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Introduktion

S7 MaxV:
Då allt blir enklare.

Det kommer alltid ett tillfälle då flera år av innovation och en 
rad olika teknologier naturligt går samman för att bilda något 
mycket bättre. Roborock S7 MaxV Ultra är ett sådant tillfälle 
för oss. Med en helt ny nivå av automatisering har golv- och 
mattstädning aldrig varit enklare — och det är äntligen dags 
att helt och hållet överlämna detta till hemmets nya och 
smartaste maskin.

Precis som namnet avslöjar, så är S7 MaxV en vidareutveckling 
av sin föregångare, Roborock S7. Den kombinerar alltså både 
dammsugare och mopp i samma robot och tar sig an golv och 
mattor helt sömlöst. Skillnaden är att den gör detta med mer än 
dubbelt så mycket sugkraft (upp till 5100 Pa), en fullständigt
automatiserad städstation, och vår nya hinderundvikande
system ReactiveAI 2.0.

Även städstationen har sett stora förbättringar. Utöver auto-
matisk laddning och tömning kan du nu också räkna med att
vattenbehållaren fylls på med rent vatten inför varje städrunda.
Dessutom ser städstationen till att robotdammsugaren alltid
lämnar med en ren mopp, samtidigt som den rengör sig själv
automatiskt. Användaren behöver alltså knappt lyfta ett finger för 
att upprätthålla ett skinande rent golv, dammfria mattor och en 
ren vardag — full av värdefull tid över till det hon eller han älskar.
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Introduktion

Moppa golv och dammsug mattor samtidigt
S7 MaxV dammsuger med 5100 Pa sugkraft, moppar golv med 
3.000 vibrationer i minuten, och har vår egenutvecklade Vi-
bra-Rise®-teknologi för att sömlöst lyfta moppen under matt-
städning.

Upptäck mer med ett förbättrat hinderundvikande system
Med nya ReactiveAI 2.0 kan S7 MaxV upptäcka och registrera 
alltifrån möbler till små objekt utspridda i hemmet — och på så 
sätt städa bättre utan att fastna på vägen.

Välj städstation och automatiseringsgrad
S7 MaxV kan köpas med två olika städstationer:
Auto Empty Dock och Empty Wash Fill Dock. Båda laddar och 
tömmer din robotdammsugare automatiskt, men den senare
fyller även på vattentanken samt rengör sig själv och robotens 
mopp helt på egen hand.

Kontrollera allt från mobilen med mer precision
Schemalägg städning, justera sugkraft och vattenflöde, använd 
snabbkommandon för att städa runt specifika möbler — allt detta 
och mycket mer i Roborockappen.
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1. Dammsugare

5100 Pa Hyperforce™ Sugkraft
S7 MaxV tar sugförmågan till en helt ny nivå. Med hela 5100 Pa 
— dubbelt så mycket jämfört med tidigare modeller — har robot-
dammsugaren en oslagbar kapacitet att fånga upp allt från skräp 
utspritt över golvet till finsmuts djupt innästlat i mattor. Och med 
fem olika lägen kan användaren själv välja den sugkraft som 
passar bäst för specifika användningsområden, och på så sätt 
kontrollera såväl robotdammsugarens ljudnivå som batteritid.

Svävande Borste i Slitstarkt Gummi
S7 MaxV har samma unika svävande borste som sin före-
gångare, S7. Med en imponerande anpassningsförmåga sveper 
den över golvet med minsta möjliga mellanrum, även där ytan 
är ojämn. Dessutom är borsten tillverkad av slitstarkt gummi och 
designad för att bättre fånga upp skräp och hår — med minimalt 
trassel.
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Högkapacitets
5200mAh batteri

Överlägsen kraft.
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2. Smart teknologi

Hinderundvikande Mjukvara
S7 MaxV är en mästare på att registrera objekt och undvika
hinder i hemmet. Med vårt nya hinderundvikande system,
ReactiveAI 2.0, kombinerar robotdammsugaren tre spännande 
teknologier: RGB kamera, strukturerat ljus i 3D, och en upp-
graderad AI accelerator (NPU). Tillsammans ger de S7 MaxV 
förmågan att effektivt upptäcka och undvika objekt utspridda i 
hemmet — och därav städa med mer precision utan att fastna. 
ReactiveAI 2.0 tillåter även användaren att i appen enkelt klicka 
på en registrerad möbel, för att stunden senare se hur S7 MaxV 
noggrant och automatiskt städar runt omkring den.

PreciSense LiDAR-navigationssystem
Med ett navigationssystem baserat på avancerad laserteknologi 
har S7 MaxV förmågan att lära känna och kartlägga ett helt hus 
upp till fyra våningar stort. För varje städning får robotdamm-
sugaren en allt mer detaljerad bild över hemmet — inklusive alla 
möbler, mattor och andra hinder — och kan därför städa med 
överlägsen precision. 
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Intelligens
som ser allt.

