
 
 
 
 

 
 

Xiaomi Robot Vacuum-Mop Használati utasítás 



 
 

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 
Használati utasítást 

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



+DV]QiODW�HOĘWW�ILJ\HOPHVHQ�ROYDVVD�HO�H]W�D�Np]LN|Q\YHW��pV�ĘUL]]H�PHJ�NpVĘEEL�KDV]QiODWUD� 
A Mi Robot Vacuum-Mop egy intelligens all-in-one tisztítógép, amely a maximális kényelmet és tisztítási hatékonyságot 
szolgálja. 

 
$�QDJ\�SRQWRVViJ~�PR]JiVpU]pNHOĘNNHO�pV�LQQRYDWtY�YL]XiOLV�QDYLJiFLyV�UHQGV]HUUHO�IHOV]HUHOW�0L�5RERW�9DFuum-Mop 
J\RUVDQ�IHOWpUNpSH]L�N|UQ\H]HWpW��pV�WLV]WtWiVL�~WYRQDODNDW�iOOtW�HOĘ�PHQHW�N|]EHQ� Az intuitív akadályérzékelésnek és a 
QDJ\�NHUHNHWiYROViJ~�NLDODNtWiVQDN�N|V]|QKHWĘHQ�N|QQ\HQ�QDYLJiOKDW�D�ERQ\ROXOW�RWWKRQL�HOUHQGH]pVHNEHQ� A tisztítási 
feladat befejezése után a Mi Robot Vacuum-0RS�DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DWpU�D�W|OWĘiOORPiVKR]��pV�JRQGWDODQ�pOPpQ\W�
Q\~MW�D]�HOHMpWĘO�D�YpJpLJ� $�QDJ\WHOMHVtWPpQ\Ħ�V]tYy- és elektronikusan vezérelt vízmosó rendszerével a Mi 
Vacuum-Mop úgy tisztít, hogy elöl söpör, míg hátul felmos, így EL]WRVtW�OHQ\ĦJ|]Ę�HUHGPpQ\HNHW�PLQGHQ�
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-oW�YiODV]WRWWD��pV��GY|]|OM�N�D]�RNRV�pOHW�M|YĘMpEHQ� 

 
 
Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a STYTJ01ZHM típusú rádióberendezés megfelel a 
2014/53/EU irányelvnek. Az EU PHJIHOHOĘVpJL�Q\LODWNR]DW�WHOMHV�V]|YHJH�D]�DOiEEL�LQWHUQHWHV�FtPHQ�pUKHWĘ�HO: 
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-IHOPRVy�NDPHUiMD�WLV]WtWiV�N|]EHQ�|VV]HJ\ĦMWL�D]�HJ\pQHNHW�D�
látószög tartományán belül. Biztos lehet benne, hogy minden személyes adatát az adattitkosítási technológia védi. 

 
Használati korlátozások 

 
(]W�D�NpV]�OpNHW���pYHV�YDJ\�DQQiO�LGĘVHEE�J\HUPHNHN��YDODPLQW�FV|NNHQW�IL]LNDL��pU]pNV]HUYL�YDJ\�PHQWiOLV�
NpSHVVpJHNNHO�UHQGHONH]Ę�V]HPpO\HN��LOOHWYH�WDSDV]WDODW�pV�WXGiV�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. 
1H�KDV]QiOMD�D�NpV]�OpNHW�WDODMV]LQW�IHOHWW�I�JJĘ�WHU�OHWHNHQ�YpGĘNRUOiW�QpON�O. 
Ne használja a készüléket �����&�IHOHWWL�YDJ\�����&�DODWWL�N|UQ\H]HWL�KĘPpUVpNOHWHQ��YDJ\�IRO\DGpNRNNDO�YDJ\�
ragadós anyagokkal borított padlón. 
$�NpV]�OpN�KDV]QiODWD�HOĘWW�YHJ\HQ�IHO�PLQGHQ�YH]HWpNHW�D�SDGOyUyO.  
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. *\Ę]ĘGM|Q�PHJ��KRJ\�D�J\HUPHNpW�pV�D�Ki]LiOODWRNDW�EL]WRQViJRV�
WiYROViJEDQ�WDUWMD�D�NpV]�OpNWĘO��PtJ�D]�PĦN|GLN�  
$�NHIHWLV]WtWy�V]HUV]iPRW�WDUWVD�J\HUPHNHNWĘO�WiYRO� 
 Ne helyezzen gyermeket, háziállatot vagy bármilyen tárgyat a készülék tetejére, függetlenül attól, hogy áll vagy 
mozog a készülék. 
Tartsa távol a hajat, az ujjakat és más testrészeket a készülék szívónyílásától. 
Ne használja a készüléket pJĘ�DQ\DJRN�WLV]WtWiViUD� 
Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat. 
7LV]WtWiV�YDJ\�NDUEDQWDUWiV�HOĘWW�J\Ę]ĘGM|Q�PHJ�DUUyO��KRJ\�D�készülék ki YDQ�NDSFVROYD��pV�D�W|OWĘiOORPiV�NL�YDQ�
húzva. 
Ne törölje le a termék bármely részét nedves ruhával vagy folyadékkal. 
.pUM�N��KDV]QiOMD�H]W�D�WHUPpNHW�D�IHOKDV]QiOyL�Np]LN|Q\Y�XWDVtWiVDLQDN�PHJIHOHOĘHQ��$�IHOKDV]QiOy�IHOHOĘV�D�
termék nem rendeltetéss]HUĦ�KDV]QiODWiEyO�HUHGĘ�NiURNpUW� 

