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Használati utasítás

Biztonsági információk

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi
használatra.
Ez a termék kizárólag otthoni padlótisztításra szolgál. Ne használja szabadban, a padlótól
eltérő felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari helyiségekben.

Használati korlátozások

Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi
képességekkel rendelkező, illetve a termék használatábantapasztalatlan személyek szülők
vagy gondviselők felügyelete mellett használhatják a biztonságos használat és a
sérülésveszély elkerülése érdekében. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem
végezhetik felügyelet nélkül.
A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni. Ez a készülék olyan
elemeket tartalmaz, amelyeket csak tapasztalt személy cserélhet.
Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Amikor a robotporszívót használja, ügyeljen arra,
hogy gyermekek és háziállatok biztonságos távolságban legyenek.
Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki a gyártótól vagy a szervizképviselettől vásárolt eredeti
tápkábelre.
Ne használja a robotporszívót olyan helyeken, amelyek a padlószint fölé emelkednek, és nincs
védőkorlát. Ne helyezze a robotporszívót fejjel lefelé. Ne mozgassa a robotporszívót az LDS
lézerérzékelő burkolatánál fogva, a felső vagy az alsó burkolatnál fogva.

Ne használja a robotporszívót 40 °C-nál magasabb vagy 0 °C-nál alacsonyabb környezeti
hőmérsékleten, illetve folyékony vagy ragadós anyagokat tartalmazó padlón.
Ne telepítse, töltse vagy használja ezt a robotporszívót a szabadban, fürdőszobában vagy
úszómedence közelében.
Mielőtt használná a robotporszívót, távolítson el minden kábelt a padlóról, hogy a készülék ne
húzza el őket a takarítás során.
Távolítsa el a törékeny vagy kisméretű tárgyakat a padlóról, hogy a robotporszívó ne
ütközzön hozzájuk és ne okozzon kárt bennük.. A tisztítóeszközt tartsa távol a gyermekektől.
Akár áll, akár mozog a robotporszívó, ne helyezzen rá gyermekeket, háziállatokat vagy
tárgyakat.
Tartsa távol a haját, az ujjait és más testrészeit a robotporszívó szívónyílásaitól. Ne
használjon robotporszívót égő anyagok tisztítására.
Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat.
Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a robotporszívó ki van kapcsolva, és
a töltődokkoló le van választva.
Ne törölje le vagy öblítse le a robotporszívót vagy a töltőállomást nedves ruhával. Tisztítás
után hagyja alaposan megszáradni a mosható részeket, mielõtt visszahelyezi és használná.
Szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a robotporszívót kikapcsolta, és lehetőség szerint az
eredeti csomagolásában tárolja.



Kérjük, használja ezt a terméket a Használati útmutatóban leírtak szerint. A felhasználók
felelősséggel tartoznak a termék nem megfelelő használatából eredő minden veszteségért
vagy kárért.

Akkumulátorok és töltés

FIGYELMEZTETÉS:
Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátorokat vagy töltődokkolókat. A
robotporszívó használható a CDZ2103 töltőállomással vagy a STYTJ05ZHMHWJC önürítő
állomással.
Ne kísérelje meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a
töltődokkolót. Ne helyezze a töltődokkolót hőforrás közelébe.
Ne használjon nedves ruhát vagy a nedves kézét a dokkolóállomás töltőérintkezőinek
tisztításakor.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt az elemeket/akkumulátorokat. A felesleges
akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító telephelyen kell leadni.
Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki és
tárolja száraz és hűvös helyen. Az akkumulátor teljes lemerülése miatti károsodások
elkerülése érdekében legalább háromhavonta töltse fel a robotporszívót.

