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Biztonsági figyelmeztetések

A porszívó kamerája  - kizárólag navigációs célból - információkat gyűjt a környezetéből. Kérjük óvja személyes és érzékeny 
adatait.

- Ne használja függesztett illetve korlát nélküli helyeken
- Ne használja 40°C fölött, illetve 0°C alatti hőmérsékleten
- Ne engedje, hogy játékként használják. Ha szükséges kiemelt figyelemmel kövesse a működést mikor
  gyermekek, házi állatok vagy növények közelében használja.
- Csak úgy használja, ahogy a használati utasításban meg van határozva. Csak a gyártó által javasolt
  kiegészítőket használja.
- Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a berendezés nem működik megfelelően, leejtették,
  sérült, szabadban maradt vagy vízbe esett juttassa el szervizbe.
- Használat előtt távolítson el a helyiségből minden szabadon elérhető vezetéket és kábelt.
- Ne hagyjon apró, szétszórt tárgyakat a padlón, ha a porszívó dolgozik.
- Ne használja a töltőt, beleértve a töltő dugalját és a dokkolót vizes kézzel.
- Hajat, laza ruházatot, ujjakat és minden más tesztrészét tartsa távol a nyílásoktól és mozgó alkatrészektől.
  Tartsa por, szövetmaradék, haj és bármi más mentesen, amik csökkenthetik a levegő áramlását.
- Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, égő vagy füstölő dolgok gyűjtésére, mint például benzin vagy
  olyan helyeken  ahol ilyen anyagok jelen lehetnek, vagy nedves padlón.
- Ne használja porgyűjtő nélkül.

- Kerülje a nem szándékos indítást. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van
  akkumulátor csatlakoztatása előtt, a berendezés felemelése, szállítása előtt.
- Csak a gyártó által meghatározott töltőt használja újratöltéshez. Nem megfelelő töltő használata
  tűzveszélyes.
- A berendezést csak kifejezetten a jelölt akkumulátor csomaggal használja. Bármilyen más akkumulátor
  használata tűz- és balesetveszélyes.
- Erőszakos behatásokra folyadék szivároghat az akkumulátorból, kerülje az ezzel való érintkezést. Ha ez
  mégis előfordul, úgy bő vízzel mossa le. Ha a folyadék a szemébe kerül, kérjük, forduljon orvoshoz. Az
  akkumulátorból származó folyadék irritációt és égést okozhat.
- Ne használja az akkumulátort vagy a berendezést, ha sérült vagy módosított. Sérült vagy módosított
  akkumulátorok tűz-, robbanás- és sérülésveszélyesek.
- Ne tegye ki az akkumulátort vagy a berendezést tűznek vagy sugárzó hőnek. Tűz vagy 130° C fölötti
  hőmérséklet robbanást okozhat.

Használati útmutató

Akkumulátor és töltő

1



.eu.eu

Víztartály Felmosó lap Oldalkefe

Hálózati kábelTisztítóeszközTöltő dokk

Be/Kikapcsolás, tisztítás

Be/Kikapcsolás: nyomja le és tartsa nyomva 3 másodpercig
Tisztítás: nyomja meg a készülék bekapcsolt állapotában

Állapotjelző
Fehér: tisztítás/felmosás kész
Villogó fehér: tisztítás szüneteltetve
Villogó kék: kapcsolódás a hálózathoz
Villogó narancssárga: hiba

Helyi tisztítás/Dokk gomb
Nyomja le a töltődokkba küldéshez
Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig  a helyi tisztítás elkezdéséhez

Állapotjelző
Villogó fehér: visszatérés a dokkhoz töltés céljából
Villogó narancs: visszatérés a dokkhoz töltés céljából (alacsony töltöttség)
Villogó fehér: töltés
Villogó narancs: töltés (alacsony töltöttség)
Fehér: feltöltve

Wi-Fi visszaállítása: nyomja le egyszerre és tartsa nyomva a       és     
gombokat 3 másodpercre.

