
Üdvözöljük

Köszönjük, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + terméket választotta!

A Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + egy intelligens univerzális porszívó, amelyet a maximális kényelem és a tisztítás hatékonysága érdekében terveztek. Nagy pontosságú 
mozgásérzékelőkkel, akadályelhárítási technológiával és innovatív vizuális navigációs rendszerrel felszerelve gyorsan feltérképezi a környezetét és folyamatosan generál tisztítási 
útvonalakat. Az akadályok intuitív észlelésének és a nagy tiszta magasságú kialakításnak köszönhetően még a ház összetett alaprajzával is könnyedén képes megbirkózni. A tisztítás 
befejezése után a Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + automatikusan visszatér a töltőállomásra, így működése elejétől a végéig problémamentes. A Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + nagy 
teljesítményű szívó- és elektronikus vezérlésű törlőrendszernek köszönhetően söpri és törli, hogy mindig kiváló eredményeket érjen el. Ezenkívül a Mi Home / Xiaomi Home megkönnyíti a 
tisztítási térkép megtekintését, a tisztítás ütemezését és a váltást a tisztítási módok között. amely lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással megtisztítsa az egész otthonát. Köszönjük, hogy 
a Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + terméket választotta, üdvözöljük az intelligens élet jövőjében!

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az STYTJ02ZHM rádió megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az 
EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + 

Felhasználói kézikönyv

www.robotworld.cz



Biztonsági információk
A porszívó kamerája csak a látószög közelében tartózkodó embereket rögzít a navigálás és a tisztítás során történő elhelyezés céljából. 
Biztosítjuk Önt, hogy minden személyes adatait titkosítási technológia védi.

A felhasználásra vonatkozó korlátozások

•

•

Ez a termék padlótisztításra szolgál csak otthoni környezetben. Ne használja a szabadban, a padlótól le nem eső felületeken, valamint 
kereskedelmi vagy ipari környezetben.
Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve 
tapasztalat és ismeretek hiányában használhatják, feltéve, hogy felügyelik vagy oktatják őket a készülék biztonságos használatában.
és megértsék az ezzel járó kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik 
felügyelet nélkül. Működés közben tartsa a gyermekeket és háziállatokat biztonságos távolságban a porszívótól.
Ha a tápkábel megsérült, azt ki kell cserélni egy speciális vezetékre vagy szerelvényre, amelyet a gyártó vagy annak szervizügynöke kaphat.

Ne használja a porszívót olyan területen, amely a talajszint felett van, védőgát nélkül. Ne használja a porszívót 40 ° C-nál magasabb vagy 0 ° C-nál 
alacsonyabb környezeti hőmérsékleten, vagy folyékony vagy ragadós anyagú padlón.
A porszívó használata előtt emelje fel az összes kábelt a padlóról, hogy tisztítás közben ne tekerje fel őket. 
Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy megakadályozza a porszívó károsodását.

•
•

•

•
•

Biztonsági információk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A kefetisztító eszközt tartsa gyermekektől elzárva.
Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat és semmilyen tárgyat a porszívóra, függetlenül attól, hogy a porszívó áll vagy 
mozog. Tartsa távol a hajat, az ujjakat és a test többi részét a porszívó szívónyílásától.
Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető anyagok tisztításához. 
Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt ellenőrizze, hogy a porszívó ki van-e kapcsolva, és a töltőállomás ki van-e húzva a 
konnektorból. Ne törölje le a termék egyetlen részét nedves ruhával vagy más folyadékkal.
Győződjön meg arról, hogy a porszívó szállítás közben ki van kapcsolva, és ha lehetséges, eredeti csomagolásában tárolja.
Használja ezt a terméket a felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. A felhasználók felelősek a termék nem 
rendeltetésszerű használatából eredő veszteségekért vagy károkért.
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Biztonsági információk

Ha a porszívót hosszú ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen. Töltse fel a porszívót legalább havonta 
egyszer, hogy megakadályozza az akkumulátor túlzott lemerülését.

Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyzet cserélhet ki.

