
 
 
 
 

 
 

Xiaomi Robot Vacuum-Mop Használati utasítás 



 

 

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 

Használati utasítást 
 
Köszönjük, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop-ot választotta! 



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

A Mi Robot Vacuum-Mop egy intelligens all-in-one tisztítógép, amely a maximális kényelmet és tisztítási hatékonyságot 

szolgálja. 

 

A nagy pontosságú mozgásérzékelőkkel és innovatív vizuális navigációs rendszerrel felszerelt Mi Robot Vacuum-Mop 

gyorsan feltérképezi környezetét, és tisztítási útvonalakat állít elő menet közben. Az intuitív akadályérzékelésnek és a 

nagy kereketávolságú kialakításnak köszönhetően könnyen navigálhat a bonyolult otthoni elrendezésekben. A tisztítási 

feladat befejezése után a Mi Robot Vacuum-Mop automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, és gondtalan élményt 

nyújt az elejétől a végéig. A nagyteljesítményű szívó- és elektronikusan vezérelt vízmosó rendszerével a Mi 

Vacuum-Mop úgy tisztít, hogy elöl söpör, míg hátul felmos, így biztosít lenyűgöző eredményeket minden 

alkalommal. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás megkönnyíti a takarítási térkép megtekintését, a takarítás 

ütemezését és a tisztítási módok közötti váltást is, így egyetlen gombnyomással megtisztíthatja az egész otthonát. 

Köszönjük, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop-ot választotta, és üdvözöljük az okos élet jövőjében! 

 

 
Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a STYTJ01ZHM típusú rádióberendezés megfelel a 

2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el: 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

Részletes e-használati utasításért kérjük látogasson el a  www.mi.com/global/service/userguide 

 

Biztonsági információk 
 
Ez a termék csak otthoni környezetben használható padló tisztítására. Ne használja szabadban, nem padló felületeken, 

vagy kereskedelmi vagy ipari környezetben. 

 

A navigációs és helymeghatározási célokból a porszívó-felmosó kamerája tisztítás közben összegyűjti az egyéneket a 

látószög tartományán belül. Biztos lehet benne, hogy minden személyes adatát az adattitkosítási technológia védi. 

 
Használati korlátozások 

 

Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 

képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és tudás hiányában használhatják, ha felügyeletet vagy 

útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a 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 akkumulátort tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek. 

Ne használja a készüléket talajszint felett függő területeken védőkorlát nélkül. 

Ne használja a készüléket 40 ° C feletti vagy 0 ° C alatti környezeti hőmérsékleten, vagy folyadékokkal vagy 

ragadós anyagokkal borított padlón. 

A készülék használata előtt vegyen fel minden vezetéket a padlóról.  

Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy a készülék ne ütközzön bele és ne károsítsa azokat.. 

Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Győződjön meg, hogy a gyermekét és a háziállatokat biztonságos 

távolságban tartja a készüléktől, míg az működik.  

A kefetisztító szerszámot tartsa gyermekektől távol. 

 Ne helyezzen gyermeket, háziállatot vagy bármilyen tárgyat a készülék tetejére, függetlenül attól, hogy áll vagy 

mozog a készülék. 

Tartsa távol a hajat, az ujjakat és más testrészeket a készülék szívónyílásától. 

Ne használja a készüléket égő anyagok tisztítására. 

Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat. 

Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a töltőállomás ki van 

húzva. 

Ne törölje le a termék bármely részét nedves ruhával vagy folyadékkal. 

Kérjük, használja ezt a terméket a felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. A felhasználó felelős a 

termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. 

 
Akkumulátor és töltés 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
http://www.mi.com/global/service/userguide


Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, töltőt vagy töltőállomást. Csak a CDZ1902 

tápegységgel használja. 

Ne kísérelje meg önállóan szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a 

töltőállomást. 

Ne tegye a töltőállomást hőforrás közelébe. 

Ne nyúljon nedves kézzel és ne használjon nedves ruhát a dokkoló töltőérintkezőinek törléséhez és tisztításához.  

