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Detta är en säkerhetssymbol. Den uppmärksammar dig på eventuella risker för fysisk skada.   
Följ alltid säkerhetsanvisningar som har markerats med denna symbol för att förhindra personskador och dödsfall.

Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder, samt av personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, om de hålls 
under uppsikt eller instrueras i säker användning av apparaten och förstår riskerna som 
hanteringen innebär. Barn ska inte leka med apparaten. Städning och underhåll ska inte 
utföras av barn utan tillsyn. 

Säkerhetsinformation
Viktig säkerhetsinformation

BFP

Risk för elstötar Klass 2-utrustning Läs 
bruksanvisningen

Brandrisk Endast avsedd för 
inomhusbruk

Förvaras utom 
räckhåll för barn

Återkopplingsskydd

Allmän 
återvinningssymbol

Isolerad, 
kortslutningssäker 
transformator 

Nätsladd med  
strömbrytare

Separat strömdosa

Denna handbok innehåller information om säkerhetsföreskrifter: RVF-Y1
SPARA ANVISNINGARNA
VARNING! Du bör alltid vidta vissa grundläggande försiktighetsåtgärder vid användning 
av elektrisk utrustning, bland annat följande:
LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING
VARNING! Läs och följ säkerhetsföreskrifterna innan du installerar, använder och underhåller 
din robot för att minska risken för personskada eller skada på apparaten.
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• Använd inte i extremt varma eller kalla 
miljöer (under –5 ˚C eller över 40 ˚C).

• Se till att långt hår, löst sittande 
klädesplagg, fingrar och alla övriga 
kroppsdelar inte kommer i kontakt med 
öppningar eller rörliga delar.

• Kör inte apparaten i rum där barn sover.
• Använd inte apparaten på våta golv eller 

ytor med vattenpölar.
• Undvik att apparaten suger upp stora 

föremål som stenar, stora pappersark 
eller andra saker som kan sätta igen 
apparaten.

• Använd inte apparaten för att suga upp 
antändliga eller brännbara material som 
bensin, skrivar- eller kopiatortoner och 
använd den inte heller i utrymmen där 
dessa kan förekomma.

• Använd inte apparaten för att suga upp 
något som brinner eller ryker, till exempel 
cigaretter, tändstickor, het aska eller 
något annat som kan orsaka en eldsvåda.

• Var försiktig så att nätsladden inte 
skadas. Dra eller lyft aldrig apparaten 
eller laddningsstationen i sladden, använd 
inte heller sladden som handtag, stäng 
inte dörrar med sladden i kläm och dra 

ALLMÄNT

VARNING
• Apparaten ska användas i enlighet med 

instruktionerna i den här handboken. 
iRobot kan inte hållas ansvarigt för och 
ansvarar inte för eventuella sak- eller 
personskador som orsakas av felaktig 
användning.

• Ladda endast batteriet med hjälp av 
laddningsstationen modell ADH-N1 
som medföljer apparaten.

• Kortslut inte batteriterminalerna.
• Kontrollera att märkspänningen på den 

medföljande laddningsstationen motsvarar 
nätspänningen.

• ENDAST avsedd för INOMHUSBRUK i 
hushåll. Använd inte apparaten utomhus 
eller i kommersiella/industriella miljöer.

• Kör inte apparaten i utrymmen med tända 
stearinljus eller ömtåliga föremål.

VARNING! Varnar för en riskfylld situation som, om den inte förhindras, 
kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. 

VAR FÖRSIKTIG! Varnar för en riskfylld situation som, om den inte 
förhindras, kan leda till små eller medelsvåra personskador. 

OBS! Varnar för en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan 
leda till materiella skador.



SV

Använd inte batterier som inte är 
uppladdningsbara. 

• Ta bort apparaten från 
laddningsstationen och stäng av 
strömbrytaren till apparaten innan  
du tar ur batteriet.

• Uttömda batterier ska tas ur apparaten 
och återvinnas enligt lokala regler.

• Använda batterier ska alltid lämnas in 
enligt lokala regler.

• Nätsladden kan inte repareras och får inte 
användas om den är skadad eller defekt.

• Elda inte upp apparaten, även om den 
är allvarligt skadad. Batterierna kan 
explodera i en brand.

