
Xiaomi Mop 2C robotporszívó

Használati utasítás



Biztonsági információk

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

Ez a termék kizárólag otthoni padlótisztításra szolgál. Ne használja szabadban,
nem padlófelületen, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

A porszívó kamerája csak navigációs és helymeghatározási célból gyűjt adatokat
az egyénekről a környezetében a látószög tartományán belül, amikor tisztítást
végez. Biztos lehet benne, hogy minden személyes adatát az adattitkosítási
technológia védi.

Használati korlátozások

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták, és megértették a
használattal járó esetleges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem
végezhetik felügyelet nélkül.
A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy
cserélhet ki.

Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Gondoskodjon arról, hogy a
gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban legyenek a porszívótól, amíg
az működik.

Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviseletétől
beszerezhető speciális kábelre vagy szerelvényre.

Ne használja a porszívót olyan területen, amely a talaj felett van felfüggesztve,
védőkorlát nélkül.
Ne használja a felmosót 40°C feletti vagy 0°C alatti környezeti hőmérsékleten,
illetve olyan padlón, ahol folyadékok vagy ragadós anyagok vannak.

A felmosó használata előtt vegyen fel minden kábelt a padlóról, hogy ne húzza el
őket tisztítás közben.
Távolítsa el a törékeny vagy kis méretű tárgyakat a padlóról, nehogy nekiütődjön
és megsérüljön.

Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a porszívó
tetejére, függetlenül attól, hogy az áll vagy mozog.
Tartsa távol a hajat, az ujjait és más testrészeit a felmosó szívónyílásától.
Ne használja a porszívót égő anyagok tisztítására.
Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van
kapcsolva, és a töltődokkoló ki van húzva.

Ne törölje le a termék egyetlen részét sem nedves ruhával vagy folyadékkal.

Kérjük, használja ezt a terméket a használati útmutatóban leírtak szerint. A
felhasználók felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a termék
nem megfelelő használatából ered.



Akkumulátorok és töltés

FIGYELEM:
Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort.
Ne kísérelje meg egyedül szétszerelni, megjavítani vagy módosítani az
akkumulátort vagy a töltődokkolót.
Ne helyezze a töltődokkolót hőforrás közelébe.
Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kézzel a dokkoló töltőérintkezőit törölni
vagy tisztítani.
Ne dobja ki helytelenül a régi elemeket. A szükségtelen elemeket megfelelő
újrahasznosító telephelyen kell leadni.
Szállításkor ügyeljen arra, hogy a porszívó ki legyen kapcsolva, és lehetőleg az
eredeti csomagolásában tárolja.

Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki
és tárolja hűvös, száraz helyen.
Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltse fel a porszívót
legalább 3 havonta egyszer.

A lítium-ion akkumulátorcsomag a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A
porszívó kiselejtezése előtt vegye ki az akkumulátorcsomagot, majd dobja ki,
vagy hasznosítsa újra az adott ország vagy régió helyi törvényeinek és
előírásainak megfelelően.

Amikor eltávolítja az elemeket a termékből, jobb, ha lemeríti az elemeket, és
győződjön meg arról, hogy a termék le van választva az áramellátásról. Csavarja
ki az alsó csavart, majd vegye le a fedelet.
Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az elemeket.

A sérülések elkerülése érdekében ne sértse meg az akkumulátorházat.
Vigye vissza az akkumulátorokat egy professzionális újrahasznosító szervezethez.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói
kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék
fejlesztései miatt változhatnak.

Tisztítókefe Tápkábel Oldalkefe

Víztartály Felmosópárna Töltő dokkoló



Robotporszívó

Bekapcsoló/Takarítás gomb
Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb
Takarítás: Bekapcsolás után nyomja meg ezt a gombot

Folttisztítás/Dokkoló gomb (HÁZ alakú gomb)
Nyomja meg, hogy a porszívót a dokkolóra küldje
Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy a folttisztítást elkezdje

Státusz kijelző
Fehér: Takarítás/Takarítás elkészült/Teljesen feltöltött
Villogó fehér: Dokkolóra való visszatérés töltéshez (normál akkumulátor)
Lassú fehér villogás: Töltés folyamatban (normál akkumulátor)
Narancssárgán villog: Dokkolóra való visszatérés töltéshez (alacsony töltöttségű
akkumulátor)
Lassú narancssárga villogás: Töltés folyamatban ((alacsony töltöttségű akkumulátor)

Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, mialatt a
robotporszívó takarít, visszatér a dokkolóra vagy folttisztító módban van.