A lézerkészülék biztonsági információi

Ez a felmosóporszívó lézeres érzékelővel van felszerelve, amely megfelel az IEC 60825-1:
2014 szabvány 1. osztályú lézertermékekre vonatkozó követelményeinek, és nem bocsát ki
káros lézersugárzást.
A Li-Ion akkumulátor a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A robotporszívó
ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátort, majd ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra a
használat helye szerinti ország helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően.
Amikor kiveszi az elemeket a termékből, jobb, ha lemerült állapotban vannak. Győződjön meg
arról is, hogy a termék ki van húzva. Csavarja ki a csavart az alján, majd vegye le a fedelet.
Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, és vegye ki az akkumulátorokat. A sérülések
elkerülése érdekében ne sértse meg az akkumulátort. Az akkumulátorokat szakosodott
újrahasznosító telephelyen dobja ki.

EU – Megfelelőségi nyilatkozat

Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a STYTJ05ZHMHW
típusú rádióberendezés 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
A részletes elektronikus kézikönyv a www.mi.com/global/service/userguide címen található



Termék áttekintés

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a használati
útmutatóban csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és annak jellemzői a
termékfejlesztések miatt változhatnak.

Kefe Porrekesz

Tisztító eszköz Víztartály Felmosópárna

Oldalkefe Tápkábel Töltő dokkoló állomás

Robotporszívó



Robotporszívó

Be / Kikapcsolás és takarítás Be / Ki kapcsolása: Nyomja meg és tartsa
lenyomva 3 másodpercig
Tisztítás: Nyomja meg a robotporszívó bekapcsolása után a tisztítás
megkezdéséhez

Helyszín takarítása/ dokkoló állomás gomb
Nyomja meg, hogy a robotporszívót visszaküldje a dokkoló állomásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Helyszíni takarítás mód
elindításához

Fényjelzés
Folyamatos fehér: Takarítás / Takarítás befejeződött / Teljesen feltöltve
Villogó fehéren: Térjen vissza a dokkolóállomáshoz a töltéshez / a pozíció
beállítása / a firmware frissítése
Fehéren villog: Töltés
Villogó narancssárga: Alacsony akkumulátor töltöttség / hiba / Wi-Fi
hálózat megszakad, amikor a porszívó teljesen fel van töltve
Folyamatos narancssárga: Wi-Fi nincs csatlakoztatva

Megjegyzés: Bármely gomb megnyomásával szüneteltetheti a takarítást, a dokkolóállomáshoz
való visszatérést vagy a Helyszín takarítása módban lévő felmosóporszívót.

Robotporszívó és érzékelők

Wi-Fi jelző
Be: Wi-Fi csatlakoztatva
Villog: Várakozás a csatlakozásra / csatlakozásra
Ki: Wi-Fi nincs csatlakoztatva

Él érzékelő

Reset gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3
másodpercig a gyári beállítások visszaállításához

Légáteresztés / hangszóró



Megjegyzés:
· Miután csatlakoztatta az önürítő nyílásait az önürítő állomáshoz, a porrekesz tartalma
automatikusan felszívható egy eldobható zsákba az önürítő állomással.
· Az önürítő állomás és az eldobható zsák külön vásárolható meg.

Porrekesz

Dokkoló állomás

LDS lézer szkenner

Ütköző

Akadályérzékelő

Mindenirányúkerék

Töltő érintkezők

Oldalkefe

Fő kerekek
Kefe
Kefe burkolat
Önürítő állomás nyitófüle

Akadályérzékelő

Porrekesz fogantyúja

Porrekesz
fedele

Szűrő/filter

Kijelző terület

Töltő érintkezők

Tápkábel csatlakozás



Beállítás
Védőburkolatok eltávolítása
Mielőtt a robotporszívót használná, távolítsa el a védőszalagot mindkét oldaláról.

Felmosó készlet

Víztartály

Tépőzár

Felmosópárna

Víz utántöltő nyílás

Víztartály kioldó gomb



Oldalkefe beillesztése

Helyezze be az oldalkefét a robotporszívó alján lévő csatlakozónyílásba.