• Ladda inte andra iRobot robotar 
i den medföljande Home Base-
laddningsstationen.

VAR FÖRSIKTIG!
• Plocka undan på de golv som ska städas. 

Ta bort sladdar och mindre föremål från 
golvet som riskerar att fastna i apparaten. 
Stoppa in luggen på mattor under själva 
mattan och lyft upp exempelvis gardiner 
och dukar från golvet.

inte sladden runt vassa kanter eller hörn. 
Kör inte över sladden med apparaten. Se 
till att sladden inte kommer i kontakt med 
heta ytor.

• Använd inte om sladden eller mottagaren 
är skadad. Använd inte apparaten 
eller laddningsstationen om den inte 
fungerar som den ska, har tappats i 
golvet, skadats, glömts utomhus eller 
hamnat i vatten. Den behöver repareras 
av tillverkaren eller ett serviceställe för att 
undvika faror.

• Om sladden är skadad behöver den bytas 
ut av tillverkaren eller ett serviceställe för 
att undvika faror.

• Dra alltid ur kontakten till mottagaren 
innan du rengör eller underhåller 
laddningsstationen.

• Stäng av strömbrytaren innan du rengör 
eller underhåller apparaten.

• Roboten innehåller batterier som bara 
kan bytas av utbildad personal. Om du 
behöver ta ur batteriet ska du kontakta 
kundtjänst.

• Använd endast det uppladdningsbara 
originalbatteriet och laddningsstationen 
som medföljer apparaten från tillverkaren. 
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• Stoppa inte in saker i 
dammsugarmunstycket. Använd inte 
apparaten om dammsugarmunstycket 
är igensatt. Se till att öppningen är fri 
från damm, ludd, hår och allt annat som 
minskar luftflödet.

OBS!
• Vid återvinning lämnas batteriet 

och apparaten på avsedd plats på 
kommunens återvinningsstation.

• Använd inte batterier som inte är 
uppladdningsbara. Använd bara det 
uppladdningsbara batteriet som medföljer 
produkten. Om du behöver ett nytt batteri 
köper du ett likadant iRobot batteri eller 
kontaktar iRobot kundtjänst för att få tag  
i ett likvärdigt. 

• Om roboten inte ska användas under en 
längre tid, ladda den helt och stäng sedan 
av den inför förvaring och dra ur kontakten 
till laddningsstationen.

• Dra ur kontakten till laddningsstationen om 
den inte ska användas under en längre tid.

• Använd inte apparaten utan 
dammbehållare och/eller filter.

• För att uppfylla regelverk om RF-strålning 
ska minst 20 cm upprätthållas mellan 
människa och apparat när den är i 
drift. För att säkerställa efterlevnad 
rekommenderar vi att apparaten aldrig 
används inom ett kortare avstånd än 
angivet minimum. Antennen som används 
till sändaren ska inte placeras i närheten 
av eller användas tillsammans med andra 
antenner eller sändare.

• Inaktivera Wi-Fi-modulen på Roomba 
Combo genom att starta roboten. Sätt 
roboten i laddningsstationen och se till 
att robotens laddningskontakter kommer 
i kontakt med laddningskontakterna 
på laddningsstationen. Håll in CLEAN-
knappen på roboten i 20 sekunder, 
tills Roomba Combo piper tre gånger. 
Aktivera Wi-Fi-modulen på Roomba 
Combo genom att stänga av roboten  
och sedan sätta på den igen. Wi-Fi-
modulen aktiveras då när Roomba 
Combo startas igen.
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Detaljerad beskrivning

* Tekniska specifikationer och konstruktionsdetaljer kan komma att ändras när produkten utvecklas.

Wi-Fi-modulens uteffekt är mindre än 100 mW.

