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Biztonsági információk

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a 
későbbiekben még szüksége lehet rá.
Ez a termék egy kizárólag otthoni felhasználásra szánt, padló tisztítására szolgáló eszköz. Ne 
használja kültéren, nem padlóburkolatú felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Használatra vonatkozó korlátozások

A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, 
illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták 
őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. 
A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
A berendezés kizárólag a hozzá tartozó tápegységgel használható.
A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeknek cseréjét kizárólag gyakorlott személyek 
végezhetik el.
Gyermekeknek tilos a termékkel játszani. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek és a kisállatok 
biztonságos távolságban maradjanak a porszívó és -törlő készüléktől annak működése közben.
Ha a hálózati kábel megsérült, a gyártótól vagy szervizképviselőjétől beszerezhető speciális kábelre 
vagy szerelvényre kell kicserélni.
A porszívó és -törlő készüléket ne használja talajszint fölötti függesztett területen védőkorlát 
nélkül.
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Ne fordítsa a porszívó és -törlő készüléket fejjel lefelé. Ne mozgassa a porszívó és -törlő készüléket 
az LDS lézeres érzékelő burkolatánál, a felső fedélnél vagy az ütközőnél fogva.
Ne használja a porszívó és -törlőt 40°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékletű környezetben, illetve 
folyékony vagy ragadós anyagokkal borított felületeken.
A porszívó és -törlő készüléket ne telepítse, ne töltse, illetve ne használja kültéren, fürdőszobákban 
vagy medence közelében.
A készülék használata előtt szedje fel a padlóról a vezetékeket, így megakadályozva, hogy a porszívó 
és -törlő a takarítás során maga után húzza őket.
A kisebb vagy törékeny tárgyakat szedje fel a padlóról, nehogy a porszívó és -törlő nekik ütközzön, 
és károsítsa őket.
A tisztítóeszközt tartsa gyermekektől távol.
A porszívó és -törlő tetején sem annak mozdulatlan, sem pedig mozgó állapotában nem 
tartózkodhat gyermek vagy kisállat, és semmilyen tárgy sem helyezhető el rajta.
Tartsa távol a haját, az ujjait és más testrészeit a porszívó és -törlő szívónyílásától.
A porszívó és -törlő készüléket ne használja égő anyagok tisztításához.
Ne porszívózzon fel kemény vagy éles tárgyakat.
A készülék tisztítása és karbantartása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a porszívó és -törlő ki van 
kapcsolva, és a töltődokkoló nem csatlakozik áramforráshoz.
A porszívó és -törlő készüléket, illetve a töltődokkolót ne törölje át nedves ruhával, továbbá ne 
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öblítse le folyadékkal. A mosható tartozékokat tisztítás után teljesen szárítsa meg, mielőtt újra 
visszaszerelné és használná őket.
A porszívó és -törlő készüléket kikapcsolt állapotban és lehetőleg az eredeti csomagolásában 
szállítsa.
A terméket a Használati útmutatóban foglalt utasítások szerint használja. A készülék nem 
megfelelő használatából eredő veszteségért vagy kárért a felelősség a felhasználót terheli.

Akkumulátor és töltés
FIGYELMEZTETÉS:
Ne használjon külső fél által gyártott akkumulátort vagy töltődokkolót. A porszívó és -törlő csak 
CDZ2103 töltődokkolóval vagy STYTJ05ZHMHWJC automatikus ürítési állomással használható.
Ne próbálja meg saját maga szétszedni, megjavítani vagy módosítani az akkumulátort, illetve a 
töltődokkolót.
Ne helyezze a töltődokkolót hőforrás közelébe.
A dokkoló töltőérintkezőinek áttörléséhez vagy tisztításához ne használjon nedves ruhát, és a keze 
legyen száraz.
Gondoskodjon a használt akkumulátorok megfelelő hulladékkezeléséről. A feleslegessé vált 
akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító telepen kell leadni.
Amennyiben a porszívó és -törlőt huzamosabb időn át nem fogja használni, töltse fel teljesen a 
készüléket, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor mélykisülésének 
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elkerülése érdekében legalább három havonta töltse fel újra a készüléket.