A lítium akkumulátor a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A porszívó ártalmatlanítása előtt először vegye ki az akkumulátort, majd dobja ki, 
vagy helyezze újrahasznosításra a porszívót használó ország vagy régió helyi törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelően.

Mielőtt kivenné az akkumulátort a termékből, jobb, ha lemeríti az akkumulátort, és ellenőrizze, hogy a termék le van-e kapcsolva az áramellátásról. Csavarja le az alján található csavart, és távolítsa el a 
fedelet.

Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az akkumulátort. A sérülés kockázatának elkerülése érdekében ne károsítsa az akkumulátor házát. Helyezze 

vissza az akkumulátort egy újrahasznosító szakszervezetbe.

Akkumulátorok és töltés

FIGYELEM: Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort. Csak a CDZ1902 töltőállomással használható. Ne 
kísérelje meg saját maga szétszerelni, javítani vagy átalakítani az akkumulátort vagy a töltőállomást. Ne helyezze a 
töltőállomást hőforrás közelébe.
Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a töltőállomás töltőérintkezőinek törléséhez vagy tisztításához.

www.robotworld.cz



Termék áttekintés

kiegészítők

Tisztító eszköz

Víztartály Töltő állomás

Tápkábel Oldalkefe

Mop

Megjegyzés: A termék, a kiegészítők és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és jellemzők változhatnak.

www.robotworld.cz



Termék áttekintés

Porszívó

Bekapcsoló / tisztító gomb
Be- / kikapcsolás: Tartsa nyomva 3 másodpercig Tisztítás: A készülék 

bekapcsolása után nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez

Helyi tisztítás / töltés gomb
Töltés: Nyomja meg, hogy a porszívót visszaküldje a töltőállomásra 
Helyi tisztítás: Tartsa nyomva 3 másodpercig a helyi tisztítás 
megkezdéséhez.

Állapotjelző
Fehér: Tisztítás / tisztítás befejezve / teljesen feltöltve

Fehéren villog: Visszatérés a töltőállomáshoz (normál akkumulátor) 
Lassan villogó fehér: Töltés (normál akkumulátor) Narancssárgán 
villog: Visszatérés a töltőállomáshoz (alacsony az akkumulátor) / 
Hiba
Lassan villogó sárga: Töltés (lemerült az akkumulátor)

Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a porszívó szüneteltetéséhez, függetlenül attól, 
hogy tisztít-e, visszatér-e a töltőállomásra vagy helyi tisztítást végez.
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Termék áttekintés

Poros tartály

Törlőkészlet

Porszívó

Por tartály klip

Tartály fedele
por

• A Wi-Fi jelzőfény világít:
Wi-Fi csatlakozik

• Lassan villog:
Várakozás a kapcsolatra

• Gyorsan villog:
Csatlakozás

Reset gomb:
nyomja meg és tartsa
állítsa vissza a gyári beállításokat 
3 másodpercre

Levegőkivezető nyílás /

hangszóró

Szűrő

Víztároló

Vízkitöltő lyuk

Kioldó gomb
víztartályok

Mop

Mop szerelési terület

www.robotworld.cz



Termék áttekintés

Porszívó és érzékelők Porszívó és érzékelők

Töltő állomás

Lépcsőszenzor

Vizuális érzékelő
navigáció

Infravörös érzékelő
lassíts
Akadály érzékelő

Lökhárító

Jelzési terület

Töltési kapcsolatok

Tápcsatlakozó

Körirányú kerék
Töltési kapcsolatok

Optikai érzékelő

Oldalkefe

A fő kerekek

Kefe
Ecsettel borítókapcsokat

www.robotworld.cz



Használat előtt

Tisztítsd meg mindet

laza kábelek

Távolítsa el a védőburkolatokat

Távolítsa el a porszívó lökhárítójának mindkét oldalán található védőszalagokat és a 
védőfóliát a vizuális navigációs érzékelőről és a töltőállomásról.