Modell RVF-Y1, Roomba Combo™

Nominell ineffekt 20 V, 0,8 A

Laddningsstation av 
modell ADH-N1

Nominell inspänning 100–240 V AC Nominell 
utspänning 20 V DC

Nominell uteffekt 0,8 A Nominell effekt 25 W 

Frekvensband 2 400–2 483,5 MHz

Max. EIRP-uteffekt 15,46 dBm vid 2 442 MHz

Effekt i avstängt läge Mindre än 0,50 W

Anslutet standbyläge Mindre än 2,00 W
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1        Mer information finns på global.irobot.com

Ovansida

Om din Roomba Combo™ Robotdammsugare och golvmopp

Under höljet

Knappar och indikatorer

Hölje

LiteTouch®-sensor

Tankspärr Statusindikator

Wi-Fi-indikator

CLEAN-knapp

Strömbrytare

RESET-knapp

Dammbehållare 
och filter

Multiverktyg  
för rengöring

Undersida

Kantsensor

Kantsensor

Kantsensor

Laddkontakter

Kantsopnings-
borste Kantsopningsborste

Huvudborste 

Hjul

Axelhjul
Batterilucka

Vattenbehållare
Bakhjul

Vattenmunstycken
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Avancerat moppningssystem

Tvättbar rengöringstrasa  
i mikrofiber

Platta till  
rengöringstrasa

Vattenbehållare

Vattenbehållarens 
öppning

Home Base-laddningsstation

IR-sensorfönster

Laddningskontakter

Dammbehållare och filter

Skumplastfilter

Högeffektivt filter

Handtag till 
dammbehållare

Dammbehållarlås

Förfilter
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• Se till att robotens strömbrytare är  
i läget ON innan du laddar.  
I = ström PÅ, O = ström AV

• Sätt roboten i laddningsstationen och se till att robotens och 
laddningsstationens laddkontakter kommer i kontakt med varandra. 

• Töm vattenbehållaren och ta bort plattan till rengöringstrasan innan 
du laddar roboten.

• När roboten inte städar rekommenderar vi att du har den på och 
laddar den, i stället för att stänga av den.

• Om roboten inte ska användas under en längre tid, ladda den helt 
och stäng sedan av den inför förvaring och dra ur kontakten till 
laddningsstationen. 

Placering av Home Base-laddningsstationen

Placera laddningsstationen mot väggen på ett plant golv. Se 
till att området direkt framför laddaren (1,5 m) och på båda 
sidor om laddningsstationen (0,5 m) är fritt från föremål och 
reflekterande ytor.

Laddning

Ställa in din Roomba Combo™ Robotdammsugare och golvmopp

CLEAN-knappen lyser under laddning

Blinkar: Laddar

Av: Fulladdad

Bra Wi-Fi®-täckning

* Objekten är inte 
skalenliga.

1,5 m 
framför

0,5 m på 
båda sidorna

0,5 m på 
båda sidorna

 Obs! Ladda roboten i minst fyra timmar innan du använder den för 
första gången.
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Innan du börjar städa, ta bort eventuella hinder på golven.

Förbereda hemmet

Innan du använder 
roboten nära en 
mattbelagd yta eller 
på en yta där mattan 
har fransar, vik in 
kanterna under själva 
mattan.

Ta bort kringspridda 
föremål från golven före 
städningen. 

Använd inte roboten på 
ytor med vattenpölar. 
Om vatten har trängt in 
i roboten behöver den 
repareras av iRobot för 
att undvika faror.

1

2

3

iRobot Home-appen

 Obs! 5,0 GHz Wi-Fi är inte kompatibelt med den här roboten.

Hämta iRobot Home-appen och anslut till Wi-Fi®

•  Följ instruktionerna steg för steg för att ställa in och använda din 
Roomba Combo™ Robotdammsugare och golvmopp. 

•  Anpassa robotens inställningar. Via appen kan du styra 
dammsugarens sugeffekt och hur mycket vatten som matas ut till 
golvmoppen.

•  Ställ in ett automatiskt städschema.
•  Använd SPOT-rengöringsfunktionen för att låta roboten städa vissa 

ytor.
•  Anslut till dina smarta hem-konton, så kan du styra roboten med 

rösten.
•  Visa tips och råd och få svar på vanliga frågor – som hur du parar 

ihop Roomba  Combo™ Robotdammsugare och golvmopp med 
andra smarta enheter. 
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Städning

• För bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att 
vattenbehållaren sitter kvar på roboten under städjobb,  
även när du inte ska moppa.

• När du startar ett städjobb blinkar statuslamporna för att visa  
att städnavigering har valts. När du väljer navigering i Rak  
linje-läge blinkar statuslamporna från vänster till höger. När du 
väljer navigering i Reaktivt läge blinkar statuslamporna samtidigt.