Lézerbiztonsági információk
A termékben található lézerradar megfelel az IEC 60825-1:2014, az első osztályba tartozó 
lézergyártmányok biztonsági előírásairól szóló szabványnak, és nem bocsát ki az emberi szervezetre 
káros lézersugárzást.
A lítiumionos akkumulátorcsomag környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A porszívó és 
-törlő készülék hulladékként való elhelyezése előtt távolítsa el az akkumulátorcsomagot, majd a 
felhasználás szerinti országban vagy régióban alkalmazandó helyi törvényeknek vagy rendeleteknek 
megfelelően hulladékkezelje vagy hasznosítsa újra.
Az akkumulátort a termékből való eltávolítása előtt célszerű lemeríteni, és arról is gondoskodni kell, 
hogy a készülék ne csatlakozzon áramforráshoz. Távolítsa el az alsó csavart, majd vegye le a fedelet.
Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az akkumulátort. Az esetleges sérülések 
elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy az akkumulátortok ne sérüljön.
Az akkumulátort juttassa el egy újrahasznosítást végző hivatalos szervezethez.

A Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az STYTJ05ZHMHW típusú rádiófrekvenciás készülék  
megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtekinthető a következő weboldalon: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
A részletes elektronikus használati útmutató a www.mi.com/global/service/userguide címen érhető el.

EU megfelelőségi nyilatkozat
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A termék áttekintése

Tartozékok
Gyárilag behelyezett tartozékok

Tisztítóeszköz

Kefe

Porszívó és -törlő

Portartály

Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő, 
a terméket, tartozékokat és a felhasználói 
felületet bemutató ábrák kizárólag hivatkozási 
célokat szolgálnak. A valódi termék és a funkciók 
a készülék felszereltségétől függően eltérhetnek.

Víztartály

Hálózati kábel

Feltörlő feltét

TöltődokkolóOldalsó kefe

Egyéb tartozékok
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Porszívó és -törlő

Megjegyzés: A szüneteltetéshez nyomja meg bármelyik gombot, 
miközben a porszívó és -törlő takarít, visszatér a dokkolóhoz, illetve 
Spot Clean (Folt takarítás) módban működik.

Be- vagy kikapcsolás: Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig
Tisztítás: A porszívó és -törlő bekapcsolását követően nyomja meg 
a tisztítás megkezdéséhez

Állapotjelző

Fehér: Takarítás / Takarítás kész / Teljesen feltöltve
Villogó fehér: Visszatérés a dokkolóhoz töltésre / Elmozdulás / Belső 
vezérlőprogram frissítése
Lassan villogó fehér: Töltés
Villogó narancssárga: Alacsony akkumulátortöltöttség / Hiba / A 
Wi-Fi-kapcsolat megszakadt a porszívó és -törlő készülék teljes 
feltöltöttsége mellett
Narancssárga: Nincs Wi-Fi-csatlakozás

Nyomja meg a porszívó és -törlő készülék töltődokkolóhoz való 
visszaküldéséhez
Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Spot Clean (Folt 
takarítás) mód bekapcsolásához

Spot (Folt) / Dokkolás gomb

Bekapcsoló/Tisztítás gomb
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A porszívó és -törlő és az érzékelői

Peremérzékelő

Többirányú kerék

Töltőérintkezők

Oldalsó kefe

Fő kerekek
Kefe
Kefefedél
Automatikus ürítés 
kivezetései

Wi-Fi-jelző
Világít: Wi-Fi 
csatlakoztatva
Villog: Csatlakozásra vár / 
Kapcsolódás
Nem világít: Nincs Wi-Fi-
csatlakozás

Visszaállítás gomb:
Nyomja le és tartsa lenyomva 3 
másodpercig a gyári beállítások 
visszaállításához

Levegőkimenet / Hangszóró

Falérzékelő

LDS lézeres érzékelő

Ütközésvédő

Akadályérzékelő Megjegyzések:
 · Ha az automatikus ürítés kivezetéseit csatlakoztatja a kompatibilis automatikus ürítési 
állomáshoz, az automatikus ürítési állomás automatikusan ki tudja szívni a portartály 
tartalmát az eldobható zsákba.

 · Az automatikus ürítési állomás és az eldobható zsák külön kapható.
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Portartály Feltörlő tartozék

Portartály füle

Portartály fedele

Szűrő

Töltődokkoló

Érzékelő terület

Töltőérintkezők

Tápbemenet

Víztartály

Víztöltőnyílás

Víztartálykiadó gomb

Feltörlő feltét

Tépőzár
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Üzembe helyezés

A védőelemek eltávolítása

Az oldalsó kefe felszerelése

A porszívó és -törlő használata előtt a készülék mindkét oldaláról távolítsa el 
a védőcsíkokat.