Vizuális navigációs érzékelő

Megjegyzés: bármely gomb megnyomásával szüneteltetheti a készülék
                        tevékenységét tisztítás, helyi tisztítás vagy dokkba való
                        visszatérés közben 

TartozékokPorszívó felmosó funkcióval

Áttekintés
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Tartály fedél

Wi-Fi jelzőfény

Lassan villog: Kapcsolódásra kész
Gyorsan villog: Kapcsolódik

Világít, ha a készülék kapcsolódva van

Levegőnyílás/hangszóró

Tartály zár

Szűrő
Reset gomb: nyomja meg és tartsa
lenyomva a gyári visszaállításhoz

Portartály Porszívó felmosó funkcióval

Áttekintés
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Infravörös lassítás érzékelő

Jelző terület

Hálózati csatlakozó

Perem érzékelők

Többirányú kerék
Töltő csatlakozók
Mozgásérzékelő
Oldalkefe

Kerekek
Fő kefe

Víztartály

Töltő csatlakozók

Lökhárító

Kefe biztosítókapcsok

Érzékelők Töltő dokk
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Telepítés

2. Kapcsolja be a porszívót és helyezze a töltőre

0.5m

1.5m
0.5m

3. Kapcsolódás a Mi Home/Xiaomi Home
     alkalmazással

1. Helyezze a töltő dokkot  a padlóra a fal mellé
    és csatlakoztassa a hálózati kábelt

Megjegyzés: ha a készülék gombnyomásra nem kapcsolódik be az alacsony töltöttség 
miatt, helyezze közvetlenül a töltőre.

Battery level indicator
White: battery level is more than 15%
Orange: battery level is less than 15%

Nyomja meg és tartsa nyomva a       gombot. Ha a jelzőfény
felvillan, helyezze a készüléket a töltőre. 

Ez a termék együttműködik a Mi Home/Xiaomi Home 
applikációval*, melynek segítségével kapcsolatba léphet okos 
otthoni készülékeivel és irányíthatja azokat. 
A. Szkennelje be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és 
telepítéséhez. Miután telepítette az alkalmazást, a kapcsolódás 
beállítási oldalra lesz átirányítva.
B. Keressen rá a  "Mi Home/Xiaomi Home" applikációra az App 
Store vagy Google Play oldalakon. Telepítés után nyissa meg 
az alkalmazást, kattintson a “+” jelre a jobb felső sarokban, 
kövesse a megjelenő utasításokat és csatlakoztass a 
készülékét.

Wi-Fi visszaállítása
Ha valamilyen okból megszűnik a kapcsolat a telefon és a 
robotporszívó között, a készülék fedelét felnyitva ellenőrizheti a 
Wi-Fi jelzőfényét. Egyszerre nyomja le a        és        gombokat, 
míg meghallja a “Várakozás a hálózati kapcsolódásra” 
figyelmeztetést. Amikor a jelzőfény villogni kezd, a Wi-Fi 
kapcsolat sikeresen alaphelyzetbe állt.
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6. A felmosó egység eltávolítása

4. A felmosó egység behelyezése 5. A takarítás indítása

Megjegyzés: a felmosó egységet ne használja felügyelet 
nélkül.

Megjegyzés: a felmosó betétet 30 percenként ki kell tiszítani a hatékony vízáramlás és 
takarítás végett.

Megjegyzés: ha a készülék tölt vagy nincs használatban, mindig távolítsa el a felmosó 
egységet, tisztítsa ki a felmosó betétet és öntse ki a maradék vizet a tartályból, 
megelőzendő a penészedést és a kellemetlen szagokat.

Megjegyzés: bizonyos típusú tisztítószerek eltömíthetik a 
tartály szűrőjét. Ezért kérjük körültekintően válasszon 
felmosószert.

a. Nedvesítse meg a felmosó lapot és 
a felesleges vizet csavarja ki belőle. 
Az ábra szerint csúsztassa a lapot a 
víztartályon levő nyílásba, míg 
teljesen a helyére kerül.