Wi-Fi kijelző
Bekapcsolás: Wi-Fi kapcsolódva
Lassan villog: Kapcsolódni fog
Gyorsan villog: Kapcsolódik

Reset gomb:
Nyomja meg és tartsa nyomva 3
másodpercig, hogy a gyári beállítások
visszaálljanak

Légkimenet/Hangszóró



Porgyűjtő tartály

Porgyűjtő tartály
borítása

Szűrő

Víztartály

Boost gomb
Vízfeltöltés nyílása

Víztartály kiengedő gomb

Felmosópárna

Felmosópárna illesztési terület

Felmosó összeszerelése

Akadályérzékelő

Minden irányú kerék
Töltőérintkezők

Optikai érzékelő
Oldalkefe

Főkerekek
Kefe
Kefe burkolat csatja



Távolítsa el a védőburkolatokat

Használat előtt távolítsa el a védőcsíkokat a robotporszívó lökhárítójának mindkét
oldaláról, valamint a vizuális navigációs érzékelő védőfóliáját is.

Oldalkefe beszerelése

Illessze az oldalkefét a robotporszívó alján lévő
rögzítőnyílásba.

Töltődokkoló elhelyezése és csatlakoztatása

Helyezze a töltődokkolót egy elektromos csatlakozó közelébe olyan helyre, ahol jó
a Wi-Fi jel. Annak érdekében, hogy a porszívó visszakerülhessen a töltődokkolóra,
hagyjon legalább 0,5 méter szabad helyet a töltődokkoló mindkét oldalán, és
legalább 1,5 méter szabad teret előtte, és ügyeljen arra, hogy közvetlenül ne
legyen tárgy a teteje fölött.
Ne helyezze a töltődokkolót
bútorok, például szekrény
vagy szék alá. Csatlakoztassa
a tápkábelt a töltődokkolóhoz,
és tegye el a padlón
áthaladó/padlóra lógó
vezetékeket, nehogy a
porszívó belegabalyodjon, ami
véletlenül elmozdíthatja vagy
kihúzhatja a töltődokkolót.

Vizuális navigáció érzékelője

Ütközésgátló

Infravörös lassulás érzékelő

Töltő dokkoló

Jelküldő terület
Töltő érintkezők
Áramforrás bemenet



Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a töltődokkoló jól megvilágított helyen
van, ahol nincs közvetlen napfény, és távol van a tükröződő tárgyaktól, például
tükröktől, amelyek megakadályozhatják, hogy a porszívó visszataláljon a
töltődokkolóra.

Robotporszívó feltöltése

Helyezze a porszívót a töltőállomásra. A porszívó automatikusan bekapcsol és
megkezdi a töltést. A robotporszívón lévő gombok és jelzőfények lassan fehéren
villognak töltés közben, és a teljes feltöltés után folyamatosan világítanak.
10 perccel az akkumulátor teljes feltöltése után a jelzőfény kialszik.

Megjegyzések:
Az első használat előtt töltse fel teljesen a felmosót.

A töltés biztonsága érdekében és annak elkerülése érdekében, hogy a
felmosópárna megsértse a padlófelületeket, töltés előtt távolítsa el a felmosó
egységet.

Csatlakozzon a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik.
Használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást eszköze
vezérléséhez és más okosotthoni eszközökkel való
interakcióhoz. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez
olvassa be a QR-kódot.

Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállítási
oldalára. Vagy keressen rá a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre az
alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „ ” lehetőséget a
jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.
Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik Európában (kivéve
Oroszországot). Az eszközön megjelenő alkalmazás neve legyen alapértelmezett.

Megjegyzések:
Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak.

Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás
aktuális verziójának megfelelő utasításokat.