Helyezze a töltődokkolót a falhoz, és töltse fel
· Dugja be a töltődokkolót a konnektorba egy olyan helyiségben, ami jó Wi-Fi jellel
rendelkezik.
· Igazítsa el a kábel padlón lévő részét az ábrán látható módon úgy, hogy a robotporszívó ne
akadhasson bele. Ennek elmulasztása töltőállomás véletlen elmozdulását vagy a
robotporszívótól való leválást eredményezheti.
· Helyezze a robotporszívót a töltőállomásba. A robotporszívó automatikusan bekapcsol és
elkezdi a töltést.
· A jelzőfények 10 perccel az akkumulátor teljes feltöltése után kialszanak.

Megjegyzés:
· Az első használat előtt töltse fel teljesen a robotporszívót.
· A robotporszívó bekapcsolva marad, amíg csatlakoztatva van a töltőállomáshoz.
· Ha a robotporszívót a dokkolóállomáson hagyja alvó módban, az akkumulátor kis
mennyiségű energiát fogyaszt az optimális teljesítmény fenntartásához.

Oldalkefe fogantyúja

Megfelelően
elhelyezett
tápkábel



Felhasználási mód

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home eszközhöz

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home*-mal működik. Használja a Mi Home / Xiaomi Home
alkalmazást eszköze vezérléséhez és más otthoni okoseszközökhöz való kapcsolódáshoz.

Töltse le és telepítse az alkalmazást a QR-kód beolvasásával vagy keresse meg a „Mi Home /
Xiaomi Home” kifejezést az alkalmazásáruházban, hogy letölthesse és telepíthesse.
Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja a csatlakozási beállítások
oldalra.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home-ot, érintse meg a „+” ikont a jobb felső sarokban, majd
a hozzáadáshoz és beállításokhoz kövesse az utasításokat.
* Európában az alkalmazást Xiaomi Home néven szerepel (Oroszország kivételével). A
megjelenített alkalmazást készüléken alapértelmezettnek kell tekinteni.

Megjegyzés:
· A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja.
· Az alkalmazás verziója frissíthető. Kövesse az aktuális verzióra vonatkozó utasításokat az
alkalmazásban.

Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

Ha megszakad a kapcsolat a telefon és a robotporszívó között a router konfigurációjának
megváltozása vagy hibás jelszó, stb. miatt:
1. Kérjük, nyissa ki a robotporszívó fedelét, itt találja a Wi-Fi kijelzőt.
2. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás és Home gombokat, amíg
hangjelzést nem hall, amely jelzi, hogy a hálózati konfiguráció folyamatban van.
3. Ha a Wi-Fi jelzőfény lassan villog, a Wi-Fi kapcsolat sikeresen helyreállt.

Takarítás elkezdése

Nyomja meg a Bekapcsolás gombot. A robotporszívó minden területnek a szélét tisztítja meg
először majd S alakban halad tovább.
. Amikor a takarítás befejeződött, a robotporszívó a automatikusan visszatér a
dokkolóállomáshoz tölteni.



A képen látható, szürkével jelzett területeket a robotporszívó S alakban megtisztította, a
szabadon maradt felületek tisztításra várnak.

Megjegyzés:
· Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a robotporszívó teljesen fel van töltve, és a
takarítást a dokkolóállomástól kezdi meg. Ne mozgassa a dokkoló állomást miközben a
robotporszívó működésben van.
· Ez a tisztítási séma csak illusztráció. Az útvonal a valós körülményektől függően változhat.

Takarítás folytatása

Ha a robotporszívó akkumulátora takarítás közben elkezd merülni, automatikusan visszatér a
töltődokkolóhoz, hogy feltöltődjön. Utána a kellő töltöttséggel ott folytatja a takarítást, ahol
abbahagyta.

Szüneteltetés/leállítás

Amikor a robotporszívó működik, nyomja meg bármelyik gombot rajta a
szüneteltetéshez/leállításhoz. Ezután nyomja meg a bekapcsolás gombot a tisztítás
folytatásához. A Home gomb megnyomásával fejezze be az aktuális takarítást, és küldje
vissza a robotporszívót a dokkolóállomáshoz.