Ne áramtalanítsa szakszerűtlenül a régi akkumulátort. A szükségtelen akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító 

létesítményben kell kidobni. 

Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a 

vevőszolgálattal. 

Győződjön meg arról, hogy a készülék szállításkor ki van kapcsolva, és ha lehetséges, az eredeti 

csomagolásában tárolja. 

Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. 

Töltse fel a készüléket legalább 3 havonta, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését. 

 
Accessories 

 
 

 
 

 

Termékáttekintés 

Töltő dokk Tisztító eszköz Tápkábel 

Víztartály Felmosó párna Oldalkefe 



 
 

 

Spot/Dokkoló gomb 

Nyomja meg a készülék töltőponthoz való visszaküldéséhez. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Spot Clean mód 
bekapcsolásához. 
Jelzőfény 
Villogó fehér: Visszatérés a töltő állomáshoz (normális töltöttség)  
Villogó narancssárga: Visszatérés a töltő állomáshoz (alacsony 
töltöttség) 
Pulzáló fehér: Töltés (normális töltöttség) 
Pulzáló narancssárga: Töltés (alacsony töltöttség) 
Fehér: Töltés befejezve 
 
Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, 
míg a készülék üzemel, visszatér a töltő állomáshoz vagy Spot 
Clean üzemmódban van. 

Vizuális navigációs szenzor 

Wi-fi újraindítása 
Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 mp-ig a 
Bekapcsolási gombot és a Spot/Dokkoló gombot 

Bekapcsolás/tisztítás gomb 

Be- és kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig. 
Tisztítás: A készülék bekapcsolása után nyomja meg. 
 
Jelzőfény 
Fehér: Tisztítás vagy takarítás befejezve, 
Villogó fehér: Tisztítás szünetel. 
Villogó kék: Kapcsolódás a hálózathoz 

Villogó narancssárga: Hiba. 

Porgyűjtő tartály 

Porgyűjtő tartály kapocs 

Porgyűjtő tartály 
fedél 

Filter 

On: Wi-fi csatlakoztatva 
Lassan villog: 
Csatlakozási kísérlet 
Gyorsan villog: 

Kapcsolódás 

Újraindító gomb 
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gyári 
beállítások 
visszaállításához 

Levegeőkivezető 

nyílás/Speaker 



 
 
 

Instaláció 
 
1. Helyezze a töltőállomást a vízszintes talajra a falhoz, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. 

 

 
 

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás mindkét oldalán legalább 0,5 méter, előtte pedig több mint 1,5 

méter távolság van. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltő dokkolóhoz, és igazítsa meg a kilazult kábelt, hogy 

megakadályozza, hogy a törlő összegabalyodjon, ami véletlenül elmozdíthatja vagy kihúzhatja a töltőállomást. 

 

2. Kapcsolja be és töltse fel a készüléket 
 
 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Amikor a tápellátás jelzőfénye világítani kezd, tegye a készüléket a 

töltő dokkolóra az újratöltéshez. 

Infravörös lassulás 
érzékelő 

Jelzőterület 
 
Töltő csatlakoztató 
 
Tápcsatlakoztató 

Ütközési puffer 

Szintérzékelő 

Minden irányú kerék 
Töltő csatlakoztatók 
 
Mozgásérzékelő 
Oldalkefe 
 
 
Fő kerekek 
Kefe 
Kefe fedő kapocs 
 
 
 
Víztartály 



 
 

3. Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás 

 
Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik *. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti 

készülékét, és csatlakoztathatja azt és más intelligens otthoni eszközöket. Olvassa be a QR -kódot az alkalmazás 

letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazást már telepítette, a kapcsolat beállítási oldalára irányítja Önt. Vagy 

keressen rá a „Mi Home/Xiaomi Home” elemre az App Store -ban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi 

Home / Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” gombot a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat az 

eszköz hozzáadásához. 

 

 

* Európában Xiaomi Home alkalmazásként hivatkoznak rá(Oroszország kivételével). Az eszközön megjelenített 

alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni. 

 

Megjegyzés: Lehet, hogy az alkalmazás verzióját frissítették, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális 

verziója alapján. 