Erősítse az oldalsó kefét a porszívó és -törlő alján található tartozékfoglalathoz.

A töltődokkoló elhelyezése a falnál és a töltés 
megkezdése

 · A töltődokkolót helyezze el egy fali aljzat mellett, ahol megfelelő a Wi-Fi-
jel is.

 · Az ábrán látható módon rendezze el a fölös kábelt, nehogy a porszívó és 
-törlő belegabalyodjon, ami véletlenül elmozdíthatja a töltődokkolót vagy 
kihúzhatja az aljzatból.

 · Helyezze a porszívó és -törlő készüléket a töltődokkolóra. A porszívó és 
-törlő automatikusan bekapcsol, és elkezdi tölteni az akkumulátorát.

 · A jelzőfény kb. 10 perccel az akkumulátor teljes feltöltése után kialszik.

> 0,5 m

> 0,5 m

> 1,5 m Rendezze el a fölös 
kábelt

Megjegyzések:
 · Az első használat előtt teljesen töltse fel a porszívó és -törlő akkumulátorát.
 · A porszívó és -törlő bekapcsolva marad, amíg csatlakozik a töltődokkolóhoz.
 · Ha a porszívó és -törlő készüléket a dokkolón hagyják, kis mennyiségű áramot fogyasztani 
fog az akkumulátor optimális teljesítményének fenntartásához alvó módban.

Oldalsó kefe füle
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Nyomja meg a  gombot, és a porszívó és -törlő elkezdi a teljes terület 
kitakarítását, előbb a falak és peremek mentén, utána pedig S alakban 
haladva. A takarítás elkészülte után a porszívó és -törlő automatikusan 
visszatér a töltődokkolóhoz töltésre.

Megjegyzések:
 · Takarítási művelet előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó és -törlő akkumulátora 
teljesen fel van töltve, és hogy a készülék a töltődokkolótól indul. Miközben a porszívó és 
-törlő takarít, ne mozdítsa el a töltődokkolót.

 · Ez a takarítási ábra csak szemléltetésre szolgál. Az eredmények a tényleges 
körülményektől függően eltérőek lehetnek.

Amennyiben a porszívó és -törlő akkumulátorának töltöttsége egy takarítási 
művelet során alacsonnyá válik, a készülék automatikusan visszatér a 
töltődokkolóhoz töltésre, majd a megfelelő töltöttség elérése után onnan 
folytatja a takarítást, ahol abbahagyta.

A takarítás megkezdése

A készülék használata

Ha megszakadna a kapcsolat a telefonja és a porszívó és -törlő között a 
router átállítása, helytelen jelszó vagy egyéb probléma miatt:
1. Nyissa fel a porszívó és -törlő fedelét, hogy láthatóvá váljon a Wi-Fi-jelző.
2. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a  és a   gombot, amíg 
el nem hangzik a „Waiting for the network configuration” (Várakozás a 
hálózati konfigurációra) hangüzenet.
3. A Wi-Fi-jelző villogással jelzi, ha sikeresen alaphelyzetbe állt a Wi-Fi-
kapcsolat.

1. terület kitakarítva

4. terület takarításra vár

2. terület kitakarítva

3. terület takarítása folyamatban

Csatlakozás az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással 
együtt is használható*. Az Mi Home/Xiaomi Home 
alkalmazással vezérelheti az eszközt, és más, az 
okosotthonhoz tartozó eszközökkel is interakcióba 
léphet.
Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa 
be a QR-kódot. Amennyiben az alkalmazást már 
telepítette, a csatlakoztatási képernyőre lép. Az „Mi Home/Xiaomi Home” 
alkalmazásra rákeresve letöltheti azt az alkalmazásáruházból is, majd 
onnan telepítheti.

A készülék hozzáadásához nyissa meg az Mi Home/Xiaomi Home 
alkalmazást, koppintson a „  ” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a 
kijelzőn megjelenő utasításokat.

* Az alkalmazás neve Európában Xiaomi Home (kivéve Oroszországban). 
Az eszközön megjelenített alkalmazásnév tekintendő alapértelmezettnek.

Megjegyzések: 
 · Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak.
 · Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti 
utasításokat.

A Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

A takarítás folytatása

7714C808
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Megjegyzések:
 · Ezek a funkciók csak azután használhatók, hogy a porszívó és -törlő már túl van az első 
takarításán, és megalkotta a térképét.

 · Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti 
utasításokat.

Megjegyzés: Működésének szüneteltetésekor ne emelje fel, illetve ne 
helyezze át a porszívó és -törlő készüléket, hogy ne okozzon olyan navigációs 
hibát, amelytől a készülék nem találna vissza a töltődokkolóhoz, vagy 
elvesztené a térképét.

Megjegyzés: Több mint 12 órányi alvó mód után a porszívó és -törlő 
automatikusan kikapcsol.

Szüneteltetés

Alvó mód

Spot Clean (Folt takarítás) mód

További funkciók az alkalmazásban
Miközben a porszívó és -törlő működik, bármelyik gombjának 
megnyomásával szüneteltetheti a műveletét, majd a  gomb 
megnyomásával újraindíthatja a takarítást. A  gomb megnyomásával 
befejezheti az aktuális takarítási műveletet, és visszaküldheti a készüléket 
a töltődokkolóhoz.

A porszívó és -törlő automatikusan alvó módra vált 10 percnyi 
szüneteltetés után, és a jelzőfénye kialszik. Az újbóli aktiváláshoz nyomja 
meg a porszívó és -törlő bármelyik gombját.

Amikor a porszívó és -törlő készenléti módban vagy szüneteltetve van, 
a  gomb megnyomásával és 3 másodpercig való nyomva tartásával 
elindíthatja a Spot Clean (Folt takarítás) módot. Ebben a módban a 
készülék a közvetlenül körülötte lévő 1,5 × 1,5 méteres, négyzet alakú 
területet takarítja fel. A folt takarítás elkészülte után a porszívó és -törlő 
automatikusan visszatér a kiindulási helyére, és kikapcsol.

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás használatával további funkciók 
is elérhetők, többek között a takarítandó területek kijelölése, a 
zónatisztítás, a területre irányítás, valamint a kihagyandó területek / 
virtuális falak beállítása.

A belső vezérlőprogram frissítése
A belső vezérlőprogram frissítése az alkalmazáson keresztül lehetséges. 
A frissítés megkezdése előtt helyezze a porszívó és -törlő készüléket 
a töltődokkolóra, és ügyeljen arra, hogy akkumulátorának töltöttsége 
legalább 15% legyen.

A porszívó és -törlő újraindítása

Ha a porszívó és -törlő nem reagál vagy nem kapcsolható ki, kényszerített 
kikapcsolásához nyomja le és tartsa 15 másodpercig lenyomva a  
gombot. Ezután nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a  
gombot a porszívó és -törlő bekapcsolásához.
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A gyári beállítások visszaállítása

A tartozékok alaphelyzetbe állítása

Ha a porszívó és -törlő a gyári beállítások visszaállítása után sem 
működne megfelelően, egy tű segítségével nyomja be a Visszaállítás 
gombot addig, amíg a „Restoring factory settings” (Gyári beállítások 
visszaállítása) üzenet el nem hangzik. Ez visszaállítja a porszívó és -törlőt 
az eredeti gyári beállításaira

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, válassza ki a Mi 2 Ultra 
robotporszívó és -törlő készüléket, majd a beállítások megnyitásához 
koppintson a „   ” ikonra a jobb felső sarokban. Válassza a Consumables 
(Kellékek) lehetőséget, jelölje ki a visszaállítani kívánt tartozékot, majd 
az alaphelyzetbe állításhoz kövesse az alkalmazásban megjelenő 
utasításokat.

A törlési funkció használata
1. A kezdéshez nedvesítse be a feltörlő feltétet, és csavarja ki belőle a fölös 
vizet. Ezután csúsztassa be a feltörlő feltét középső részének peremét a 
víztartály középső hornyába, majd csúsztassa be a feltörlő feltét mindkét 
végének peremét a víztartály két oldalán található hornyokba. Ezután erősen 
nyomja rá a feltétet a tépőzárra, hogy rögzítse a víztartályhoz.

2. Nyissa ki a víztartály fedelét, töltse meg a tartályt vízzel, majd zárja vissza 
biztosan a fedelet.

FIGYELEM:
 · Ne öntsön forró vizet a tartályba, mivel az a víztartály eldeformálódáshoz vezethet.
 · Az eltömődés elkerülése érdekében ne adagoljon tisztítószert vagy fertőtlenítőt a 
víztartályba.