Strukturerat ljus i 3D mäter exakt distans 
mellan dammsugare och föremål, såsom 
möbler, väggar och andra objekt.

RGB kameran registrerar typen av föremål 
så att S7 MaxV kan välja mellan att städa 
nära intill, eller hålla avstånd.
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3. Sonisk Mopp

Automatiskt Mopplyft
Ultraljud används även för att kartlägga husets alla mattor
med precision. När en mattkant närmar sig aktiveras vårt egen-
utvecklade system, VibraRise®, och moppen lyfts automatiskt för 
att enbart dammsuga mattan. Moppen lyfts cirka 5 mm, vilket gör 
att robotdammsugaren fungerar optimalt på mattor med strån 
med längd 4 mm eller kortare. I appen kan man smidigt markera 
mattor med längre strån som ”no-go-zoner”, vilket innebär att S7 
MaxV undviker dem helt och hållet.

Moppa golv med 
ljudets kraft.

Ultrasonisk Mopp
S7 MaxV är utrustad med en sonisk mopp, vilket innebär att den 
använder sig av ultraljud för att skrubba golv med upp till 3.000 
vibrationer i minuten. Dessutom applicerar den dubbelt så
mycket kraft mot golvet jämfört med tidigare modeller såsom S6 
MaxV och S7. Allt detta tillsammans gör att S7 MaxV enkelt
avlägsnar allt från svåra fläckar till ingrodd smuts.
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4. Auto Empty Dock (S7 MaxV Plus)*

Automatisk laddning och tömning
När robotdammsugaren behöver laddas eller tömmas 
återvänder den automatiskt till städstationen. Med hjälp av
artificiell intelligens schemaläggs tömningen utefter behov
och baserat på användning.

Avancerad filtrering
Med både cyklonseparator och 
HEPA-filter samlar laddnings-
stationen upp till 99,99% av
partiklar så små som 0,3 
mikroner. Det garanterar att
stora delar av allergener såsom 
pollen och kvalster faktiskt 
stannar i dammbehållaren.
Systemet eliminerar till stora 
delar behovet av dammpåsar, 
vilket är både miljövänligt och 
ekonomiskt gynnsamt.

Stöd för dammpåse
Med städstation kommer även 
möjligheten att använda sig av 
dammpåsar. För allergiker är 
detta ett bra alternativ då påsen 
förseglas automatiskt vid av-
lägsnandet, och därmed garan-
terar att minimalt med partiklar 
kommer tillbaka ut i hemmet. 

7

Städa ofta.
Töm sällan. Auto Empty Dock kan användas 

med antingen cyklonseparatorn 
eller dammsugarpåse.

* Paketlösningen S7 MaxV Plus innehåller en kombination av robotdammsugaren Roborock S7 MaxV och vår tidigare städstation Auto Empty Dock.

Roborock S7 MaxV Series
Reviewer’s Guide



5. Auto Empty Wash Fill Dock (S7 MaxV Ultra)*

Empty Wash Fill Dock är vår nylanserade och uppgraderade 
städstation. Med sin föregångare, Auto Empty Dock,
som utgångspunkt har vi byggt vidare och tagit
automatiseringen till en helt ny nivå.

Självrengörande egenskaper
Det som verkligen skiljer Empty Wash Fill Dock 
ifrån vår första städstation, Auto Empty Dock, 
är att den tar över de få aktiva städmoment 
användaren förut hade. Både under och efter 
städningen dockar robotdammsugaren i
stationen och påbörjar en automatisk städning 
av moppen. Dessutom ser den till att göra rent 
ytan undertill samtidigt. Man behöver alltså 
aldrig själv städa vare sig mopp eller station.

Självrengörande mopp
Med S7 MaxV introducerar vi en helt ny självrengörande teknik. 
Den soniska moppen är direkt kopplad till den rena vattentank-
en, och rengörs därför automatiskt både under och efter städ-
ningen. Det sparar inte bara tid för användaren — som slipper 
rengöra moppen manuellt — utan garanterar även bättre
resultatet och renare golv.

Automatisk vattenpåfyllning
När S7 MaxV dockar för att ladda batterierna och föra över det 
uppsamlade dammet till stationens dammbehållare, passar den 
även på att helt automatiskt fylla på sin egen vattenbehållare. 
På så sätt är robotdammsugaren alltid redo för nästa städrunda, 
utan att du behövt lyfta ett finger.

Snabbare laddningstid
Empty Wash Fill Dock har förmågan att ladda S7 MaxV 30% 
snabbare än sin föregångare (samt många av konkurrenterna), 
vilket tar batteriet från 0 - 100% på cirka 4 timmar.
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Fullständig
automatisering.