 
Wi-Fi visszaállítás 

 
 Ha a telefon és a porszívó között kapcsolat megszakad az útválasztó újrakonfigurálása, vagy rossz jelszó miatt, kérjük, 

nyissa ki a porszívó fedelét, hogy láthassa a Wi-Fi jelzőt. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a  és   

gombokat, amíg nem hallja a következőt. „Várakozás a hálózati konfigurációra” (“Waiting for the network configuration”). 

Miután a Wi-fi jelző lassan villog, a Wi-fi sikeresen helyre lett állítva.  

 
Mi eszköz csatlakoztatása a Google Assistant-hez 

 
 Adja hozzá a Mi Home/Xiaomi Home szolgáltatást a Google Assistant alkalmazáshoz, majd a Google Assistant-ről 

vezérelheti a Mi Home/Xiaomi Home eszközzel összekapcsolt eszközöket. 

 

 
a. Nyomja meg a Google Assistant alkalmazásban és keressen rá a “Mi Home” vagy  “Xiaomi Home”. Nyomja 

meg a „Csatlakoztatás” (“Link”) és lépjen be a Mi fiókjába.

Akkumulátor szint jelző 
Fehér: Töltöttségi szint több, mint 15% 
Narancssárga: Töltöttségi szint kevesebb, mint 15% 



 
 
 
 

b. Nyomja meg a   a beállításokban, majd az otthoni vezérlést (Settings > Home control) és kövesse a 

képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz hozzáadásához. A fiók összekapcsolása után a Mi -eszközt a Google 

Assistant segítségével vezérelheti. 

 
Mi eszköz csatlakoztatása Amazon Alexa-hoz 

 
Ha hozzáadja a Mi Home/Xiaomi Home-ot az Amazon Alexa alkalmazáshoz, akkor irányíthatja a Mi Home/Xiaomi Home 

készülékhez csatlakoztatott eszközöket az Amazon Alexa alkalmazásból. 

 

 
a. Nyomja meg a  az Amazon Alexa alkalmazásban ás válassza ki a “Skills & Games” lehetőséget. 

Keresse meg a „Mi Home” vagy a „Xiaomi Home” kifejezést, majd koppintson az „ENGEDÉLYEZÉS” elemre, és 
jelentkezzen be Mi -fiókjával. 

 
b. Ha a fiókja sikeresen össze van kapcsolva, koppintson az „Eszközök felfedezése” elemre, és kövesse a képernyőn 

megjelenő utasításokat az eszköz hozzáadásához. A fiók összekapcsolása után irányíthatja a Mi eszközt az Amazon 

Alexa segítségével. 

 
4. Felmosó modul felszerelése 

 
A. Csatlakoztassa a felmosó párnát: Nedvesítse meg a felmosó párnát, és csavarja ki a felesleges vizet. 

Csúsztassa a párnát teljesen a víztartály nyílásába, amíg biztonságosan a helyére nem kerül. 

 

 

Megjegyzés: Csak akkor használja a felmosó modult, ha valaki otthon van. Annak érdekében, hogy a porszívó ne 

kerüljön szőnyeggel borított területre vagy használati tárgyakra. 

 

B. Víztartály feltöltése: Nyissa ki a víztartály fedelét, töltse fel vízzel a tartályt, majd zárja le biztonságosan a fedelet. 

 

 
Megjegyzés: Ne használjon nem kijelölt tisztítószereket vagy fertőtlenítőszereket. 

 
C. Felmosó modul felszerelése: Igazítsa a felmosó modult a nyíl jelzése szerint, majd csúsztassa a porszívó 

hátuljába, amíg a helyére nem kattan. 



 
 

 

5. Kezdje el a takarítást 

Amint a vákuum-felmosó tápellátásának jelzője pulzáló fehérről egyszínű fehérre vált, teljesen fel van töltve. Nyomja meg 

gombot vagy használja Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a takarítás megkezdéséhez. 

Megjegyzés: A felmosó párnát minden 30 perc használat után meg kell tisztítani, hogy biztosítsa a megfelelő 

vízáramlást és a tisztítási hatékonyságot. 