Megjegyzés: Működés közben ne emelje fel vagy mozgassa a robotporszívót a, hogy elkerülje
azokat a navigációs hibákat, amelyek megakadályozhatják, hogy visszatérjen a
dokkolóállomáshoz, vagy a takarítási útvonal elvesztését okozhatja.

Alvó mód

A robotporszívó 10 perc után automatikusan alvó üzemmódba kapcsol és egy idő után és
kialszik a jelzőfénye. Nyomja meg bármelyik gombot a robotporszívó újraaktiválásához.

Megjegyzés: Ha az alvó mód meghaladja a 12 órát, a robotporszívó automatikusan kikapcsol.

Helyszíni takarítás mód

Ha a robotporszívó készenléti állapotban van vagy szünetel, a Home gomb 3 másodperces
lenyomásával és nyomva tartásával indítható el a készülék helyszíni takarítás módja.
Ebben az üzemmódban 1,5 × 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít meg közvetlenül a
porszívó körül. Helyszíni takarítás üzemmódban a robotporszívóval történő tisztítás után
automatikusan visszatér eredeti helyzetébe és kikapcsol.



További alkalmazási funkciók

További funkciók állnak rendelkezésre a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazásban, mint pl. a
megtisztított területek kiválasztása, zónatisztítás, meghatározott hely takarítása illetve
területek korlátokkal/ virtuális falakkal való megjelölése.

Megjegyzés:
· Ezen funkciók használatához a robotporszívónak először el kell végeznie az első takarítást,
hogy térképet készíthessen.
· Az alkalmazás verziója frissíthető. Kövesse az aktuális verzióhoz tartozó utasításokat az
alkalmazásban.

Alapszoftver frissítése

Az alkalmazás segítségével frissítheti a firmware-t. Frissítés előtt győződjön meg róla, hogy a
robotporszívó a dokkolóállomáson van, és fel van töltve legalább 15%-os szintre.

A robotporszívó újraindítása

Ha a porszívó nem reagál, és nem lehet kikapcsolni, nyomja meg a Bekapcsolás gombotés
tartsa lenyomva a gombot 15 másodpercig a leállítás kényszerítéséhez. Ezután nyomja meg
és tartsa lenyomva a Bekapcsolás gombot 3 másodpercig a robotporszívó bekapcsolásához.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a rendszer újraindítása nem működik, használjon tűt, és nyomja meg reset gombot, amíg
meg nem hallja a „Gyári beállítások visszaállítása” üzenetet. Ezzel visszaállítja a
robotporszívót az eredeti gyári beállítások állapotába.

Az eszköztartozékok visszaállítása

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és válassza a Robotporszívó Mi 2 Ultra
lehetőséget, majd érintse meg a jobb felső sarokban lévő ikont a beállítások megnyitásához.
Válasszon kellékeket és tartozékokat, amelyet vissza akar állítani. Ezután kövesse az
alkalmazás utasításait a visszaállítás befejezéséhez.

A felmosó funkció használata

1. Először áztassa be a felmosópárnát, és nyomja ki belőle a felesleges vizet. Ezután
csúsztassa a felmosó középső részének szélét a víztartály középső hornyába, majd a felmosó
mindkét oldalán csúsztassa be a széleket a víztartály oldalain lévő hornyokba . Végül nyomja
a párnát erősen a tépőzárhoz, így a víztartályhoz rögzítheti.



2. Nyissa ki a víztartály fedelét, töltse fel a tartályt vízzel, majd megfelleően zárja le a fedelet.

FIGYELEM:
· Ne öntsön forró vizet a víztartályba, mert a tartály eldeformálódhat.
· A megelőzés érdekében ne töltsön tisztító- vagy fertőtlenítőszert a víztartályba, mert
eleltömődhet.

3. Igazítsa a felmosópárnátt a nyíllal jelzett módon, majd csúsztassa be a robotporszívó
hátulján, amíg az a helyére nem pattan. Kezdje el a takarítást a Bekapcsolás gomb
megnyomásával vagy a Mi Home / Xiaomi Home használatával. A robotporszívó
automatikusan felismeri a felmosópárnát, és elindul a nedves felmosást.