Efter att moppen rengjorts vänder roboten på sig för att 
naturligt lufttorka den och uppnå ett rent och luktfritt resultat.

* Paketlösningen S7 MaxV Ultra innehåller en kombination av robotdammsugaren Roborock S7 MaxV och vår nya städstation Auto  Empty Wash Fill Dock.
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6. Roborock App

Schemalagd städning
Roborock-appen tillåter en detaljerad planering och schema-
läggning av städningen. Med ett par klick kan användaren 
bestämma vilka rum som ska städas och vid vilken tidpunkt.
Då är det också möjligt att ställa in både dammsugarens sug-
kraft och moppen skrubbintensitet för varje rum. Det är speciellt 
användbart då vissa rum — såsom kök och hall — ofta kräver en 
mer grundlig städning än andra.

Smart ruttplanering
S7 MaxVs ReactiveAI 2.0 kan till och med identifiera typ av rum: 
såsom sovrum, vardagsrum, hall och kök. Med denna informa-
tion, tillsammans med användarens kartor och inställningar, kan 
robotdammsugaren räkna ut den mest effektiva rutten. På så sätt 
kan S7 MaxV garantera den snabbaste och mest grundliga städ-
ningen — och samtidigt använda sig av sin batteritid på allra
bästa sätt.

Videosamtal
Robotdammsugare är också en pålitlig kommunikationskanal 
när användaren inte är hemma. Med kamerasystemet framtill, 
tillsammans med en inbyggd mikrofon, kan man enkelt titta till 
både barn och husdjur — direkt från mobilen.*

En app.
Full kontroll.

Kartläggning av hemmet
Eftersom PreciSense LiDAR-navigationssystemet memorerar 
varenda hörn i hemmet kan användaren skapa upp till fyra om-
fattande kartor. Det är speciellt bra om huset har flera våningar. 
Namnge varje rum och bestäm i förväg hur de ska städas. Så 
fort robotdammsugaren når ett nytt rum aktiveras dess specifi-
ka inställningar. Däribland om det finns mattor som antingen ska 
dammsugas eller undvikas, eller om no-go-zoner har upprättats 
(ytor som skyddas av en virtuell gräns som roboten helt enkelt 
inte passerar).
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*För din totala säkerhet raderas varenda bild efter att S7 MaxV använt dem. Dessutom är robotdammsugaren certifierad av TUV Rheinland och prickar av alla krav för säkerhetsstandarden ETSI EN 303 645.
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Tekniska specifikationer
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Tekniska
specifikationer

Mått & Vikt
Höjd: 9,6 cm
Diameter: 35,3 cm
Vikt: 4,65 kg

Kapacitet
Ljudnivå (balanced): 67 dB
Maxvakuum: 5.100 Pa
Drifttid (max): 180 minuter
Dammbehållare: 400 ml
Vattenbehållare: 200 ml
Batterityp: Lithium-ion
Batterikapacitet: 5.200mAh
Laddningstid: 6 tim (Auto Empty Dock) /
4 tim (Empty Wash Fill Dock)
Originalfilter: HEPA

Funktioner:
S7 MaxV Robotdammsugare
ReactiveAI 2.0 Hinderundvikande Mjukvara
Vibrarise®  Automatisk Mopplyftning
PreciSense LiDAR-navigationssystem
Fyra Omfattande Kartor
Matrix Kartor
Schemaläggning
Smart Ruttplanering
No-go-zoner
Fem Nivåer av Sugkraft
Full Kontroll i App
Videosamtal
Röststyrning 
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Tekniska specifikationer
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11
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Funktioner:
S7 MaxV Robotdammsugare
ReactiveAI 2.0 Hinderundvikande Mjukvara
Vibrarise®  Automatisk Mopplyftning
PreciSense LiDAR-navigationssystem
Fyra Omfattande Kartor
Matrix Kartor
Schemaläggning
Smart Ruttplanering
No-go-zoner
Fem Nivåer av Sugkraft
Full Kontroll i App
Videosamtal
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Funktioner: Auto Empty Dock
(S7 MaxV Plus)
Automatisk Laddning
Automatisk Tömning
Indikator för Full Dammbehållare
Indikator för Filterbyte
Cyklonseparator
HEPA-filter
Stöd för Dammpåse
Automatisk Rengöring av Elektroder

Funktioner: Empty Wash Fill Dock
(S7 MaxV Ultra)
Automatisk Laddning
Automatisk Tömning
Automatisk Vattenpåfyllning
Självrengörande Mopp
Självrengörande Station
Indikator för Full Dammbehållare
Indikator för Filterbyte
Cyklonseparator
HEPA-filter
Stöd för Dammpåse
Automatisk Rengöring av Elektroder
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