 

6. Felmosó modul eltávolítása 
Miután a készülék befejezte a tisztítást és visszatért a töltőállomáshoz, nyomja befelé a felmosó modul oldalsó csíptetőit, 

és húzza ki a modul eltávolításához. 

 

Megjegyzés: Amikor a készülék töltődik vagy nincs használatban, távolítsa el a felmosó modult, öntse ki a tartályban 

maradt vizet, és tisztítsa meg a felmosólapot a penész vagy a szagok elkerülése érdekében. 

 

 

 
Be- és 

kikapcsolás 

 

Nyomja meg és tartsa lenyomva  gombot a készülék bekapcsolásához. Amint a tápellátás jelzőfénye folyamatosan 
fehérre vált, a készülék készenléti üzemmódba lép. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombot, miközben a készülék áll. A készülék kikapcsolásával befejeződik az aktuális tisztítási feladat. . 

 

Megjegyzés: Töltés közben a készüléket nem lehet kikapcsolni. 

 
Tisztítás 



 

Nyomja meg a  gombot a tisztítás megkezdéséhez. 

Nyomja meg bármelyik gombot, hogy szüneteltesse a tisztítást. 

Megjegyzés: A porszívómosó nem tudja megkezdeni a tisztítást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, 
tisztítás előtt töltse fel. 

Ha a készülék tisztítás közben kezd lemerülni az akkumulátor, akkor automatikusan visszatér a töltő dokkolóba 

tölteni. Miután a készülék teljesen feltöltődött, ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta. 

Tisztítás előtt szedje fel a padlón lévő kábeleket (beleértve a töltő dokkoló tápkábelt is), nehogy a készülék elakadjon 

rajtuk, ami véletlenül leállíthatja az elektromos készülékeket, vagy károsíthatja a tárgyakat vagy kábeleket. 

Alapértelmezés szerint, ha a készülék 10 percnél rövidebb idő alatt elvégzi a tisztítási feladatot, akkor másodszor is 

megtisztítja a területet. 

 
Töltés 

 
Autómód: A tisztítás befejeztével a készülék automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, hogy újratöltődjön. 

Manuális mód: Amikor a készülék programja szünetel, nyomja meg a  gombot, hogy visszaküldje a 

töltőállomáshoz. Ha a jelző villog, a készülék automatikusan töltődik. 

Pulzáló narancssárga: Töltöttségi szint kevesebb, mit 15%. 

Pulzáló fehér: Töltöttégi szint több, mint 15%. 
 
Megjegyzés: A készülék automatikusan visszatér eredeti tisztítási helyzetébe, ha nem találja a töltőállomást. Ha ez 

megtörténik, kérjük, manuálisan helyezze a vákuumtörlőt a töltőállomásra. 

 
Szünetetetés 

 

 Nyomja meg bármely gombot, hogy szüneteltesse a programot. A program folytatásához nyomja meg   a 

gombot. Nyomja meg a           gombot és a készülék automatikusan visszamegy a töltőállomáshoz.  

Megjegyzés: Amikor a készülék programja szüneteltetve van, a töltőállomásra helyezve befejeződik az aktuális 

tisztítási feladat. Ha folytatni szeretné a tisztítást, próbálja meg elindítani a készüléket ugyanabban a helyzetben, ahol 

szüneteltette. 

 
Tisztítási módszerek 

 
Aktiválás után a készülék módszeresen megtisztítja minden helyiséget S-alakú mintában, majd befejezi a szélek és a 

falak mentén történő tisztítással, hogy biztosítsa az alapos munkát. Amikor a készülék befejezte a tisztítást, 

automatikusan visszatér a töltőállomáshoz újratöltődni. 

 

 

 
Amikor a készülék készenléti üzemmódban van vagy szünetel, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 

másodpercig a Spot Clean mód elindításához. Ebben az üzemmódban a négyzet alakú, 1,5 × 1,5 méteres területet 

tisztítja meg közvetlenül a készülék körül. A folttisztítás befejeztével a készülék automatikusan visszatér eredeti 

helyére, és kikapcsol. 