FIGYELEM:
· Annak elkerülése érdekében, hogy a felmosóporszívó elérje a szőnyeggel borított területet,
használja a törlés előtt fizikai akadályokba, vagy virtuális falba vagy korlátozott területű
alkalmazásba kell beállítani.
· A felmosópárnát minden 30 perc használat után meg kell tisztítani, hogy mindig
megfelelően illeszkedjen, a vízáramlás és a tisztítási hatékonyság is megfelelően álljon
rendelkezésre.

4. Felmosópárna eltávolítása

Amikor a robotporszívó befejezi a takarítást és visszatér a dokkolóállomáshoz, nyomja befelé
a felmosópárna oldalsó fogantyúit, és húzza meg a párnát az eltávolításhoz.



Megjegyzés: Amikor a robotporszívó töltődik, vagy nincs használatban, távolítsa el a
felmosópárnát, öntse ki a maradék vizet a víztartályból, és tisztítsa meg a felmosópárnát a
penész vagy a szagok elkerülése érdekében.

Általános karbantartás

A kefe heti tisztítása ajánlott.
Fordítsa meg a robotporszívót, és nyomja meg a fogantyúkat a kefe biztonságos
eltávolításához.
2. Vegye ki a kefét a robotporszívóból, és tisztítsa meg.
3. Távolítsa el a szőrt és az egyéb szennyeződéseket a keféről; a kefére csavarodott
hajszálakhoz használja a mellékelt tisztítóeszközt.
4. Helyezze vissza a kefét és annak fedelét, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e.
Megjegyzés: A kefét ajánlott hetente tisztítani és 6-12 havonta cserélni.

FIGYELMEZTETÉS: Ha sok szőr/haj szorul a kefébe vagy belegabalyodik, ne távolítsa el
erőltetve, nehogy megsérüljön a kefe.

Oldalkefe: Tisztítása havonta javasolt.
1. Fordítsa a robotporszívót a másik oldalára, felfelé emelve távolítsa el az oldalkefét, és
tisztítsa meg.
2. Helyezze vissza az oldalkefét a robotporszívóba.
Megjegyzés: Az oldalkefét havonta ajánlott megtisztítani és 3-6 havonta cserélni.

Mindenirányú kerék: Szükség esetén tisztítsa meg.

1. Fordítsa meg a robotporszívót, és húzza ki a mindenirányú kereket.
2. Távolítsa el a hajat, a szennyeződést és az egyéb szennyeződések a kerék tengelyéről.
3. Helyezze vissza a kereket és erősen tartva tolja a helyére.
Megjegyzés:
· Használhat kis csavarhúzót vagy hasonló eszközt a kerék kiszedéséhez és eltávolításához.
· A kerék vízzel mosható és száradás után visszaszerelhető.

Kefe fedőlapja

Fogntyúk

Kefe

Kefe görgők

Tisztító eszköz

Kerék

Tengely



Érzékelők és töltőérintkezők

Puha ronggyal tisztítsa meg az összes érzékezőt és a robotporszívó töltőérintkezőit:
· Négy lejtésérzékelő az alján.
· Infravörös lassulásérzékelő az előlapon.
· Élérzékelő a robotporszívó oldalán.
· Ütköző és akadályérzékelő a robotporszívó elején.
· LDS lézer érzékelő a porszívó tetején.

Porrekesz és szűrő: Heti takarítás javasolt.
1. Nyissa fel a robotporszívó fedelét, majd nyomja le a porrekesz kapcsát és távolítsa el a
port.

Akadályérzékelő LDS lézer szkenner

Szélérzékelő Ütköző

Akedályérzékelő

Töltőérzékelő



2. Nyissa ki a porrekesz fedelét az ábrán látható módon.
Megjegyzés: A szűrő eltömődésének elkerülése érdekében ürítéskor enyhén koppintson a
porrekeszre.