Helyezze el és csatlakoztassa a töltőállomást

Helyezze a töltőállomást egy elektromos aljzat közelébe, egy területre
jó Wi-Fi jellel. Annak biztosítása érdekében, hogy a porszívó visszatérhessen a 
töltőállomáshoz, hagyja legalább a töltő dokkoló mindkét oldalát
0,5 méter szabad hely, elöl legalább 1,5 méter szabad hely
és ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne legyen közvetlenül fölötte. Ne helyezze a töltőállomást bútorok, 

például szekrény vagy szék alá. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltőállomáshoz, és állítsa be a felesleges 

kábelt, hogy megakadályozza a vezeték feltekeredését a porszívóban és véletlen elmozdulást vagy 

szétkapcsolást a töltőállomáson.

Szerelje be az oldalkefét
Helyezze az oldalkefét a porszívó alján található csatlakozó 
furatba.

> 1.5
m

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás jól megvilágított helyen helyezkedik el, közvetlen 
napfénytől távol és olyan fényvisszaverő tárgyaktól, mint a tükrök, amelyek megakadályozhatják a 
porszívó visszatérését a töltő dokkolóba.

www.robotworld.cz
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Használat előtt

Töltse fel a porszívót

Helyezze a porszívót a töltőállomásba. A porszívó automatikusan bekapcsol 
és elkezd tölteni. Gombmutatók és a porszívón lesznek
töltés közben lassan fehéren villog, és teljesen feltöltve világít.

Wi-Fi visszaállítása
Ha az útválasztó újrakonfigurálása, helytelen jelszó stb. Miatt megszakad a 
kapcsolat a telefon és a porszívó között, nyissa ki a porszívó fedelét, hogy 
lássa a Wi-Fi jelzőt. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat

és amíg meg nem hallja a „Várakozás a hálózatra
konfiguráció ”. Amikor a Wi-Fi jelző lassan villog, a Wi-Fi sikeresen 
visszaállt.

Az akkumulátor állapotjelzője:
Fehér: töltöttségi szint> 15% 
Narancssárga: töltöttségi szint ≤ 15%

· Az első használat előtt töltse fel teljesen a porszívót. Körülbelül 6 órát vesz igénybe.
· A biztonság érdekében a töltés során, és a felmosógép padlójának károsodásának elkerülése 
érdekében töltés előtt távolítsa el a felmosógépet.

Megjegyzés:

· Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak.
· Ha az alkalmazás verziója frissíthető, kövesse az alkalmazás jelenlegi verzióján 
alapuló utasításokat.

Csatlakozás a Mi Home / Xiaomi Home eszközhöz

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home * készülékkel működik. Ezzel az 
alkalmazással vezérelheti készülékét és kommunikálhat más intelligens 
otthoni eszközökkel.

Olvassa be a QR-kódot, töltse le és telepítse az 
alkalmazást. Ha az alkalmazás már telepítve van, 
akkor a rendszer átirányítja a kapcsolatbeállítások 
oldalára. Alternatív megoldásként kereshet
"Mi Home / Xiaomi Home" az App Store-ban, töltse 
le és telepítse.
Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban található "+" gombra, 

majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

* Ezt az alkalmazást Európában Xiaomi Home alkalmazásnak nevezik (Oroszország kivételével). Az eszközön megjelenített alkalmazásnevet kell alapértelmezettnek tekinteni.

Megjegyzés:

www.robotworld.cz



Használati útmutató

Kezdje el a takarítást

nyomja meg és tartsa
Az áramellátás jelzőfény fehér színnel világít, jelezve, hogy a porszívó készenléti állapotban 
van. nyomja meg a gombot és a porszívó megkezdi a tisztítást az alak szerinti minta szerint

S betű. A tisztítás befejezése után a porszívó befejezi a falak és élek körüli tisztítást, 
majd visszatér a töltőállomáshoz újratölteni.
Ha a porszívó tisztítás közben kezd lemerülni az akkumulátorokból, akkor automatikusan 
visszatér a töltőállomáshoz tölteni, és megfelelő töltés után visszatér a tisztításhoz, ahol 
abbahagyta.

kapcsolja be a porszívót 3 másodpercre.

A tisztítási folyamat során a porszívó beléphet a helyiségekbe, elhagyhatja azokat, 
és a falakat és a bútorokat finoman ütve felismerheti a határokat. Ez normális, és 
nem befolyásolja a tisztítás hatékonyságát.

· Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a porszívó teljesen fel van-e töltve, és elkezd-e tisztítani a töltőállomásról. 
Takarítás közben a töltőállomásnál.
· A fenti ábra csak illusztráció.

Megjegyzés:

Alvó mód
10 perc inaktivitás után a porszívó automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, 
majd az áramellátás és a töltésjelző kialszik. A porszívó felébresztéséhez nyomja 
meg bármelyik gombot.

Ütemezett takarítás

A takarítás idejét a Mi Home / Xiaomi Home oldalra ütemezheti. A porszívó a 
megadott időpontban automatikusan megkezdi a tisztítást, és a tisztítás 
befejeztével visszatér a töltőállomásra és újratölti.

· A navigációs hibák elkerülése érdekében ne emelje vagy mozgassa a porszívót, amíg az 
szünetel.
· Ha a porszívót szünetelteti a töltőállomáson, a jelenlegi tisztítás befejeződik.

Felfüggesztés

A tisztítás folytatásához nyomja meg a gombot. Nyomja meg a gombot az 
aktuális tisztítás befejezéséhez, és a porszívó visszatér a töltő dokkolóba.

Megjegyzés:
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Használati útmutató

· A Mi Home / Xiaomi Home porszívó funkcióinak használatával kapcsolatos további 
információkért lásd az alkalmazás utasításait.

· Felhívjuk figyelmét, hogy egyes szolgáltatások a folyamatos frissítések és az 
alkalmazásfejlesztések miatt változhatnak.

Ne zavarjanak üzemmódot

Ha a porszívó Ne zavarj (DND) üzemmódban van, akkor a jelzőfény kialszik. A 
korábban ütemezett tisztítási feladatokat a szokásos módon, DND módban hajtják 
végre. A hiányos tisztítási munkákat addig nem folytatjuk, amíg a jelenlegi DND 
időszak le nem zárul.

Megjegyzés: Ha a porszívó a Mi Home / Xiaomi Home készülékhez csatlakozik, a DND mód alapértelmezés 
szerint engedélyezve van. Deaktiválhatja a DND-t, vagy módosíthatja a DND érvényességi idejét az 
alkalmazásban.

További alkalmazásfunkciók

A Mi Home / Xiaomi Home számos különlegességet kínál
és tisztítási módok, beleértve a tisztítózóna kiválasztását, a zóna tisztítását, a területek korlátozását 

az alkalmazás / virtuális fal használatával, a tiltott területeket, a tisztítóhelyre történő elküldést, a 

szőnyegfokozást és még sok mást.

Megjegyzés:

Helyi takarítás

Amikor a porszívó készenléti állapotban van vagy szünetel, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot 3 másodpercre elindítja a helyi tisztítási módot.
Ebben az üzemmódban a porszívó 1,5 × 1,5 méter nagyságú négyzet alakú területet tisztít 
meg a porszívó jelenlegi helyzete körül. Amikor a helyi tisztítás befejeződött, a porszívó 
automatikusan visszatér eredeti helyzetébe és kikapcsol.

Megjegyzés: A helyi tisztítási mód bekapcsolása befejezi a porszívó jelenlegi tisztítását.

1,5 m

1,5 m
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Használati útmutató

2. Töltse fel a víztartályt
Nyissa ki a víztartály fedelét, töltse fel vízzel, és zárja le biztonságosan a fedelet.

A törlés funkció használata
1. Szerelje fel a mopot
Nedvesítse meg a felmosót és nyomja ki a felesleges vizet. Helyezze a mopot 
teljesen a víztartály nyílásába, amíg az biztonságosan a helyére nem kattan.

3. Szerelje be a felmosógépet
A felmosógép felszereléséhez csúsztassa a porszívó hátuljába, 
amíg a helyére nem kattan.

· Ne töltsön forró vizet a víztartályba, mert ez deformálhatja a tartályt.
· Az eltömődés elkerülése érdekében ne adjon tisztító vagy fertőtlenítőszert a víztartályba.