 

 
Megjegyzés: A Spot Clean mód aktiválása befejezi a készülék eddigi tisztítási feladatát. 

 
Víz hozzáadása vagy a felmosó párna tisztítása tisztítás közben 

 
Ha több vizet kell hozzáadnia a készülékhez, vagy meg kell tisztítania a felmosó párnát egy tisztítási feladat során, 

nyomja meg bármelyik gombot, hogy szüneteltesse a porszívózást, majd vegye ki a felmosó modult. Víz hozzáadása 

vagy a felmosólap tisztítása után helyezze vissza a felmosó modult, majd nyomja meg   a gombot a tisztítási 

feladat folytatásához. 

 
Hibaállapot 

 
Ha a készülék hibát észlel működés közben, a tápellátás jelzőfénye narancssárgán villog, és hangjelzést fog hallani. A 

megoldás kereséséhez olvassa el a „Hibaelhárítás” részt”. 

Megjegyzés: A készülék automatikusan alvó üzemmódba lép, ha hiba lép fel, ha 10 percen belül nem történik semmilyen 

művelet. Ha a készülék hibát észlel, a töltő dokkolóra helyezése befejezi az aktuális tisztítási feladatot. 

 
Alvó üzemmód 

 
A készülék automatikusan alvó üzemmódba kapcsol 10 perc tétlenség után, majd a tápellátás és a töltés jelzőfényei 

kialszanak. A készülék felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot. 

Megjegyzés: A készülék nem lép alvó üzemmódba, amíg nincs teljesen feltöltve. 

 
Ütemezett tisztítás 

 
A tisztítási időt ütemezheti a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban. A készülék automatikusan megkezdi a tisztítást a 

kijelölt időpontban, majd a tisztítás befejezése után visszatér a töltőállomáshoz az újratöltéséhez. 

 
Tisztítási mód 

 
A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban négy tisztítási mód áll rendelkezésre: Csendes, Normál, Erős és Turbo. Az 

alapértelmezett mód a Standard. 

 
Ne zavarjanak üzemmód 

 
A Ne zavarjanak mód megakadályozza, hogy a porszívó automatikusan elindítsa a tisztítási feladatokat, és a tápellátás 

jelzőfénye sem világít. Az alkalmazásban engedélyezheti a Ne zavarjanak módot. 

 
Töltőállomás 

 
Helyezze a töltőállomást sík talajra a falhoz. Mielőtt csatlakoztatja a töltőállomást a konnektorhoz, győződjön meg arról, 

hogy a töltőállomás mindkét oldalán legalább 0,5 méter távolság van. Annak érdekében, hogy jól tudjon 

csatlakozzon a telefonnal a porszívóhoz, győződjön meg arról, hogy a porszívó és a töltő dokkoló a Wi-Fi 



hatótávolságán belül van. 

 

Megjegyzés: Ne helyezze a töltőállomást közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, vagy ahol más tárgyak elzárhatják 

annak jelzőterületét, mert ez akadályozhatja a készülék visszatérését a töltőállomáshoz.. 

 

 

 
Rutin karbantartás  

Kefe 

1. Fordítsa meg a készüléket és szorítsa össze a csipeszeket a kefefedél eltávolításához. 

2. Emelje ki a kefét a készülékből, majd tisztítsa meg a kefecsapágyakat. 

3. A mellékelt kefetisztító eszközzel távolítsa el a kefén összegabalyodott hajszálakat. 

4. Helyezze vissza az kefét, majd tegye vissza a fedelet, és nyomja addig, amíg a kapcsok a helyükre nem kattannak.. 
 
Megjegyzés: Ajánlott hetente tisztítani és 6-12 havonta cserélni. 

 
 

 
 

A kefetisztító eszköz használata 

Kefe fedél 
 
Kapcsok 
 
Kefe 
 

Kefe csapágyak 



 
 
 

Porgyűjtő tartály és a Filter 

 
1. Nyissa ki a porszívó fedelét, majd csípje össze a porgyűjtő tartály klipjét a porgyűjtő tartály eltávolításához.. 

 
 

 
 

Megjegyzés: Ajánlott a heti takarítás. 