3. Öntsön tiszta vizet a porrekeszbe, és zárja le..
Ezután rázza fel a rekeszt, és végül öntse ki a vizet. Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg a
szűrő tiszta nem lesz.

FIGYELMEZTETÉS: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet szabad használni, ne használjon
tisztítószereket.

4.Távolítsa el a szűrőt az ábrán látható módon, erőteljesen rázza meg a felesleges víz
eltávolításhoz, majd tegye félre, hogy megszáradjon, mielőtt visszatenné.



Megjegyzés::
· Ne próbálja meg kefével vagy az ujjaival tisztítani a szűrőt.
· Kéthetente javasolt a tisztítása.

5. Távolítsa el a szűrőt az ábrán látható módon, erőteljesen rázza meg az felesleges víz
eltávolításához, majd tegye félre, hogy megszáradjon, mielőtt visszatenné.
Megjegyzés: A szűrőnek használat előtt teljesen száraznak kell lennie.

Felmosópárna

A felmosópárnát minden használat után meg kell tisztítani.
1. Húzza ki a felmosópárnát a víztartályból.

2. Tisztítsa meg és szárítsa meg a felmosópárnát.

FIGYELEM:
· Tisztítás előtt vegye ki a felmosópárnát a víztartályból, és győződjön meg arról, hogy a
szennyezett víz nem folyik vissza a vízkimenetbe, ezzel megakadályozza az eltömődést.
· Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a felmosópárnára, mert úgy csökken annak teljesítménye.
A párnát minden használat előtt meg kell tisztítani.
· A felmosópárnát 3-6 havonta javasolt cserélni.

Töltő dokkoló: Szükség szerint tisztítsa meg.
Puha ruhával tisztítsa meg a dokkolóállomás érintkezőit.



Akkumulátor

A robotporszívó nagy teljesítményű Li-Ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor optimális
teljesítményének megőrzése érdekében győződjön meg arról, hogy napi használat során jól
feltöltve működteti a készüléket.
Megjegyzés: Ha a felmosóval ellátott porszívót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és
tegye fel
félre. A robotporszívót töltse fel legalább háromhavonta egyszer a túlzott felmelegedés okozta
károk elkerülése érdekében.

Hibaelhárítás

Hibajelzés Lehetséges okok és megoldásuk

Mit tegyek ha a robotporszívó nem kapcsol
be?

A robotporszívó akkumulátorának töltöttsége
valószínűleg alacsony, vagy a környezeti
hőmérséklet 0 °C alatt van vagy magasabb
mint 40°C.
Kérjük, a felmosóporszívót csak 0 és 40 °C
közötti hőmérsékletű környezetben használja.
Használat előtt kérjük töltse fel.

Mit tegyek ha a robotporszívó nem tölt?

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel
megfelelően csatlakozik mind a
dokkolóállomáshoz, mind az elektromos
aljzathoz
és hogy a töltőérintkezők tiszták legyenek.
Ha nem, száraz ruhával törölje le a
töltőérintkezőket a dokkolóállomáson és a
porszívón egyaránt.

Miért nem tér vissza a robotporszívó a
dokkolóba?

Győződjön meg arról, hogy nincs túl sok
akadály a dokkolóállomás körül. Helyezze el a
dokkoló állomást olyan helyre, ahol nincsenek
akadályok körülötte. Ellenőrizze, hogy 0,5
méteren belül nincs-e akadály a töltődokk
mindkét oldalán 1,5 méterrel, sem előtte.
Tisztítsa meg a dokkolóállomás jelterületét.

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

Kapcsolja ki a felmosóporszívót, majd
kapcsolja be újra.

A robotporszívó furcsa hangot ad ki egy.

Lehetséges, hogy idegen tárgy akadt a
kefébe, az oldalkefébe vagy az egyik fő
kerékbe. Állítsa meg a robotporszívót és
távolítsa el a szennyeződéseket.

Miért nem tisztít olyan hatékonyan a
robotporszívó, miért hagy maga mögött port
vagy szennyeződéseket?