Akkumulátor szint kijelző

Fehér: Akkumulátor szint több, mint
15%

Narancssárga: Akkumulátor szint
kevesebb, mint 15%



Wi-Fi jel visszaállítása

Ha az útválasztó újrakonfigurálása, rossz jelszó vagy hasonló miatt megszakad a
kapcsolat a telefon és a felmosó között, nyissa ki a felmosó fedelét, hogy lássa a
Wi-Fi jelzőt. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat, amíg meg
nem hallja a „Várakozás a hálózati konfigurációra” hangot. Miután a Wi-Fi
jelzőfény lassan villog, a Wi-Fi sikeresen visszaállt.

Hogyan kell használni

Indítsa el a Tisztítást

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a porszívó
bekapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye fehérre vált, jelezve, hogy a porszívó
készenléti módban van. Nyomja meg a gombot, és a porszívó S-alakú
mintázatban elkezdi a tisztítást. Miután minden területet megtisztított, a porszívó
befejezi a szélek és a falak mentén végzett tisztítást, majd visszatér a
töltőállomáshoz, hogy feltöltődjön.

Ha a robotporszívó akkumulátora kezd lemerülni egy tisztítási feladat során,
akkor automatikusan visszatér a töltődokkolóhoz, hogy feltöltődjön, majd
megfelelő töltés után onnan folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta.
Egy takarítási feladat során a porszívó be- és kiléphet a helyiségekből, és a
falakba és bútorokba ütközve érzékeli a határokat. Ez normális, és nem
befolyásolja a tisztítás hatékonyságát.

Megjegyzések:
Tisztítási feladat előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó teljesen fel van töltve,
és a töltőállomásról indul. Ne mozgassa a töltődokkolót, miközben a porszívót
tisztítja.

A fenti diagram csak illusztrációs célokat szolgál.

Szünet

A tisztítás folytatásához nyomja meg a gombot. Nyomja meg a gombot az
aktuális tisztítási feladat befejezéséhez, és a porszívó visszakerül a töltőállomásra.

Megjegyzések:
A navigációs hibák elkerülése érdekében ne emelje fel és ne mozgassa a
porszívót, amíg az szünetel.



Ha a porszívót a töltődokkolóra helyezi, miközben az szünetel, akkor az aktuális
tisztítási feladat befejeződik.

Alvó mód

A porszívó 10 perc tétlenség után automatikusan alvó üzemmódba lép, majd a
tápellátás és a töltésjelző kialszik.
A porszívó felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.
Megjegyzés: Ha az alvó üzemmód ideje meghaladja a 2 órát, a porszívó
automatikusan kikapcsol.

További alkalmazásfunkciók

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás számos speciális funkciót és különböző
tisztítási módokat kínál, beleértve a Tisztítandó zóna kiválasztását, Zónás
tisztítást, Alkalmazás által konfigurált korlátozott területek/virtuális falak
beállítását, Korlátozott területek, Foltok tisztítását, Szőnyegkiemelést és még sok
más lehetőséget.

Megjegyzések:
Ha további információra van szüksége a porszívó funkcióinak használatáról a Mi
Home/Xiaomi Home alkalmazásban, tekintse meg az alkalmazás utasításait.
Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos funkciók az alkalmazás folyamatos frissítése
és fejlesztése miatt változhatnak.

A felmosó funkció használata

1. Szerelje fel a felmosópárnát
Nedvesítse meg a felmosópárnát, és csavarja ki a felesleges vizet. Csúsztassa az
alátétet teljesen a víztartály nyílásába, amíg biztonságosan a helyére nem kerül.

2.Töltse fel a víztartályt
Nyissa ki a víztartály fedelét, töltse fel vízzel, majd szorosan zárja le a fedelet.
Megjegyzések:
Ne töltsön forró vizet a víztartályba, mert ez a tartály deformálódását okozhatja
Az eltömődés elkerülése érdekében ne töltsön tisztító- vagy
fertőtlenítőszert a víztartályba.

3. Szerelje fel a felmosó egységet
A felmosószerelvény felszereléséhez csúsztassa
be a robotporszívó hátuljába, amíg a helyére
nem kattan.