 
2. Open Nyissa ki a portartály fedelét az ábra szerint. 

 
 

 

 

A mosható szűrő tisztítása 

 
1. Nyissa ki a porgyűjtő tartály fedelét a nyilakkal jelölt helyeken. 



 
 

Megjegyzés: Heti tisztítás ajánlott. 

 
2. Töltsön tiszta vizet a porgyűjtő tartályba, zárja le a tartály fedelét, majd rázza a rekeszt oda -vissza, végül öntse 

ki a vizet. Ismételje meg ezeket a lépéseket, amíg a szűrő tiszta nem lesz. 

 
 

 
 

Megjegyzés: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet szabad használni. Ne használjon mosószert. 

 
3. Távolítsa el a szűrőt az ábra szerint, erőteljesen rázza fel, hogy eltávolítsa a felesleges vizet, majd tegye félre 

száradni, mielőtt visszahelyezi. 

 
 

 

 
Megjegyzés: Használat előtt a szűrőnek teljesen megszáradnia kell (legalább 24 órát). 

 
Minden irányú kerék 

 
1. Fordítsa meg a készüléket és vegye 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 határozottan a helyére. 



 
 
 

Oldalsó kefe 

 
1. Fordítsa meg a porszívót, majd óvatosan húzza ki az oldalsó kefét az alábbi ábra szerint, hogy 

megtisztítsa. 

2. Szerelje vissza az oldalkefét. 
 
 

 

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

 
Felmosó párna 

 
1. Húzza ki a felmosó páűrnát a felmosómodulból, hogy eltávolítsa. 

Kerkék 

Tengely 

Tartó 



 
 
 

Megjegyzés: A felmosó párnát minden használat után meg kell tisztítani. 

 
2. Tisztítsa és szárítsa meg a felmosó párnát. 

 

 

Megjegyzés: Tisztítás előtt vegye ki a párnát a felmosómodulból, és győződjön meg arról, hogy a szennyezett víz nem 

folyik vissza a vízkimenetbe, hogy elkerülje az eltömődést. Ne nyomja túl erősen a felmosó párnát, mert ez 

akadályozhatja annak teljesítményét. A párnát minden használat előtt meg kell tisztítani. Javasoljuk, hogy a párnát 3-6 

havonta cserélje. 

 
Vacuum-Mop szenzorok 

 
Használjon törlőkendőt a készülék minden érzékelőjének tisztításához, beleértve: 

 

A négy szintérzékelőt a készülék alján. 

Az infravörös lassítás érzékelő a készülék elején. 



A töltőérintkezők a készülék alján. 

 A mozgásérzékelő a készülék alján. 

 

 

Akkumulátor 

 
A készülék nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy a napi használat során is jól fel 

legyen töltve az akkumulátor optimális teljesítményének fenntartása érdekében. 

 

Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és tegye el. A túlkisülés okozta károk 

elkerülése érdekében a készüléket legalább háromhavonta fel kell tölteni. 

 
Töltőállomás 

 
Puha törlőkendővel tisztítsa meg a töltő dokkoló érintkezőit. 

 
Firmware frissítése 

 
Az alkalmazáson keresztül frissítheti a firmware -t. Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék a töltőállomáson 

van, és legalább 15% -os akkumulátor töltöttsége van. 

A porszívómosó tápellátásának kijelzője felváltva gyorsan villog fehér és narancssárga között, miközben a szoftver 

frissítésre kerül. 

 
Rendszer újraindítás 

 

  
Ha készülék nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 6 

másodpercig, hogy kikapcsolja. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva           gombot 3 másodpercig, hogy újra 

bekapcsolja a készüléket. 

Gyári beállítások visszaállítása 

Töltőérintkező 

Mozgásérzékelő 

Infravörös lassítás érzékelő 



Ha a rendszer újraindítása nem működik, nyomja meg egy tűvel a reset gombot, amíg egy hangot nem hall: „A gyári 
beállítások visszaállítása”. Ezzel visszaállítja a készüléket az eredeti gyári beállításokra.. 