Győződjön meg arról, hogy a porrekesz nincs
tele. Ha igen, ürítse ki, elenőrizze még
egyszer és szükség esetén tisztítsa meg.
Győződjön meg arról is, hogy semmi sem
gabalyodott bele egyik kefébe sem.

A robotporszívó nem tud csatlakozni a Wi-Fi
hálózathoz.

Probléma van a Wi-Fi kapcsolattal. Állítsa
vissza a Wi-Fi kapcsolatot, és töltse le a Mi
Home / Xiaomi Home legújabb verzióját majd
próbáljon újra csatlakozni.
A helymeghatározás nincs beállítva. Kérjük,
győződjön meg arról, hogy a Mi Home /
Xiaomi Home helymeghatározási



engedélyeket állított be.
A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg arról,
hogy a porszívó olyan helyen van, ahol jó a
Wi-Fi jel lefedettsége. A robotporszívó nem
támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot.
Győződjön meg arról, hogy a felmosóval
ellátott porszívó csatlakoztatva van a 2,4
GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
A Wi-Fi felhasználónév vagy jelszó helytelen.
Győződjön meg róla, hogy a felhasználónév
és jelszó Wi-Fi hálózathoz való
csatlakozáshoz megfelelő.

Miért nem működik a takarítás ütemezése a
robotporszívón?

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor
töltöttségi szintje megfelelő. A porszívó
akkumulátorának legalább 15%-os
töltöttséggel kell rendelkeznie a takarítás
megkezdéséhez.

Mit tegyek, ha nem vagy csak nagyon kevés
víz folyik felmosás közben a felmosóból?

Kérjük, ellenőrizze, hogy a víztartó tele van-
e, és hogy a felmosópárna megfelleően van-e
behelyezve. Rendszeresen tisztítsa meg a
felmosópárnát.

Túl sok víz folyik a felmosómodulból.
Ellenőrizze, hogy a víztartály kupakja
megfelelően le van zárva.

Miért nem folytatja a töltést a robotporszívó a
a takarítás befejeztével?

A felmosóval ellátott porszívó nem folytatja a
takarítást, ha Ne zavarj üzemmódban van,
vagy miután manuálisan visszahelyezték a
dokkoló állomásra tölteni.
A felmosóval ellátott porszívó nem tér vissza,
ha elmozdítják a dokkolóállomást.
Ha a robotporszívót mozgatja, az elveszítheti
eredeti helyzetét, vagy átrendezheti a
takarítási útvonalat.
Ha a robotporszívó túl messze van a
töltőállomástól, előfordulhat, hogy nem lesz
képes egyedül visszatérni. Ebben az esetben
kézzel kell behelyezni a töltődokkolóba.

Termékleírás

Név: Robotporszívó
STYTJ05ZHMHW modell
A termék méretei: 353 × 350 × 98,8 mm
Akkumulátor: 14,4 V / 4800 mAh (névleges kapacitás)
Töltési idő: Kb. 6,5 óra
Nettó tömeg: 4,08 kg
Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 GHz-es IEEE 802.11b / g / n
Kompatibilitás: Android 4.4 és újabb vagy iOS 10.0 és újabb verziókkal
Névleges feszültség: 14,4 V
Névleges tápegység: 46 W
Működési frekvencia: 2400-2483,5 MHz
Maximális teljesítmény: <20 dBm



Töltő dokkoló állomás

CDZ2103 modell
A termék méretei: 130 × 126 × 93 mm
Bemeneti feszültség: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Kimeneti feszültség: 19,8 V 1 A

A készülék normál használata során a 20 cm távolságot be kell tartani antenna és a
felhasználó teste között.

Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról

Minden ezzel a szimbólummal jelölt termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka
(a 2012/19/EU irányelvben említett WEEE), nem keverhető háztartási hulladékkal. Ehelyett
védenie kell az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy átadja a berendezést az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt, a kormány
vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és
újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges
negatív hatásokat. További információ a helyszínről és gyűjtőhelyek feltételeiről érdeklődjön a
vevőszolgálaton vagy a helyi hatóságoknál.
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