① ② ③ ④
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3. Csúsztassa be a feltörlő tartozékot a porszívó és -törlő hátuljába, amíg a 
helyére nem kattan. A takarítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot, 
vagy használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást. A porszívó és -törlő 
automatikusan felismeri a feltörlő tartozékot, és a szükséges vízadagolás 
mellett megkezdi a feltörlést.

FIGYELEM:
 · A feltörlés előtt állítson fel fizikai akadályokat, illetve állítson be virtuális falakat vagy 
kihagyandó területeket az alkalmazásban, hogy a porszívó és -törlő ne kezdjen feltörölni 
a szőnyegeken is.

 · A feltörlő feltétet minden 30 percnyi használat után meg kell tisztítani, hogy fenntartsa a 
megfelelő vízáramlást és tisztítási hatékonyságot.

4. A feltörlő tartozék eltávolítása

Megjegyzés: Amikor a porszívó és -törlő nincs használatban, illetve 
töltődik, szerelje le a feltörlő tartozékot. Öntse ki a tartályban esetleg 
megmaradt vizet, és tisztítsa meg a feltörlő feltétet, hogy elkerülje a 
penészedést vagy büdösödést.

Miután a porszívó és -törlő végzett a takarítással, és visszatért a töltődokkolóhoz, 
nyomja be a feltörlő tartozék oldalsó rögzítőfüleit, majd az eltávolításához húzza ki 
a tartozékot.
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FIGYELEM: Ha túl sok haj akadt be a kefébe, vagy a hajszálak túl szorosan 
tekeredtek rá, ne erőltesse húzással, mert ezzel károsíthatja a kefét.

Kefe* Heti tisztítás javasolt.

1. Fordítsa meg a porszívó és -törlő készüléket, majd nyomja össze a 
rögzítőfüleket a kefefedél eltávolításához.
2. Emelje ki a kefét a porszívó és -törlő készülékből, majd tisztítsa meg a kefe 
görgőit.
3. A mellékelt tisztítóeszköz használatával vágja el a kefére esetleg rátekeredett 
hajszálakat, és távolítsa el a keféről a hajszálakat és egyéb törmelékeket.
4. Szerelje vissza a kefét és a kefefedelet, stabilan a helyükre rögzítve őket.
Megjegyzés: A kefét hetente javasolt megtisztítani, illetve 6–12 havonta kicserélni.

Kefefedél

Rögzítőfülek
Kefe

Kefe görgői

Tisztítóeszköz

Tisztítás és karbantartás

Többirányú kerék* Szükség szerinti tisztítása javasolt.

1. Fordítsa meg a porszívó és -törlő 
készüléket, majd húzza ki a többirányú 
kereket.
2. Távolítsa el a kerékről és a tengelyről a 
hajszálakat, szennyeződéseket és egyéb 
törmelékeket.
3. Illessze vissza a kereket, és határozott 
mozdulattal nyomja a helyére.

Megjegyzések:
 · A kerék finom kipattintásához és eltávolításához használható kisebb csavarhúzó vagy 
más alkalmas eszköz.

 · A kerék vízzel tisztítható, és száradás után visszaszerelhető.

Kerék

Tengely

Oldalsó kefe* Havi tisztítás javasolt.

1. Fordítsa meg a porszívó és -törlő készüléket, majd felfelé irányuló 
mozdulattal távolítsa el az oldalsó kefét a tisztításához.
2. Szerelje vissza az oldalsó kefét a porszívó és -törlő készülékre.

Megjegyzés: Az oldalsó kefét havonta javasolt megtisztítani, illetve 3–6 havonta 
kicserélni.
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Portartály * Heti tisztítás javasolt.

1. Nyissa fel a porszívó és -törlő fedelét, majd a portartály rögzítőfülének 
benyomásával emelje ki a portartályt.

2. A portartály fedelét az ábrán látható módon nyissa fel.

Megjegyzés: A szűrő eltömődésének megelőzéséhez finoman ütögesse meg 
a portartályt a tartalmának ürítésekor.