Amikor az állapotjelző fény a villogó fehérről állandó fehérre 
vált,  a készülék teljesen feltöltődött. Nyomja meg a        
gombot vagy használja a Mi Home/Xiaomi Home App-ot a 
takarítás elindításához.

Miután a készülék befejezte a takarítást és visszatért a töltő 
dokkba, nyomja befelé a felmosó egység oldalsó zárját és 
húzza ki a modult.

b. Töltse fel a víztartályt: nyissa fel a 
tartály fedelét, töltse fel, majd jól zárja 
vissza a tartályt.

c . Helyezze be a felmosó egységet: igazítsa a modult a jelölés 
szerint és kattanásig csúsztassa be a készülékbe.
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Használat
Be/Kikapcsolás

Takarítás

Szüneteltetés  

Takarító módszerek

1.5m

1.5m

              

      

Töltés

         

Megjegyzés: a készülék nem kapcsolható ki amikor éppen tölt.

Megjegyzés: ha szünetelteti a készülék munkáját, és a porszívó vissza lett helyezve a 
töltődokkba, az aktuális feladat törlődik. Ha folytatni szeretné a megkezdett munkát, 
helyezze a készüléket ugyanarra a helyre, ahol leállította.

Megjegyzés: a Hely Tisztítás mód aktiválása törli az aktuális programbeállítást.

Megjegyzés: ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a készülék nem indítható el. Kérjük töltse 
fel, mielőtt elkezdi a takarítást.
Ha az akkumulátor merülni kezd használat közben, a készülék automatikusan visszatér a 
töltődokkhoz, majd a teljes töltöttség elérése után folytatja a takarítást.
Kérjük tegyen el minden kábelt a porszívó útjából ( a töltődokk felesleges kábelhosszát is 
beleértve), megelőzendő azok sérülését és az esetleges eletromos zárlatot vagy más 
rendellenességet.
A gyári beállítás szerint, ha a készülék tíz percen belül végez a takarítással, megismétli a 
feladatot.

Megjegyzés: ha a készülék nem tudja azonosítani a töltődokk helyét, automatikusn visszatér a 
takarítás feladathoz. Ebben az esetben manuálisan helyezze a készüléket a töltőre.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a
       gombot. Amikor az állapotjelző fény állandó fehéren világít, 
a porszívó  készenléti üzemmódban van. A készülék 
kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a        gombot, 
míg a készülék leáll. A készülék kikapcsolásával törli az aktuális 
takarító feladatot.

Bármely gomb megnyomásával a készülék leállítható takarítás 
közben. A folytatáshoz nyomja meg a         gombot. Ha be 
szeretné fejezni az aktuális munkát, nyomja meg a         gombot. 
Ekkor a készülék visszatér a töltő dokkhoz.

Aktiváláskor a készülék minden 
helyiséget módszeresen kitakarít, S - 
formájú utakon haladva, majd 
körbemenve a szobán. Ha a porszívó 
végzett a feladattal, visszatér a 
töltődokkhoz.

Ha a készülék készenléti módban van 
vagy szünetel a működése, nyomja le 3 
másodpercre a         gombot a Helyi 
Tisztítás elindításához. Ebben a módban 
a készülék egy 1.5x1.5m-es területet 
takarít fel .Ha ezzel a programmal 
végzett, a készülék automatikusan 
visszatér a dokkhoz és kikapcsol.

Automatikus mód: a készülék automatikusan visszatér a 
töltődokkhoz, majd a teljes töltöttség elérése után folytatja a 
takarítást.
Manuális mód: ha a készülék működése szünetel, a                
gomb megnyomásával visszaküldheti a töltődokkhoz. A            
gomb jelzőfénye villog, amikor a készülék tölt. Villogó narancs 
fény: a töltöttségi szint alacsnyabb, mint 15%. Villogó fehér: a 
töltöttségi szint magasabb, mint 15%.