 
 

 
 

Tartozékok visszaállítása 

 
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, válassza a Mi Robot Vacuum-Mop elemet, majd érintse meg a ”” 

gombot a Beállítások megnyitásához a jobb felső sarokban. Válassza a Fogyóeszközök lehetőséget, és válassza ki a 

visszaállítani kívánt tartozékot, majd kövesse az alkalmazás utasításait a visszaállítás befejezéséhez. 

 
Hibaelhárítás 

 
Ha a készülék hibát észlel működés közben, a tápellátás jelzőfénye narancssárgán villog, és hangjelzést fog hallani. A 

megoldás kereséséhez tekintse meg az alábbi táblázatot. 

Hiba Megoldás 

Tisztítsa meg és gyengén üsse meg az ütközőt. Ha az ütközési puffer beragadt, óvatosan üsse meg és 
távolítsa el az idegen tárgyakat. Ha ez nem működik, vigye a 
készüléket egy másik helyre és ott kapcsolja be. 

Kérjük helyezze a készüléket a földszintre és indítsa újra. A kerék nincs a földön. Helyezze a készüléket a földre és 
indítsa újra. 

Tisztítsa meg a szintérzékelőt, helyezze a készüléket a 
földszintre és indítsa újra. 

A porszívó egy része nincs a földön. Helyezze a készüléket a 
földre és indítsa újra. Ha az érzékelő piszkos, akkor is 
előfordulhat ez a probléma. 

Távolítsa el a kefét és tisztítsa meg a sörtéket és a csapágyat. Idegen tárgy akadhatott a kefébe. Távolítsa el a kefét és 
tisztítsa meg a sörtéket és a csapágyat. 

Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkeféket. Idegen tárgy akadhatott az oldalkefébe. Távolítsa el és tisztítsa 
meg az oldalkeféket. 

Ellenőrizze, hogy nem akadt semmi a főkerékre, majd vigye a 
készüléket egy másik helyre és ott kapcsolja be. 

Idegen tárgy akadhatott az egyik főkerékre. Tisztítsa meg a 
kerekeket és indítsa újra a készüléket. 

Tisztítsa meg a területet a készülék körül. A porszívó fennakadhatott valamiben. Tisztítsa meg a készülék 
körüli területet. 

Helyezze be újra a porgyűjtő tartályt és a filtert. Győződjön meg, hogy a porgyűjtő tartály és a filter 
megfelelően van felhelyezve. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, cserélje ki a szűrőt. 

Erőd mágneses mező érzékelve. A virtuális falaktól távol 
indítsa újra az eszközt. 

A készülék közel van egy virtuális falhoz. Vigye a készüléket 
egy másik helyre és ott kapcsolja be. 

Töltési hiba. Próbálja megtisztítani a töltőpontokat. Száraz kendővel tisztítsa meg a készülék és a töltőállomás 
töltőpontjait. 

Várjon, míg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll normálisra, 
majd folytassa a használatot. 

Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. 
Várjon, míg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll normálisra, 
majd folytassa a használatot. 

Tiltott terület vagy virtuális fal érzékelve. Vigye a készüléket 
egy másik helyre. 

Vigye a készüléket másik helyre és indítsa újra. 

Tisztítsa meg a vizuális navigációs szenzort. Tisztítsa meg a szenzort és indítsa újra a készüléket. 

Rendszerhiba. Indítsa újra a rendszert. Rendszerhiba miatt a készülék nem tudja folytatni a 
programot. Próbálja újraindítani a rendszert. 



Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel. 

 
GYIK 

 

Probléma típusa Megoldás 

Mit tegyek, ha készülék nem kapcsol be? Az akkumulátor töltöttsége alacsony lehet, ha a 
készülék 0 °C alatt és 40 °C fölött üzemel. Kérjük 
csak 0-40 °C közötti hőmérsékleten üzemeltesse a 
készüléket. 