4. Kezdje el a felmosást
Nyomja meg a gombot, vagy használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a
tisztítás elindításához. A vákuum-felmosó automatikusan felismeri a felmosó
egységet, és szükség szerint megkezdi a felmosást és a víz adagolását.
Megjegyzések:
Csak akkor használja a felmosó üzemmódot, ha valaki otthon van. A porszívó
szőnyeggel borított területre való bejutásának megakadályozása érdekében
tárgyakat lehet használni.

A felmosópárnát minden 30 perc használat után meg kell tisztítani a megfelelő
vízáramlás és a tisztítás hatékonysága érdekében.
5. Távolítsa el a felmosó egységet
Miután a porszívó befejezte a tisztítást, és visszatért a töltőállomáshoz, nyomja
befelé a felmosószerelvény oldalsó kapcsait, és húzza meg az egység
eltávolításához.
Megjegyzés: Amikor a porszívó töltődik, vagy nincs használatban, távolítsa el a
felmosó egységet. Öntse ki az összes maradék vizet a tartályból, és tisztítsa meg
a felmosópárnát, hogy elkerülje a penészgombát vagy a tartós szagokat.
Gondozás és karbantartás

Kefe * Heti tisztítás javasolt
1. Fordítsa meg a porszívót, és szorítsa össze a kapcsokat, hogy eltávolítsa a kefe
fedelét.
2. Emelje ki a kefét a porszívóból, majd tisztítsa meg a kefét.
3. A mellékelt kefetisztító eszközzel távolítsa el a kefére gabalyodott szőrszálakat.
4. Helyezze vissza a kefét, majd tegye vissza a fedelet, és nyomja rá, amíg a
kapcsok a helyükre nem pattannak.

Megjegyzések:
Ha túl sok szőr gabalyodik a kefébe, vagy ha a haj szorosan összegabalyodik, ne
húzza meg erőszakkal, mert ez károsíthatja a kefét.
A kefét ajánlatos hetente tisztítani, és 6-12 havonta cserélni.

Minden irányú kerék Szükség szerint tisztítsa meg

Kefe burkolat
Kapcsok
Kefe
Kefetartozékok

Kefe tisztító eszköz

Kerék

Csavar



1. Fordítsa meg a robotporszívót, és húzza ki a minden irányú kereket.
2. Távolítsa el a hajat, szennyeződést és egyéb törmeléket a kerékről és a
tengelyről.
3. Helyezze vissza a kereket, és nyomja vissza erősen a helyére.
Megjegyzések:
1. Kis csavarhúzóval vagy más feszítőszerszámmal óvatosan kipattanhatja és
eltávolíthatja a kereket.
2. A kerék vízzel tisztítható és száradás után
visszaszerelhető.

Oldalkefe * Havi tisztítás javasolt
1. Fordítsa meg a porszívót, majd óvatosan húzza
ki az oldalkefét az alábbi ábrán látható módon a
tisztításhoz.
2. Helyezze vissza az oldalkefét.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy havonta tisztítsa
meg az oldalkefét, és 3-6 havonta cserélje ki.

Érzékelők és töltőérintkezők
Puha ronggyal tisztítsa meg a porszívó összes érzékelőjét és töltési érintkezőjét:
A négy sziklaérzékelő az alján.
Töltő érintkezők az alján.
Optikai érzékelő a vákuum-felmosó alján.
Infravörös lassulásérzékelő az előlapon.

Porrekesz * Hetente ajánlott tisztítás.
1. Nyissa ki a porszívó fedelét, majd szorítsa össze a porrekesz kapcsát a
porrekesz eltávolításához.
2. Nyissa ki a porrekesz fedelét.
Megjegyzés: A szűrő eltömődésének elkerülése érdekében finoman ütögesse
meg a porrekeszt a tartalmának kiürítésekor.

Szűrő * Kéthetente tisztítás javasolt.
1. Nyissa ki a porrekesz fedelét.