A         gomb lenyomásával a készülék bekapcsol.
Bármely más gomb lenyomásával megállítható az aktuális 
takarítási mód.
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Víz adagolása és a felmosó betét tisztítása
takarítás közben

Ütemezett tisztítás

Tisztítási módok

“Ne zavarj” mód

        

Hibaállapot

Alvó mód

Megjegyzés: a készülék alvó üzemmódra vált, ha a hiba észlelése utáni 10 percben nem 
történik semmi. Ha a készülék meghibásodott, helyezze a töltődokkra és az aktuális 
program törlődni fog.

Ha a használat során valamilyen hiba jelentkezik, a jelzőfény 
narancssárga színben villogni kezd és egy figyelmeztető hang 
hallatszik. A készülék ellenőrzéséhez kérjük vegye végig a 
“Hibaelhárítás” fejezetet az útmutatóban.

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás segítségével ütemezni 
tudja a takarítási időt. A készülék automatikusan elindul a 
betervezett időben, majd a feladat elvégzése után visszatér a 
dokkhoz.

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás segítségével négy 
tisztítási módot tud beállítani a készüléken: Csendes (Quiet), 
Általános (Standard), Erős (Strong) és Turbó (Turbo) módokat. 
Az alapértelmezett mód az Általános. 

Ez a mód megakadályozza, hogy a készülék elkezdje a takarítási 
programot. Az app segítségével feloldhatja a “Ne zavarj” módot 
vagy módosítatja annak idejét.

Megjegyzés: a töltődokkra helyezett porszívó csak a teljes feltöltődés után lép alvó 
módba.

A porszívó automatikusan alvó módba lép 10 perc inaktivitás 
után, majd az állapotjelző fények is kialszanak. A készülék 
felébresztéséhez nyomjon meg bármely gombot.

Ha fel szeretné tölteni a víztartályt vagy kitisztítaná a felmosó 
betétet, miközben a porszívó takarít, nyomja meg bármely 
gombot a szüneteltetéshez, majd húzza ki a felmosó modult. 
Miután elvégezte a vízadagolást illetve a betét tisztítását, 
helyezze vissza a felmosóegységet. A        gomb 
megnyomásával a készülék folytatja a megkezdett műveletet.
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Rendszeres karbantartás

Portartály és szűrő

Megjegyzés: ne helyezze a dokkot közvetlen napfényre vagy olyan helyre ahol bármi 
akadályozhatja a készülék visszatérését a dokkhoz, illetve árnyékolja annak jelzőzónáját.

Megjegyzés: hetente tisztítsa meg a kefét a szennyeződésektől és cserélje le 6-12 havonta.

Helyezze a töltődokkot a padlóra, a fal tövébe. Mielőtt a hálózati 
kábelt bedugná, győzödjön meg róla, hogy a készülék körül 
elegendő hely áll rendelkezésre. Mindkét oldalon 0.5-0.5m, az 
elején 1.5m távolságot kell tartani más berendezésektől illetve a 
környező falaktól. Hogy eredményesen össze tudja kapcsolni a 
készüléket a telefonnal, fontos, hogy a Wi-Fi hatósugarán belül 
helyezze el a dokkot.

1. Fordítsa meg a porszívót, oldja ki a kefe fedelének zárját.
2. Emelje ki a kefét, majd tisztítsa meg a csapágyakat.
3. A kefe tisztításához használja a mellékelt eszközt, hogy 
kiszedje a felgyülemlett szennyeződést a szálak közül.
4. Helyezze vissza a kefét és pattintsa vissza a zárat a helyére. 

A kefetisztítő eszköz használata

Fő kefe fedél
Zár
Fő kefe
Csapágyak 

＞0.5m

＞1.5m

＞0.5m

Töltődokk Fő kefe
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Megjegyzés: legalább hetente tisztítsa a portartályt.

1. Nyissa fel a készülék fedelét, fogja össze a rögzítő kapcsokat  
és emelje ki a portartályt. Megjegyzés: legalább hetente tisztítsa a portartályt.