· Ne használja a szőnyegtisztító funkciót.
· A mopot 30 perc használat után meg kell tisztítani a megfelelő vízáramlás 
és a tisztítás hatékonysága érdekében.

Megjegyzés:

4. Kezdje el törölgetni

nyomja meg a gombot

és kezdje el a takarítást. A porszívó automatikusan felismeri a mop szerelvényt és elkezdi 

törölgetni.

vagy használja a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást

Megjegyzés:
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Használati útmutató

5. Víz hozzáadása vagy a mop tisztítása a tisztítás során

Ha a tisztítás során több vizet kell öntenie vagy meg kell tisztítania a mopot, nyomja meg 
bármelyik gombot a porszívó szüneteltetéséhez, majd távolítsa el a mop szerelvényt. Víz 
hozzáadása vagy a felmosó megtisztítása után helyezze vissza a felmosó egységet, majd 
nyomja meg a gombot folytassa a tisztítást.

Megjegyzés: A navigációs hibák elkerülése érdekében ne emelje vagy mozgassa 
a porszívót, amíg az szünetel.

6. A víz áramlásának beállítása

A porszívó vízáramát a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazásban lehet beállítani.

7. Távolítsa el a mop szerelvényt

Miután a porszívó befejezte a tisztítást és visszatért a töltőállomásra, tolja 
befelé a mop szerelvény oldalsó kapcsait, és húzza ki az egységet.
Megjegyzés: Amikor a porszívó töltődik, vagy éppen nem használja, távolítsa el a mop szerelvényt, öntse 
ki a maradék vizet a tartályból, és tisztítsa meg a felmosót, hogy megakadályozza a penészedést vagy az 
elhúzódó szagokat.

Víz áramlás beállítása

Alacsony Közepes Nagy
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Gondozás és karbantartás

Ecset * Heti takarítás ajánlott. Ecsettisztító eszközzel

Körirányú kerék

1. Fordítsa meg a porszívót, és nyomja meg a kefefedél klipjeit annak eltávolításához.

2. Emelje fel a porszívó keféjét és tisztítsa meg annak csapágyait.

3. A mellékelt kefetisztító eszközzel távolítsa el az összekuszálódott hajat az 
ecsetről.

4. Helyezze vissza az ecsetet a porszívóba, majd helyezze vissza a fedelet és tolja addig, amíg a 

kapcsok a helyükre nem pattannak.

1. Fordítsa meg a porszívót, és távolítsa 

el a körirányú kereket.

2. Távolítsa el a hajat és a szennyeződéseket a 

kerékről és a tengelyről.

3. Helyezze vissza a kereket a 
porszívóba, és nyomja a helyére.

Megjegyzés: Ha túl sok haj kusza be a kefébe, vagy ha a haj szorosan összekuszálódik, 
ne húzza erőszakkal, mert ez károsíthatja az ecsetet.

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy hetente tisztítsa meg az ecsetet, és 6–12 havonta cserélje ki.

Ecsetfedél

Kerék

Tengely

Tartó

Csatok
Kefe
Kefés csapágyak

· Csavarhúzóval vagy más 
kémszerszámmal óvatosan vegye le 
a kereket.
· A kerék vízzel tisztítható
és szárítás után helyezze vissza.

Megjegyzés:

www.robotworld.cz



Gondozás és karbantartás

Oldalkefe * Havi takarítás ajánlott.

1. Fordítsa meg a porszívót, majd óvatosan vegye le az oldalkefét az alábbiak 
szerint, és tisztítsa meg.
2. Helyezze vissza az oldalkefét.

Porszívó érzékelők

Az összes porszívó-érzékelő tisztításához használjon puha ruhát:
1. Négy lépcsőérzékelő az alján.
2. Töltőérintkezők az alján.
3. Optikai érzékelő a porszívó alján.
4. Infravörös lassulásérzékelő és akadályérzékelő a porszívó elején.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az oldalkefét havonta egyszer tisztítsa meg, és 3-6 
havonta cserélje ki.

Lépcsőszenzorok

Töltési kapcsolatok

Optikai érzékelő

Infravörös lassulás érzékelő

Akadály érzékelő

www.robotworld.cz



Gondozás és karbantartás

Poros tartály és szűrő
Megjegyzés: Heti takarítás ajánlott.