• CLEAN-knappen på roboten slocknar när roboten har pausats i 
mer än 10 minuter. Tryck på CLEAN-knappen på roboten för att 
väcka den.

• Vid slutet av städjobbet, eller när roboten behöver laddas 
återvänder den till laddningsstationen.

Tryck bara på CLEAN

Tryck för att starta/pausa/
återuppta

Tryck två gånger för att växla 
mellan navigeringsmönstren  
för städning

SPOT-rengöring

Roboten har ett SPOT-rengöringsläge som kan aktiveras via 
iRobot Home-appen. Använd funktionen till ytor som är väldigt 
smutsiga eller dammiga. I SPOT-rengöringsläget städar roboten 
genom att röra sig utåt i ett spiralmönster ungefär 0,6 meter och 
sedan i spiral inåt till den ursprungliga platsen.
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När Rak linje-navigering är vald:

• Roboten planerar automatiskt en rutt under städningen. Om roboten 
pausas under städningen konfigureras rutten om och startas på nytt.

• Roboten kan tillfälligt pausa för att beräkna om städrutten. Det är 
helt normalt. Beroende på rummens komplexitet sker detta olika ofta 
och länge.

• Om den yta som ska städas innehåller både hårda golv och 
heltäckningsmattor bör hinder (t.ex. en stängd dörr) skapas mellan 
olika golvtyper och navigeringsmönster väljas därefter. Om båda 
golvtyperna ska städas i en och samma rengöringscykel bör du välja 
Reaktivt läge.

Val av städnavigering
Roboten kan användas med två navigeringsmönster för att effektivt 
rengöra olika typer av golv. Du växlar mellan navigeringsmönstren 
genom att trycka två gånger på CLEAN-knappen eller ändra via iRobot 
Home-appen. 

Navigering i Reaktivt läge 
bör väljas när du ska städa 
heltäckningsmattor. Roboten 
städar i raka linjer och ett 
slumpvis mönster och ändrar 
riktning när den stöter på ett 
hinder.

Städning med Rak linje-navigering 
är robotens standardmönster och 
bör väljas när du städar hårda 
golv. Roboten planerar in den mest 
effektiva rutten, städar fram och 
tillbaka i raka linjer, återvänder för 
att städa fläckar som missats och 
städar slutligen rummets kanter 
innan rengöringscykeln avslutas. 

Om plattan till rengöringstrasan 
och rengöringstrasan är på plats 
använder roboten automatiskt det 
här mönstret.
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4 capfuls 
per tank

Retail: Full size
(Sold separately)

Tillsätt vatten och 
rengöringsmedel (om så 
önskas) i vattenbehållaren.

Sätt fast rengöringstrasan och 
plattan till rengöringstrasan. Sätt 
på vattenbehållaren.

Roboten har ett valfritt golvmoppningssystem med 
en tvättbar rengöringstrasa i mikrofiber och en platta 
till rengöringstrasan som sitter fast i en patenterad 
vattenbehållare. Den tvättbara rengöringstrasan 
våttorkar automatiskt golvet.
• Det kan finnas kvar vatten i vattenbehållaren vid leverans 

till följd av kvalitetstester.

• Töm vattenbehållaren och ta bort plattan till 
rengöringstrasan innan du städar heltäckningsmattor. 
Glöm inte att sätta tillbaka den tomma vattenbehållaren.

• När du använder moppningssystemet, vik in kanten på 
mattor så att roboten undviker mattan.

• När roboten har moppat klart, töm ut återstående vatten 
ur vattenbehållaren och sätt tillbaka behållaren.

• Töm vattenbehållaren på vatten och ta bort plattan till 
rengöringstrasan innan du laddar roboten.

• Om du hellre vill tvätta golven, blöt rengöringstrasan innan 
du fäster den på plattan till rengöringstrasan.

Golvmoppningssystem:
1 2

Rengöringsmedel

När du moppar kan 
du hälla i Braava jet®-
rengöringsmedel för hårda 
golv i behållaren innan 
du häller i vatten. Den här 
produkten är ett koncentrat.

Viktigt! Se hjälpavsnittet i iRobot Home-appen för en lista med 
rengöringsmedel som utan risk kan användas i roboten utan att 
skada den.