Megjegyzés: csak tiszta vizet használjon a tisztításhoz. Ne használjon tisztítószereket. Ne 
próbálja az ujjaival vagy kefével eltávolítani a szennyeződéseket a szűrőből.

1. Nyissa fel a tartály fedelét az ábrán látható módon.

2. Töltsön vizet a tartályba, zárja vissza a fedelet, majd rázza 
meg a dobozt. Majd öntse ki a vizet és ismételje meg a 
folymatot, amíg a szűrő tiszta nem lesz.

A mosható szűrő tisztítása

2. Nyissa és ürítse ki a portartályt az ábrán látható módon.
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Megjegyzés: a szűrőnek teljesen száraznak kell lennie a visszahelyezés előtt. Legalább 24 órát 
hagyja száradni.

Megjegyzés: a kerék vízzel tisztítható és száradás után visszahelyezhető.

3. Vegye ki a szűrőt az ábrán látható módon, rázza ki belőle a víz 
maradékát, majd hagyja száradni egy jól szellőző helyen. Csak 
száradás után helyezze vissza a szűrőt. 1. Fordítsa meg a poszívót és az ábrán látható módon óvatosan 

húzza ki az oldalkefét, hogy megtisztíthassa.
2. Helyezze vissza az oldalkefét

1. Fordítsa meg a porszívót és húzza ki a többirányú kereket a 
helyéről.
2. Távolítson el minden feltekeredett szennyeződést a kerékről 
és a tengelyről.
3. Tegye vissza a kereket a tartóba és határozott mozdulattal 
nyomja vissza a helyére.

Rendszeres karbantartás

Kerék

Tengely

Kerék tartó

Oldalkefe

Megjegyzés: havonta tisztítsa meg az oldalkefét és 3-6 havonta cserélje.

1. Húzza ki a felmosó betétet a felmosó modulból.
Megjegyzés: minden használat után tisztítsa meg.

Felmosó betét

Többirányú kerék
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Megjegyzés: távolítsa el a betétet a felmosó egységből tisztítás előtt és bizonyosodjon meg 
róla, hogy nem folyik vissza szennyezett víz a kifolyónyíláson, mert ez eltömődést okozhat. Ne 
nyomja túl erőteljesen a betétet, mert ez befolyásolhatja a hatékonyságát. A betétet minden 
használat után ki kell tisztítani és 3-6 havonta ajánlott cserélni.

2. Tisztítsa és szárítsa meg a felmosó betétet.

Használjon puha törlőruhát  minden alábbi érzékelő 
tisztításához:
- a 4 peremérzékelő a készülék alján
- az infravörös lassító szenzor a készülék elején
- a töltő csatlakozók a készülék alján
- a mozgásérzékelők a készülék alján

Peremérzékelők

Töltő csatlakozók
Mozgásérzékelő

Infravörös lassító
szenzor

Érzékelők
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Ha a porszívó nem reagál és ki sem kapcsolható, nyomja meg és 
tartsa nyomva a       gombot 6 másodpercig, kikényszerítve a 
leállást. Majd nyomja le újra a       gombot 3 másodpercig az 
indításhoz.

Akkumulátor

Szoftverfrissítés

Töltő dokk
Törölje át egy puha törlőkendővel.

A rendszer újraindítása

Gyári beállítások visszaállítása  

A porszívó energiaellátását egy nagy teljesítményű lithium-ion 
akkumulátor biztosítja. Az optimális akkumulátor-teljesítmény 
fenntartása érdekében kérjük, ellenőrizze, hogy a napi használat 
során is jól feltöltött állapotban van-e a készülék.

Ha az újraindítás után sem működik a rendszer, egy hegyes 
tárggyal nyomja meg a “Reset” gombot az ábrán látható módon 
addig, amíg meghallja a “Restoring factory settings” (Gyári 
beállítások visszaállítása) jelzést. Ekkor a készülék visszaáll az 
eredeti gyári állapotba.

