugeeffekten

• Justere mengde vann som 
brukes ved våtmopping

• Aktivere eller deaktivere den 
automatiske selvrensende 
funksjonen. 

• Søke etter cvROBO når den ikke 
har returnert til ladestasjonen

•  Velge rengjøringsmodus

cvROBO

cvROBO - En rengjøringshjelp du kan stole på!

Enkel og fleksibel tilkobling til alle typer sentralstøvsugersystem gjør cvROBO til den perfekte 
rengjøringshjelpen i boligen.

Mange smarte funksjoner

6

Fungerer 
sammen med 
Amazon Alexa

og 
Google Assistant

BEDRE 

INNEKLIMA



Integrert våtmopping 
Etter støvsuging kan man enkelt 
bytte ut støvbeholderen med 
vanntank og mikrofiberklut, slik 
at cvROBO mopper gulvene. 
Mikrofiberkluten kan vaskes i 
vaskemaskinen. 

Fungerer på alle gulv 
cvROBO gir et meget godt 
rengjøringsresultat på alle typer 
gulv. Passerer enkelt teppekanter. 

Sensorer for hindringer 
Roboten er utstyrt med støt- 
og fallsikringssensorer som 
gjør at den kan oppdage 
eventuelle hindringer eller 
faresoner.

Børster for alle behov 
Hovedbørsten, med gummihår og 
spatler, har en spesiell form for å 
unngå vikling av fiber, hår etc. 
Dessuten behøver den ikke å 
byttes for å rengjøre ulike typer 
av gulv.

Meget godt støvoppfang
Sugekraften i tillegg til nøyaktigheten 
hos cvROBOs kantbørster gjør det mulig 
å fjerne selv det minste smusset som 
smuler og dyrehår.

Fallsikringssensorer

Vanntank for 
våtmopping

Mikrofiberklut 
for gulvvask

Kompatibel med alle  
sentralstøvsugersystem
cvROBO tømmer oppsamlet støv 
og smuss direkte i sentralstøvsuger-
systemet uansett fabrikat.
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cvROBO har batteri med lang levetid.
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cvROBO robotstøvsuger med dokkingstasjon
Ladestasjon
Vanntank med mikrofiberklut + 1 ekstra mikrofiberklut
2 ekstra kantbørster
Magnetstripe for avgrensning av arbeidsområde
Strømforsyning til ladestasjon
HEPA-filter + svampfilter
Rengjøringskam for børster
Tilkoblingsslange til sentralstøvsuger

Dette følger med Flexit cvROBO:

305 mm

540 mm

130 mm

75 mm

Telefon 69 81 00 00 
post@flexit.no

Kontaktinformasjon

Flexit er leverandør av løsninger for et bedre inneklima. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og 
sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norskeid firma.  
Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima. Det gir trygghet for deg!

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.