Töltő érzékelők
Optikai érzékelő

Infravörös érzékelő

Akadályérzékelő



2. Töltsön tiszta vizet a porrekeszbe, és zárja le a porrekesz fedelét, majd rázza
össze a rekeszt, végül öntse ki a vizet.
Megjegyzés: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet szabad használni. Ne
használjon mosószert.
3. Távolítsa el a szűrőt az ábrán látható módon, majd öblítse ki, és finoman
ütögesse meg a szűrő szélét, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
Megjegyzés: Ne próbálja meg kefével vagy ujjal tisztítani a szűrőt.
4. Helyezze félre a porkamrát és a szűrőt, hogy megszáradjon, mielőtt
visszahelyezné.
Megjegyzés: Használat előtt a szűrőnek teljesen meg kell száradnia (legalább 24
órát).

Felmosó pad Minden használat után javasolt a tisztítás
1. Az eltávolításhoz húzza le a felmosópárnát a víztartályról
2. Tisztítsa meg és szárítsa meg a felmosópárnát.
Tisztítás előtt távolítsa el a párnát a víztartályról, és győződjön meg arról, hogy
piszkos víz nem folyik vissza a vízkimenetbe, hogy elkerülje az eltömődést. Ne
nyomja túl erősen a felmosópárnát, mert ez ronthatja a teljesítményét. A betétet
minden használat előtt meg kell tisztítani.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a felmosópárnát 3-6 havonta cserélje ki.

Akkumulátor
A robotporszívó nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz.
Ügyeljen arra, hogy a napi használat során jól fel legyen töltve az akkumulátor
optimális teljesítményének megőrzése érdekében.
Megjegyzés: Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tegye
el. A túltöltés okozta károk elkerülése érdekében a porszívót legalább
háromhavonta fel kell tölteni.

Töltő dokkoló
Puha ruhával tisztítsa meg a töltődokk érintkezőit.

A firmware frissítése
Az alkalmazáson keresztül frissítheti a firmware-t. Frissítés előtt győződjön meg
arról, hogy a porszívó a töltődokkolón van, és legalább 15%-a maradt benne.

A porszívó újraindítása
Ha a felmosó nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot 10 másodpercig a kikapcsoláshoz. Ezután nyomja meg és
tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a porszívó bekapcsolásához.

Gyári beállítások visszaállítása
Ha a porszívó nem működik megfelelően az újraindítás után, egy tű segítségével
nyomja meg a reset gombot, amíg meg nem hallja a „Gyári beállítások
visszaállítása” hangot. Ezzel visszaállítja a porszívót az eredeti gyári beállításokra.

A tartozékok visszaállítása
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, válassza a Mi Robot Vacuum-
Mop 2 lehetőséget, majd érintse meg a „ ” gombot a beállítás megnyitásához a
jobb felső sarokban.
Válassza a Tartozékok lehetőséget, és válassza ki a visszaállítani kívánt
tartozékot, majd kövesse az alkalmazás utasításait a visszaállítás befejezéséhez.



GYIK

Probléma típusa Megoldás

Mi a teendő, ha a porszívó nem
kapcsol be?

A vákuumfelmosó eleme lemerülhet, ha a környezeti
hőmérséklet 0°C alatt van vagy 40°C felett, kérjük, csak 0-
40°C hőmérsékletű környezetben használja a felmosót.
Kérjük, használat előtt töltse fel.

Mi a teendő, ha a porszívó nem
töltődik?

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e mind a
töltődokkolóhoz, mind a konnektorhoz, és ellenőrizze, hogy a
töltőérintkezők tiszták-e.
Ha nem, törölje le a töltőérintkezőket mind a dokkolón, mind a
porszívóval törölje le száraz ruhával.

Miért nem tér vissza a porszívó a
dokkolóba tölteni?

Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok akadály a töltődokkoló körül,
és helyezze a dokkolót olyan helyre, ahol nincs akadály.
Győződjön meg arról, hogy a töltődokkoló dokkoló előtt 0,5
méteren belül és 1,5 méteren belül nincs akadály. Kérjük,
tisztítsa meg a dokk jelzőterületét.

Mi a teendő, ha a porszívó nem a
várt módon működik?

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a porszívót.

Miért ad ki furcsa hangot a
porszívó?