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás segítségével frissítheti a 
készülékhez tartozó firmware-t. Frissítés előtt győződjön meg 
róla, hogy a porszívó a töltőn van és legalább 15%-ig feltöltött 
állapotban van. Az állapotjelző fény felváltva fehéren és 
narancssárgán villog amíg a frissítés zajlik.

Megjegyzés: ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és tegye el. Hogy elkerülje a 
túltöltés okozta sérüléseket, a porszívót 3 havonta legalább egyszer töltse fel teljesen.
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Hiba

Hiba 1: A lökhárító beragadt, tisztítást igényel.

Lehetséges megoldás

Hibaelhárítás

Ha a használat során bármilyen hiba jelentkezik, az állapotjelző fény narancssárgán kezd villogni és figyelmeztető hang hallatszik. Az alábbi 
táblázatot ellenőrizve felfedheti a hiba okát és megoldását.

Ha a lökhárító beragadt, finoman kocogtassa meg, eltávolítandó az esetlges idegen 
tárgyakat. Ha továbbra is fennáll a probléma, vigye más helyre a készüléket és aktiválja újra.

Tegye a készüléket vízszintes talajra és indítsa újra.

A készülék egy része nem ér földet. Tegye a készüléket vízszintes talajra és indítsa újra. Ez a 
hiba akkor is előfordulhat, ha szennyezettek az érzékelők, ezért tisztítsa meg őket.

Idegen tárgy akadhatott a kefébe. Távolítsa el a fő kefét és tartozékait, tisztítsa meg őket.

Idegen tárgy akadhatott a kefébe. Távolítsa el az oldalkefét és tisztítsa meg.

A készülék elakadt, tegye szabaddá a környezetét.

Győződjön meg róla, hogy a portartály és a szűrő megfelelően van-e behelyezve. Ha a hiba 
ovábbra is fennáll, cserélje ki a szűrőt.

Hiba 2:  A kerék nem ér földet.

Hiba 3: A készülék egy része nem éri a talajt, nem mozog 
rendeltetésszerűen.

Hiba 4: A kefe szálai közé idegen anyagok, haj vagy fonal 
ragadt.

Hiba 5: Az oldalkefére haj, fonal tekeredett, tisztításra szorul.

Hiba 6: A kerék nem forog, haj, fonal, idegen tárgy tekeredhetett 
rá.

Hiba 7: A készülék elakadt.

Hiba 8: Nem megfelelően van behelyezve a portartály és/vagy a 
szűrő.

Haj, fonal, idegen tárgy tekeredhetett a kerékre. Távolítsa el ezeket, helyezze új helyre a 
készüléket és indítsa újra.
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A készülék túl közel van egy virtuális falhoz. Vigye távolabb a készüléket és indítsa újra.Hiba 9: Erős mágneses mező érzékelhető.

Törölje le a töltő csatlakozókat mind a készülék alján, mind a dokkon.Hiba 10: Töltési hiba. A töltőcsatlakozók tisztítást igényelnek.

Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. Várja meg, míg a hőmérséklet 
visszaáll a normális szintre, ezután folytassa a munkát.

Hiba 11: Az akkumulátor túlmelegedett vagy lehűlt.

Vigye messzebb az akadályoktól a készüléket és aktiválja a készüléket.Hiba 12: Tiltott zóna vagy virtuális fal akadályozza a készülék 
haladását. 

Tisztítsa meg a vizuális szenzort és aktiválja a készüléket.Hiba 13: A vizuális szenzor tisztítást igényel.

Ismeretlen belső hiba miatt a készülék nem folytatja a munkát. Próbálja újraindítani a 
rendszert.

Hiba 14: Belső hiba. Próbálja újraindítani a rendszert.

Ha a hiba tovbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a márkaszervizzel.
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Probléma

A porszívó nem indul

A porszívó nem tölt

A porszívó nem tér vissza a dokkhoz 

A porszívó rendellenesen működik

A porszívó furcsa hangokat ad

A porszívó nem takarít hatékonyan
és port hagy maga után

A porszívó nem csatlakozik a Wi-Fi - hálózathoz

Megoldás

Gy. I. K.