1. Nyissa ki a porszívó fedelét, majd nyomja meg és távolítsa el a por tartályának 
kapcsát.

A mosható szűrő tisztítása
Megjegyzés: Ajánlatos kéthetente tisztítani.

1. Nyissa ki a portartály fedelét a nyilak által jelzett pontokon.

2. Nyissa ki a portartály fedelét az ábra szerint.
Megjegyzés: A szűrő eltömődésének elkerülése érdekében ürítés közben enyhén koppintson a 
tartályra.

2. Tegyen tiszta vizet a porgyűjtőbe, zárja le a fedelet, rázza össze a 
tartályt, végül öntse ki a vizet.
Megjegyzés: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet szabad használni. 
Ne használjon mosószert.

www.robotworld.cz



Gondozás és karbantartás

Mop * Minden használat után ajánlott tisztítani.3. Vegye ki a szűrőt az ábrán látható módon, majd öblítse le, és óvatosan koppintson 

a szűrő szélére a por és szennyeződés eltávolításához.

Megjegyzés: Ne próbálja ecsettel vagy ujjal megtisztítani a szűrőt.

4. Az újratelepítés előtt hagyja, hogy a poredény és a szűrő alaposan 
megszáradjon.

Megjegyzés: A szűrőnek használat előtt teljesen száraznak kell lennie (várjon legalább 24 órát).

1. Csúsztassa ki a rongyot a szerelvényből, és távolítsa el.

2. Tisztítsa meg a mopot és hagyja megszáradni

Tisztítás előtt távolítsa el a mopot az egységből, és ellenőrizze, hogy a piszkos víz 
nem folyik-e vissza a vízkimenetbe az eltömődés elkerülése érdekében. Ne nyomja 
túl erősen a mopot, mert ez csökkentheti annak teljesítményét. Minden használat 
előtt meg kell tisztítani a felmosó betétet.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a mopot 3-6 havonta cserélje.

www.robotworld.cz



Gondozás és karbantartás

Indítsa újra a porszívót

Ha a porszívó nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot kényszerítse kikapcsolni 6 másodpercre. Azután
a gomb lenyomásával és nyomva tartásával kapcsolja be a porszívót 3 másodpercre.

Állítsa vissza a gyári beállításokat

Ha az újraindítás után a porszívó nem működik megfelelően, nyomja meg a Reset 
gombot egy csapszeggel, amíg meg nem hallja a "Gyári beállítások visszaállítása" hangot. 
Ez visszaállítja a porszívó eredeti gyári beállításait.

Akkumulátor

A porszívó nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor optimális 

teljesítményének fenntartása érdekében a napi használat során győződjön meg arról, hogy a 

porszívó megfelelően feltöltődött.

Megjegyzés: Ha hosszú ideig nem használja a porszívót, kapcsolja ki és mentse el. A túlzott kisülés 
okozta károk elkerülése érdekében töltse fel a porszívót legalább havonta egyszer.

Töltő állomás
Tisztítsa meg a töltőállomás érintkezőit puha, száraz ruhával.

Alapszoftver frissítés

Az firmware frissítheti az alkalmazás segítségével. A frissítés előtt ellenőrizze, hogy a 

porszívó a töltőállomáson van-e, és hogy az akkumulátor legalább 15% -a maradt-e.

www.robotworld.cz



Hibaelhárítás

Ha a porszívó működés közben hibát észlel, az áramjelző narancssárgán villog, és hangjelzést hall. A megoldás 
ellenőrzéséhez lásd a következő táblázatot.

Hiba

Kérjük, tisztítsa meg és óvatosan koppintson a lökhárítóra.
Ha a lökhárító elakadt, finoman koppintson rá az idegen tárgyak eltávolításához.

Ha ez nem segít, helyezze a porszívót máshova, és indítsa újra.

A kerékpár a föld felett van. Helyezze a porszívót egy sima felületre, és indítsa újra.Kérjük, helyezze a vákuum-felmosót a vízszintes talajra, majd aktiválja újra.