Érzékelők és töltőérintkezők
Puha törlőruhával tisztítsa meg a porszívó és -törlő összes érzékelőjét és 
töltőérintkezőjét:

 · a négy peremérzékelőt az alján
 · a töltőérintkezőket az alján
 · a falérzékelőt a porszívó és -törlő oldalán
 · az ütközőt és az akadályérzékelőt a porszívó és -törlő elején
 · az LDS lézeres érzékelőt a porszívó és -törlő tetején

Peremérzékelő

Töltőérintkezők

Akadályérzékelő

LDS lézeres érzékelő

Falérzékelő

Ütközésvédő
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5. A portartályt és a szűrőt hagyja megszáradni a visszaszerelés előtt.

4. Öntsön tiszta vizet a portartályba, zárja le a fedelét, majd rázogassa 
előre-hátra a portartályt. A végén öntse ki belőle a vizet.

FIGYELEM: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet használjon. Ne 
használjon tisztítószert.

3. Távolítsa el a szűrőt az ábrán látható módon, öblítse el, majd finoman 
ütögesse meg a szűrő peremét a por és a törmelékek eltávolításához.

Megjegyzések:
 · Ne próbálja a szűrőt kefével vagy az ujjaival megtisztítani.
 · Kéthetenkénti tisztítás javasolt.

Megjegyzés: A szűrőnek teljesen meg kell száradnia a használat előtt.
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Akkumulátor

A porszívó és -törlő egy nagyteljesítményű lítiumionos 
akkumulátorcsomagot tartalmaz. Az akkumulátor optimális 
teljesítményének megőrzéséhez ügyeljen arra, hogy a napi használat 
során mindig megfelelő szinten maradjon a feltöltöttsége.

Megjegyzés: Amennyiben a porszívó és -törlőt huzamosabb időn 
át nem fogja használni, kikapcsolva tárolja a készüléket. A túlzott 
lemerülés okozta károsodás megelőzése érdekében a porszívó és -törlő 
akkumulátorát legalább háromhavonta fel kell tölteni.

Töltődokkoló* Szükség szerinti tisztítása javasolt.

Puha törlőruhával tisztítsa meg a töltődokkoló érintkezőit.

2. Tisztítsa meg a feltörlő feltétet, és hagyja megszáradni.

FIGYELEM: 
 · A tisztítása előtt távolítsa el a feltétet a víztartályról, és az eltömődés megelőzése 
érdekében ügyeljen arra, hogy szennyezett víz ne folyhasson vissza a vízkivezetésen.

 · Ne nyomja meg túl erősen a feltörlő feltétet, mert ezzel a teljesítményromlását 
okozhatja. A feltétet minden egyes használat előtt meg kell tisztítani.

 · A feltörlő feltétet javasolt 3–6 havonta kicserélni.

1. Az eltávolításához húzza le a feltörlő feltétet a víztartályról.

Feltörlő feltét* Minden egyes használat után javasolt a tisztítása.
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Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges ok és megoldás

Mit tegyek, ha a porszívó és -törlő nem 
kapcsol be?

A porszívó és -törlő akkumulátora lemerülhet 0 °C alatti vagy 40 °C fölötti környezeti hőmérsékleten. 
Csak 0–40 °C közötti környezeti hőmérsékleten használja a porszívó és -törlő készüléket, és a 
használat előtt töltse fel az akkumulátorát.

Mit tegyek, ha a porszívó és -törlő 
akkumulátora nem töltődik?

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e mind a töltődokkolóhoz, mind a fali 
aljzathoz, és ügyeljen arra, hogy a töltőérintkezők tiszták legyenek. Ha nem azok, száraz törlőruhával 
tisztítsa meg a töltőérintkezőket mind a töltődokkolón, mind a porszívó és -törlő készüléken.

A porszívó és -törlő miért nem tér vissza a 
dokkolóhoz töltésre?

Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok akadály a töltődokkoló környékén, illetve helyezze át a dokkolót 
egy akadálytalanul megközelíthető területre. Ügyeljen arra, hogy a töltődokkoló mindkét oldalán 
legalább 0,5 méter, előtte pedig legalább 1,5 méter szabad terület legyen. Tisztítsa meg a dokkoló 
jeltovábbító területét.

Mit tegyek, ha a porszívó és -törlő nem az 
elvártak szerint működik? Kapcsolja ki a porszívó és -törlő készüléket, majd kapcsolja be újra.