Egy idegen tárgy beszorulhat a kefébe, az oldalkefébe vagy az
egyik fő kerékbe. Állítsa le a vákuumfelmosót, és távolítson el
minden törmeléket.

Miért nem tisztít olyan hatékonyan
a porszívó, mint korábban, vagy
miért nem hagy maga után port?

Kérjük, ellenőrizze, hogy a porkamra tele van-e, ha igen, ürítse
ki.
Ezenkívül ellenőrizze a szűrőt és szükség esetén tisztítsa meg,
valamint ellenőrizze, hogy nincs-e valami a kefék köré
tekeredve.

Mi a teendő, ha a porszívó nem tud
csatlakozni a Wi-Fi-hez?

Valami nem stimmel a Wi-Fi kapcsolattal. Állítsa vissza a Wi-Fi-
t, majd próbálja meg újra csatlakozni.
A helymeghatározási engedélyek nincsenek engedélyezve.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülékén a
helyengedélyek engedélyezve vannak a Mi Home/Xiaomi Home
alkalmazásban.

A Wi-Fi jel gyenge.

Győződjön meg arról, hogy a porszívó jó Wi-Fi-lefedettséggel
rendelkező területen van. A porszívó nem támogatja az 5 GHz-
es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a felmosó 2,4
GHz-es Wi-Fi kapcsolathoz csatlakozik.
A Wi-Fi hálózati felhasználónév vagy jelszó helytelen.
Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi hálózathoz való
csatlakozáshoz használt felhasználónév és jelszó helyes.

Miért nem végzi el a porszívó az
ütemezett takarítást?

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje elegendő-e.
Az ütemezett tisztítás megkezdéséhez a porszívó
akkumulátorának legalább 15%-os töltöttségi szintjének kell
lennie.

Fogyaszt-e áramot a porszívó,
amikor

teljesen feltölt és utána a
dokkolóban marad?

Ha a porszívót a dokkolón hagyják, kis mennyiségű áramot
fogyaszt, hogy az akkumulátor alvó üzemmódban is fenntartsa
az optimális teljesítményt.

Mit tegyek, ha nincs víz vagy
nagyon kevés a víz, ami kijön a

padló felmosásakor?

Kérjük, ellenőrizze, hogy a víztartály meg van-e töltve, és a
felmosórongy megfelelően fel van-e szerelve. Kérjük,
rendszeresen tisztítsa meg a felmosót.

Mit tegyek, ha túl sok víz jön ki a
felmosóból?

Győződjön meg arról, hogy a víztartály fedele szorosan le van
zárva.

Miért nem folytatja a tisztítást a
porszívó a töltés után?

A porszívó nem folytatja a tisztítást ne zavarjanak (DND)
módban, vagy miután manuálisan visszahelyezték a dokkolóba
töltés céljából.

Miért nem tér vissza a porszívó a
töltődokkolóhoz?

A robotporszívó mozgatása azt eredményezheti, hogy
átállíthatja magát, vagy újra feltérképezheti a környezetét. Ha
a porszívó túl messze van a töltőállomástól, előfordulhat, hogy
nem tud magától automatikusan visszatérni, ebben az esetben
manuálisan kell ráhelyezni a porszívót a töltődokkolóra.



Műszaki adatok

Mop 2C Robotporszívó
Méretek 350 × 350 × 82 mm
Akkumulátor 2600 mAh (névleges kapacitás)
Töltési idő kb. 4 óra
Nettó tömeg 3,6 kg
Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Kompatibilis az Android 4.4 és iOS 10.0 vagy újabb verziókkal
Névleges feszültség 14,4 V
Névleges teljesítmény 40 W

Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az
antenna és a felhasználó teste között.

WEEE információ
Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék
elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE
a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a
válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett
védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal,

hogy a használt berendezéseit az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.a kormány vagy a
helyi hatóságok. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a
lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség
szempontjából. Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal,
ha további információra van szüksége a helyszínről és a helyről az ilyen
gyűjtőhelyek feltételeit.

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra
Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou
Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Szabadkereskedelmi Zóna,
Tianjin, Kína