 Obs! När roboten körs med golvmoppningsmodulen kan du bara 
välja Rak linje-navigering.

Detaljhandel: 
Fullformat  

(Säljs separat)

4 kapslar per 
vattenbehållare
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Om roboten upptäcker ett fel och behöver din hjälp avger den en larmsignal och statuslampan tänds.

Larmsignal Statuslampa Problem Lösning

/ Blinkar två gånger och släcks när 
roboten sätts på. Låg batterinivå Sätt på roboten. Sätt roboten för hand i 

laddningsstationen för att ladda den.

Ett pip Blinkar rött. Fel på hjul Rengör och ta bort eventuellt hår och skräp från hjulen.

Två pip Blinkar rött. Fel på huvudborste Rengör och ta bort eventuellt hår och skräp från 
huvudborsten.

Tre pip Blinkar rött.

Fel på hjul
Vänd roboten och tryck in hjulen för att se om ett 
klickande ljud hörs. Om hjulen inte klickar, kontakta 
kundtjänst.

Roboten stötte på ett problem under 
städningen och har stannat Avlägsna eventuella hinder och starta om roboten.

Fyra pip Blinkar rött. Fel på dammbehållare Ta ur och sätt tillbaka dammbehållaren. Om roboten 
fortsätter pipa, kontakta kundtjänst.

Fem pip Blinkar rött. Låg batterinivå Sätt roboten i laddningsstationen för att ladda.

Sex pip Blinkar rött. Fel på kantsopningsborste Rengör och ta bort eventuellt hår och skräp från 
kantsopningsborsten.

Sju pip Blinkar rött. Fel på kantsensor Rengör och ta bort eventuellt hår och skräp från 
kantsensorerna.

Felsökning

Mer detaljerad hjälp och instruktionsfilmer finns i iRobot Home-appen.
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Tömma dammbehållaren

Skötsel och underhåll
Anvisningar för skötsel och underhåll
För att roboten hela tiden ska ge bästa resultat behöver 
du utföra det underhåll som beskrivs på följande sidor. Ett 
multiverktyg för rengöring medföljer för enklare underhåll. 
Handskas försiktigt med det, kanterna är vassa.

Du hittar fler instruktionsfilmer i iRobot Home-appen. Om du 
märker att roboten inte städar lika mycket smuts från golvet  
som vanligt ska du tömma dammbehållaren, rengöra filtren  
och rengöra borstarna.

Komponent Underhållsintervall Utbytesperiod

Dammbehållare, 
vattenbehållare 
och platta till 
rengöringstrasa

Efter varje användning

Rengöringstrasa Efter varje användning Var 50:e tvätt

Skumplastfilter/
högeffektivt filter

En gång per vecka (två 
gånger per vecka om det 
finns husdjur i hemmet)

Var fjärde till 
sjätte månad

Huvudborste Varje vecka Var sjätte till 
tolfte månad

Kantsopningsborste En gång varannan vecka Var tredje till 
sjätte månad

Axelhjul, kantsensor, 
stötfångare och 
laddkontakter

Varje vecka

Obs! iRobot tillverkar diverse reservdelar och maskindelar. 
Kontakta iRobot kundtjänst om du tror att du behöver en reservdel.

Öppna robotens hölje och 
ta bort dammbehållaren.

Öppna dammbehållarluckan.

Töm dammbehållaren.

1

2

3

1

2

Rengöra det högeffektiva 
filtret

Ta bort skumplastfiltret och 
det högeffektiva filtret.

Viktigt! Tvätta aldrig det 
högeffektiva filtret.

Avlägsna smuts genom att 
knacka det högeffektiva filtret 
mot sophinken.
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1

3

2 Skölj dammbehållaren och förfiltret  
i rinnande vatten.

Ta bort skumplastfiltret och 
det högeffektiva filtret från 
vattenbehållaren.

Vänd roboten upp och ned och tryck 
in de båda knapparna på borstramen 
för att lossa den. 

Låt dammbehållaren torka helt 
innan du sätter tillbaka den.

Rengöra kantsopningsborstarna
Ta bort kantsopningsborstarna. Använd 
multiverktyget för att ta bort hår eller smuts  
som har fastnat runt borstarna och torka av 
dem med en ren trasa.