Tisztítsa meg a sziklaérzékelőt, helyezze a vákuum-felmosót vízszintes talajra, majd aktiválja újra. A porszívó egy része a föld felett helyezkedik el. Helyezze a porszívót egy sima felületre, és 
indítsa újra. Ez a hiba akkor is előfordulhat, ha a lépcsőérzékelő szennyezett. Ennek a 
lehetőségnek a kizárásához tisztítsa meg.

Az ecsetbe idegen tárgy kerülhet. Távolítsa el a kefét, és tisztítsa meg 
a sörtéit és a csapágyakat.

Az oldalkefébe idegen tárgy kerülhet. Távolítsa el az oldalkefét és 
tisztítsa meg.

Az idegen tárgyakat az egyik fő fordulóban meg lehet ragadni. Tisztítsa meg a kerekeket, majd 
indítsa újra a porszívót.

A porszívó elakadhat vagy elakadhat. Távolítson el minden akadályt 
körülötte.

Ellenőrizze, hogy a portartály és a szűrő megfelelően van-e felszerelve. Ha a hiba továbbra is 
fennáll, próbálja meg kicserélni a szűrőt.

A porszívó túl közel van a virtuális falhoz. Helyezze a porszívót új helyre, majd 
kapcsolja be újra.

Törölje szárazra a töltőállomás és a porszívó töltőérintkezőit.

A szűrő nem lehet száraz; győződjön meg róla, hogy alaposan megszáradt, és hagyja legalább 24 órán át 
száradni. A szűrő blokkolható lehet; ha igen, próbálja meg megtisztítani. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
próbálja meg kicserélni a szűrőt.
Törölje meg a vizuális navigációs érzékelőt, majd indítsa újra a porszívót.

A porszívó belső hiba miatt nem tud tovább működni. Próbálja visszaállítani. Tisztítsa 

meg az akadályérzékelőt, és indítsa újra a porszívót.

Kérjük, távolítsa el a kefét, és tisztítsa meg a sörtéket és a csapágyakat.

Kérjük, távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.

Kérjük, ellenőrizze, nincs-e valami tárgy a fő kerekek körül, majd helyezze új helyre a 
vákuum-mopot, majd aktiválja újra.

Kérjük, távolítsa el az összes akadályt a vákuummop körül.

Kérjük, helyezze vissza a porteret és a szűrőt.

Erős mágneses mezőt észleltek. Újra aktiválja a vákuummopot minden virtuális fal 
elől.

Töltési hiba. Próbálja megtisztítani a töltőérintkezőket.

Megoldás

Ellenőrizze, hogy a szűrő száraz-e vagy meg kell-e tisztítani.

Tisztítsa meg a vizuális navigációs érzékelőt. Próbálja 

meg visszaállítani a vákuum-felmosót.

Próbálja megtisztítani az akadályérzékelőt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

www.robotworld.cz



Gyakran Ismételt Kérdések

A probléma típusa

A porszívó akkumulátora alacsony lehet, ha a környezeti hőmérséklet 0 ° C-nál alacsonyabb vagy 40 ° C-nál 
magasabb, a porszívót csak 0-40 ° C közötti hőmérsékleten használja. Használat előtt töltse fel.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a töltőállomáshoz és az aljzathoz, és hogy a 
töltőérintkezők tiszták-e. Ha nem, törölje szárazra az állomás és a porszívó töltőérintkezőit.

Győződjön meg arról, hogy nincs túl sok akadály a töltőállomás körül, helyezze az állomást akadálytalan helyre. 
Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás előtt 0,5 méteren belül vagy 1,5 méteren belül nincsenek akadályok. 
Tisztítsa meg a töltőállomás jelterületét.

Ellenőrizze, hogy a portartály nincs tele, ha igen, ürítse ki. Ezután ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt, ha 
szükséges, és ellenőrizze, hogy nincs-e semmi tekercselve egyik kefe köré sem.