Miért ad ki furcsa hangot a porszívó és -törlő? Lehet, hogy egy idegen tárgy szorult a kefébe, oldalsó kefébe vagy a fő kerekekbe. Kapcsolja ki a 
porszívó és -törlő készüléket, és távolítsa el az esetleges törmelékeket.

Miért nem tisztít a korábbi hatékonysággal a 
porszívó és -törlő, illetve miért hagy port maga 
után?

Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a portartály. Ha igen, ürítse ki. Ellenőrizze a szűrőt is, és ha 
szükséges, tisztítsa meg. Nézze meg azt is, nem tekeredett-e valami a kefékre.
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Probléma Lehetséges ok és megoldás

Mit tegyek, ha a porszívó és -törlő nem tud 
csatlakozni a Wi-Fi-hálózathoz?

Valamilyen probléma van a Wi-Fi-kapcsolattal. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-kapcsolatot, majd 
kísérelje meg újra a csatlakoztatást.
Nem adta meg a helymeghatározási engedélyeket. Ügyeljen arra, hogy eszközén engedélyezze a 
helymeghatározás használatát a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás számára.
Gyenge a Wi-Fi-jel. Győződjön meg róla, hogy a készülék olyan helyen van, ahol jó a Wi-Fi-lefedettség.
A porszívó és -törlő nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-kapcsolatot. Ügyeljen arra, hogy a porszívó és 
-törlő 2,4 GHz-es Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozzon.
Helytelen a Wi-Fi-hálózat felhasználóneve vagy jelszava. Ellenőrizze, hogy a megfelelő 
felhasználónév és jelszó használatával próbál-e a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozni.

A porszívó és -törlő miért nem tér végzi el az 
ütemezett takarítást?

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az akkumulátor töltöttségi szintje. Egy ütemezett takarítás 
elkezdéséhez legalább a porszívó és -törlő akkumulátorának 15%-os töltöttsége szükséges.

Mit tegyek, ha a padló feltörlésekor nem (vagy 
csak alig) látszik víznyom?

Ellenőrizze, hogy fel van-e töltve a víztartály, illetve hogy a feltörlő tartozék megfelelően van-e 
csatlakoztatva. Rendszeresen tisztítsa meg a feltörlő tartozékot.

Mit tegyek, ha túl sok vízzel dolgozik a feltörlő 
tartozék? Ellenőrizze, hogy a víztartály fedele biztonságosan záródjon.

Töltés után miért nem folytatja a takarítást a 
porszívó és -törlő?

A porszívó és -törlő nem folytatja a takarítást „do not disturb” (DND) (ne zavarj) módban, illetve ha 
kézzel vitték el a dokkolóhoz töltésre.

A porszívó és -törlő miért nem tér vissza a 
töltődokkolóhoz az elmozdítása után?

A porszívó és -törlő elmozdításakor előfordulhat, hogy újratájolja magát, vagy újra feltérképezi a 
környezetét. Ha a porszívó és -törlő túl messzire került a töltődokkolótól, esetleg nem tud magától 
automatikusan visszatérni. Ekkor szükség lehet arra, hogy kézzel vigye vissza a porszívó és -törlő 
készüléket a töltődokkolóra.
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Jellemzők

Porszívó és -törlő

Töltődokkoló

Név Robotporszívó

Modell STYTJ05ZHMHW

Méretek 353 × 350 × 98,8 mm

Akkumulátor
14,4 V  
/4800 mAh (besorolás szerinti kapacitás) 
/5200 mAh (névleges kapacitás)

Névleges kapacitás Kb. 6,5 óra

Tömeg 4,08 kg

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

Kompatibilitás Android 4.4 és iOS 10.0 vagy újabb

Névleges feszültség 14,4 V 

Névleges teljesítmény 46 W

Modell CDZ2103

Méretek 130 × 126 × 93 mm

Névleges bemeneti teljesítmény 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

Névleges kimeneti teljesítmény 19,8 V  1 A

WEEE ártalmatlanítási és újrafeldolgozási információk
Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősül (azaz a 2012/19/EU irányelv 
értelmében WEEE-nek [electrical and electronic equipment]), amely nem vegyíthető a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet 
védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának 
újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőponton, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás 
hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az 
üzembe helyezővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.

Normális használati körülmények között a berendezés és az antenna, 
illetve a felhasználó közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Működési frekvencia 2400–2483,5 MHz

Maximális kimeneti 
teljesítmény <20 dBm