1

2

3
Rengöra huvudborstenDiska dammbehållaren

Obs! Ett multiverktyg för rengöring medföljer för 
enklare underhåll. Handskas försiktigt med det, 
kanterna är vassa.

Ta bort huvudborsten. 

Använd multiverktyget för rengöring till att 
klippa av och ta bort hår som fastnat runt 
huvudborsten. Rengör eventuellt hår och 
skräp från huvudborsten. 

Viktigt! Tvätta aldrig det högeffektiva filtret. Ta 
bort filtret innan du tvättar dammbehållaren.
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Torka av stötfångarna med borsten på multiverktyget.

Torka av kantsensorerna med borsten på multiverktyget 
för att se till att de fungerar optimalt.

Andra komponenter

Använd multiverktyget för rengöring till att klippa av och ta 
bort hår som fastnat runt axelhjulet.

Torka av robotens och laddningsstationens laddkontakter med en torr 
trasa för att se till att de fungerar optimalt.
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Rengöra golvmoppningssystemet
När roboten har moppat klart, lyft av vattenbehållaren och 
rengör genast vattenbehållaren, rengöringstrasan och plattan 
till rengöringstrasan.

Tryck på spärrknappen och lyft av vattenbehållaren.

Ta bort plattan till rengöringstrasan och 
rengöringstrasan. 

Tvätta rengöringstrasan och låt den plantorka. 

Töm vattenbehållaren på vatten.

Torka av utsidan av vattenbehållaren med en torr 
rengöringstrasa och låt den plantorka. Undvik direkt solljus.

1

2

3

4

5
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USA och Kanada
Om du har frågor eller synpunkter som rör din Roomba Combo™ 
Robotdammsugare och golvmopp ska du kontakta iRobot innan du 
kontaktar din återförsäljare.

Du kan börja med att besöka global.irobot.com  där du hittar 
tips, svar på vanliga frågor och information om tillbehör. Den här 
informationen finns även i iRobot Home-appen. Om du trots detta 
behöver hjälp kan du ringa vår kundtjänst på +1-877-855 85 93.

Öppettider för iRobot kundtjänst i USA
• Måndag till fredag kl. 09.00–21.00 EST

• Lördag och söndag, 09.00–18.00 EST

Utanför USA och Kanada 
Gå in på global.irobot.com för att: 

• Läsa mer om iRobot i ditt land

•  Få tips och råd om hur du får Roomba Combo™ Robotdammsugare 
och golvmopp att städa bättre

• Få svar på frågor

• Kontakta ditt lokala supportcenter

iRobot kundtjänst
Härmed försäkrar iRobot Corporation att denna 
robotdammsugare av modell RVF-Y1 överensstämmer 
med EU:s direktiv för radioutrustning RED 2014/53/EU. En 
fullständig EU-försäkran om överensstämmelse finns på 
följande webbadress: www.irobot.com/överensstämmelse.

Härmed försäkrar iRobot Corporation att denna 
robotdammsugare av modell RVF-Y1 överensstämmer 
med EU:s direktiv för radioutrustning RED 2014/53/EU. 
Fullständig UKCA-försäkran om överensstämmelse finns 
att läsa på följande webbadress: www.irobot.com/ 

  överensstämmelse.

En lista med särskilt farliga kemiska ämnen enligt EU-förordning  
EU 1907/2006 finns här: www.irobot.com/överensstämmelse.

Produkter märkta med den här symbolen får inte kastas med 
osorterat hushållsavfall. Du som slutanvändare ansvarar 
för att uttjänta apparater kasseras eller återvinns på ett 
miljövänligt sätt enligt följande:

(1) återlämna till den distributör/återförsäljare som du köpte 
produkten av, eller

(2) kassera enligt gällande avfallshanteringsregler.

Kassering eller återvinning av produkten på ett korrekt sätt 
bidrar till att hushålla med naturens resurser och förhindrar 
eventuella negativa effekter som avfallet annars kan ha 
på människors hälsa och på miljön. Kontakta kommunen 
eller närmaste återvinningsanläggning för mer information. 
Felaktig kassering av produkten kan medföra böter, enligt 
gällande nationell lagstiftning. Mer information hittar du här:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Juridisk information
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