Valami nincs rendben a Wi-Fi kapcsolattal. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és próbálkozzon újra a csatlakozással. A tartózkodási engedélyek nem 
engedélyezettek. Győződjön meg arról, hogy eszközén engedélyezett engedélyek vannak
a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás helyére.
A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg arról, hogy a porszívó olyan helyen van, ahol jó a Wi-Fi lefedettség.
A porszívó nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t. Ellenőrizze, hogy a porszívó csatlakozik-e 2,4 GHz-es Wi-Fi-hez. A Wi-Fi 
felhasználónév vagy jelszó helytelen. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz használt 
felhasználónév és jelszó helyes.

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e töltve. Az ütemezett tisztítás megkezdéséhez a porszívót legalább 15% 
-ban fel kell tölteni.
A töltőállomáson hagyva a porszívó kis mennyiségű áramot fogyaszt, hogy alvó üzemmódban az akkumulátor optimális 
teljesítményét fenntartsa.
A lítium akkumulátor nem szenved memóriahatástól, és tetszés szerint tölthető. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez 
nem kell 16 órát várnia.

Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a porszívót.

Idegen tárgyak megakadhatnak a kefében, az oldalkefében vagy az egyik főkerékben. Állítsa le a porszívót és 
távolítsa el a szennyeződéseket.

Mit tegyek, ha a porszívó nem kapcsol be?

Mit tegyek, ha a porszívó nem tölt?

Miért nem tér vissza a porszívó az állomásra és nem tölt?

A porszívó furcsa hangot ad ki.

Miért nem tisztít a porszívó olyan hatékonyan, mint 
korábban, és nem hagy port?

A porszívó nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez.

Mit tegyek, ha a porszívó nem a várt módon működik?

Megoldás

A porszívó nem folytatja a tisztítást, ha DND üzemmódban van, vagy manuálisan visszatér a töltőállomáshoz.

A porszívó mozgatása megváltoztatja a helyzetét, vagy újratérképezi a környezetet. Ha a porszívó túl messze van 
a töltőállomástól, előfordulhat, hogy nem tér vissza automatikusan, ebben az esetben a porszívót kézzel kell a 
töltőállomásra helyezni.

Ellenőrizze, hogy a víztartály megtelt-e, és hogy a mop megfelelően van-e felszerelve. Rendszeresen tisztítsa 
meg a felmosót.
Győződjön meg arról, hogy a víztartály fedele jól zárva van-e.

Miért nem hajtotta végre a porszívó a tervezett tisztítást?

Fogyasztja-e a porszívó az elektromos áramot, amikor teljesen feltöltve 
a töltőállomáson marad?

Először háromszor kell 16 órán keresztül feltölteni a porszívót?

Túl sok víz szivárog a mop szerelvényből. Miért 

nem folytatja a porszívó a tisztítást a töltés után?

A porszívó költözés után nem tért vissza a töltőállomásra.

Mit tegyek, ha a padló felmosásakor nincs víz vagy 
nagyon kevés víz szivárog?
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Specifikációk

Porszívó

Információ az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

Töltő állomás

Modell Modell

Méretek

Névleges bemenet

Névleges teljesítmény 19,8 V

Normál körülmények között a készülék antennája és a felhasználó teste közötti 

távolságot legalább 20 cm-nek kell tartani.

1 A

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19 / EU irányelv szerint elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem 
szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy hulladékberendezését egy kijelölt gyűjtőhelyen ártalmatlanítja az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafeldolgozásához a kormány vagy a helyi hatóságok részéről. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás segít megelőzni a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges negatív következményeket. Több információ

Ezen gyűjtőhelyek helyét és feltételeit a telepítőtől vagy a helyi hatóságoktól szerezheti be.

STYTJ02ZHM CDZ1902

130 × 126 × 93 mm

100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

353 × 350 × 81,5 mm

14,4 V / 4800 mAh (névleges kapacitás)

3,7 kg

Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz

14,4 V

40 W

2400 - 2483,5 MHz

<20 dBm

Méretek

Akkumulátor

Nettó tömeg

Vezeték nélküli
összekapcsolhatóság

Névleges feszültség

Névleges teljesítmény

Üzemeltetési

frekvencia

Maximális
kimeneti teljesítmény

Kínában készült
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