Alacsony töltöttségi szint. Töltse fel a készüléket és kapcsolja be újra.
Nem megfelelő a hőmérséklet (0˚C alatt, 50˚C fölött). A készülék működési hőmérséklete 0˚C és 40˚C 
között van.

A töltő dokk nem kap áramot. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel mindkét vége megfelelően 
be van dugva.
Érintkezési hiba. Tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat mind a dokkon, mind a készüléken.

A Wi-Fi jel gyenge. Ellenőrizze, hogy a porszívó a hatósugáron belül helyezkedik-e el.
Indítsa újra a Wi-Fi kapcsolatot, illetve frissítse a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, majd próbálja 
újra a csatlakozást.

A portartály tele van, ürítse ki.
A szűrő eltömődött, tisztítsa ki.
Idegen test, haj, fonal akadhatott a kefék szálai közé. Állítsa le a készüléket és távolítsa el a 
szennyeződéseket.

Idegen test, haj, fonal akadhatott a kefék szálai közé vagy a kerekekre. Állítsa le a készüléket és 
távolítsa el a szennyeződéseket.

Kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket. 

Akadályok vannak a készülék útjában. Helyezze a készüléket nyitottabb helyre vagy távolítsa el az 
akadályokat. Győződjön meg róla, hogy a jelző terület nincs leárnyékolva. 
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Probléma

A porszívó nem végzi el az ütemezett takarítást

Fogyaszt áramot a porszívó, ha feltöltött
állapotban a töltődokkban hagyjuk?

Kell-e a porszívónak 16 órán
keresztül töltődnie az első 3 alkalommal?

Semennyi vagy csak kevés
víz jön a felmosóegységből 

Túl sok víz jön a felmosóegységből 

A porszívó nem folytatja a munkát a töltés után

Elmozdítása után porszívó
nem tér vissza a dokkhoz

Megoldás

Alacsony töltöttségi szint. Az ütemezett takarítás nem indul el 15%-os töltöttségi szint alatt.

Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően le van-e zárva.

A porszívó elmozdítása után újrapozicionálja magát és a környezetét. Ha a készülék túl távol van a 
dokktól, előfordulhat, hogy nem találja azt, ebben az esetben manuálisan kell odahelyezni. 

Győződjön meg róla, hogy a porszívónnincs beállítva a “Ne zavarjanak” mód, ami akadályozhatja a 
feladat folytatását.
A porszívó nem folytatja a megkezdett feladatot, amennyiben manuálisan volt töltőre helyezve.

Győződjön meg róla, hogy a víztartály fel van töltve. Ha szükséges, tisztítsa meg a felmosó betétet. 
Ellenőrizze, hogy a felmosó betét megfelelően van behelyezve a felmosó modulba.

A korszerű lítium akkumulátorokat nem szükséges 16 órán keresztül tölteni használat előtt.

A porszívó töltőn hagyása nem jár nagy áramfelvétellel, de segít az optimális akkumulátorteljesítmény 
fenntartásában.
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Jellemzők

Modell

Méret

Akkumulátor

Termék súlya

Vezeték nélküli kapcsolat

Névleges feszültség

Névleges teljesítmény

STYTJ01ZHM

353×350×81.5 mm

14.4 V - /2400 mAh(Rated Capacity)

3.6 kg

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n    2.4 GHz

14.4 V

40 W

Méret

Bemenet

Modell

Kimenet

130×126×93 mm

100-240 V ~ 50/60 Hz   0.5 A

19.8 V / 1 A

CDZ1902

Porszívó felmosó funkcióval Töltő dokk

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További 
információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A Dreame Technology (Tianjin) Limited kijelenti, hogy a STYTJ01ZHM típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU. irányelvnek, az 
EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.mi.com/global/service/support/declaration. 
Továbi információkért tekintse meg a www.mi.com oldalt.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade 
Zone, Tianjin, China
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Ügyfélszolgálat: 
shop@setino.com

Műszaki segítség:
szerviz@setino.com

+36-30-693-1719