Mit tegyek, ha a porszívó nem tölt? Ellenőrizze, hogy a vezeték megfelelően 
csatlakozik a töltőállomáshoz és konnektorhoz, 
ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatók tiszták. Ha 
nem, száraz kendővel tisztítsa meg. 

Miért nem tér vissza a készülék a töltőállomásra 
tölteni? 

Ellenőrizze, hogy nincs semmilyen akadály a 
töltőállomás körül. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás 
másfél méteres kerületében nincs semmilyen 
akadály.  

Mit tegyek, ha a készülék nem úgy működik, mint 
azt vártam? 

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket. 

Fura hangot ad ki a készülék. Idegen tárgy akadhatott a kefébe, oldalkefébe vagy 
a főkerekek egyikébe Állítsa le a készüléket és 
távolítsa el az idegen tárgyat. 

Miért nem tisztít olyan hatékonyan, mint korábban? Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály nem telt-e 
meg, ha igen, ürítse ki. Ellenőrizze a filtert és 
szükség esetén tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy a 
kefékre nem akadt semmi. 

A készülék nem kapcsolódik a Wi-Fi-hez. Wi-Fi jelek gyengék. Győződjön meg, hogy a 
készülék egy jól lefedett helyen van. 
Valami probléma van a Wi-Fi kapcsolattal. 
Csatlakozzon újra a hálózathoz és töltse le a Mi 
Home/Xiaomi Home utolsó verzióját, majd 
próbáljon újra csatlakozni. 

Miért nem végzi el a beütemezett programot? Ellenőrizze a töltöttségi szintet. Legalább 15%-os 
töltöttségi szint kell a tisztítási program 
elkezdéséhez. 

Fogyaszt energiát a készülék, miután teljesen 
feltöltött és a töltőállomáson van? 

A töltőállomáson hagyott készülék az alvó 
üzemmódhoz szükséges minimális energiát 
fogyasztja. 

Mit tegyek, ha nem jön ki a víz vagy víz marad a 
padlón, mikor felmos a készülék? 

Ellenőrizze, hogy a víztartály fel van töltve és 
helyesen van csatlakoztatva. Kérjük rendszeresen 
tisztítsa meg a felmosót. 

Túl sok víz folyik ki a felmosó modulban. Győződjön meg, hogy a víztartály megfelelően van 
csatlakoztatva. 

Töltés után miért nem folytatja a takarítást a 
készülék? 

A készülék nem folytatja a takarítást ne zavarjanak 
üzemmódban (DND), vagy ha manuálisan lett a 
töltőállomásra csatlakoztatva. 

A készülék nem tér vissza a töltőállomásra, miután 
el lett mozdítva. 

A készülék elmozdítása újrapozícionáláshoz 
vezethet. Ha túl messze van a töltőállomástól, nem 
tér vissza automatikusan, ezért manuálisan kell 
visszahelyezni. 



 
 

Specifikációk 

Vacuum-Mop 

Modell TYTJ01ZHM 

Méretek 353*350*81.5 mm 

Akkumulátor 14.4 V / 2400 mAh 

Nettó tömeg 3.6 kg 

Vezeték nélküli csatlakozás Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz 

Névleges feszültség 14.4 V 

Névleges teljesítmény 40 W 

Működési frekvencia 2400-2483.5 MHz 

Max kimeneti teljesítmény <20 dBm 

 

Töltőállomás 
Modell CDZ1902 

Méretek 130*126*93 mm 

Névleges bemenet 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A 

Névleges teljesítmény 19.8 V 1 A 

 

 

Normál körülmények között ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste 

között. 

 
WEEE Információ 

 
 
 
 

Az alábbi szimbólummal ellátott összes termék elektronikai terméknek és elektronikai hulladéknak minősül 

(WEEE 2012/19/EU irányelv alapján), amelyet a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt 

helyen. A megfelelő áramtalanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre káros 

lehetséges következményeket. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervezettől 

kérhet. 

 

További információért látogasson el a www.mi.com 

Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártva. 

Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company) 

Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, 

Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China 

http://www.mi.com/
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