 
Akkumulátor és töltés 

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


1H�KDV]QiOMRQ�KDUPDGLN�IpOWĘO�V]iUPD]y�DNNXPXOiWRUW��W|OWĘW�YDJ\�W|OWĘiOORPiVW��&VDN�D�&'=�����
tápegységgel használja. 
Ne kísérelje meg önállóan szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a 
W|OWĘiOORPiVW� 
1H�WHJ\H�D�W|OWĘiOORPiVW�KĘIRUUiV�N|]HOpEH� 
1H�Q\~OMRQ�QHGYHV�Np]]HO�pV�QH�KDV]QiOMRQ�QHGYHV�UXKiW�D�GRNNROy�W|OWĘpULQWNH]ĘLQHN�W|UOpVpKH]�pV�WLV]WtWiViKR]�� 
1H�iUDPWDODQtWVD�V]DNV]HUĦWOHQ�O�D�UpJL�DNNXPXOiWRUW��$�V]�NVpJWHOHQ�DNNXPXOiWRURNDW�D�PHJIHOHOĘ�~MUDKDV]QRVtWy�
létesítményben kell kidobni. 
Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a 
YHYĘV]ROJiODWWDO� 
*\Ę]ĘGM|Q�PHJ�DUUyO��KRJ\�D�készülék szállításkor ki van kapcsolva, és ha lehetséges, az eredeti 
csomagolásában tárolja. 
Ha a készüléket KRVV]~�LGHLJ�QHP�KDV]QiOMD��W|OWVH�IHO�WHOMHVHQ��PDMG�NDSFVROMD�NL��pV�WiUROMD�KĦY|V��V]iUD]�KHlyen. 
Töltse fel a készüléket legalább 3 havonta, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését. 

 
Accessories 

 
 

 
 
 
Termékáttekintés 

7|OWĘ�GRNN Tisztító eszköz Tápkábel 

Víztartály Felmosó párna Oldalkefe 



 
 
 

Spot/Dokkoló gomb 

Nyomja PHJ�D�NpV]�OpN�W|OWĘSRQWKR]�YDOy�YLVV]DN�OGpVpKH]� 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Spot Clean mód 
bekapcsolásához. 
-HO]ĘIpQ\ 
9LOORJy�IHKpU��9LVV]DWpUpV�D�W|OWĘ�iOORPiVKR]��QRUPiOLV�W|OW|WWVpJ�  
9LOORJy�QDUDQFVViUJD��9LVV]DWpUpV�D�W|OWĘ�iOORPiVKR]��DODFVRQ\�
töltöttség) 
Pulzáló fehér: Töltés (normális töltöttség) 
Pulzáló narancssárga: Töltés (alacsony töltöttség) 
Fehér: Töltés befejezve 
 
Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, 
PtJ�D�NpV]�OpN��]HPHO��YLVV]DWpU�D�W|OWĘ�iOORPiVKR]�YDJ\�6SRW�
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. 
 
-HO]ĘIpQ\ 
Fehér: Tisztítás vagy takarítás befejezve, 
Villogó fehér: Tisztítás szünetel. 
Villogó kék: Kapcsolódás a hálózathoz 
Villogó narancssárga: Hiba. 

3RUJ\ĦMWĘ�WDUWiO\ 

3RUJ\ĦMWĘ�WDUWiO\�NDSRFV 

3RUJ\ĦMWĘ�WDUWiO\�
fedél 

Filter 

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

Újraindító gomb 
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gyári 
beállítások 
visszaállításához 

/HYHJHĘNLYH]HWĘ�
nyílás/Speaker 



 
 
 

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

 

 
 
Megjegyzés: *\Ę]ĘGM|Q�PHJ�DUUyO��KRJ\�D�W|OWĘiOORPiV�PLQGNpW�ROGDOiQ�OHJDOiEE�����PpWHU��HOĘWWH�SHGLJ�W|EE�PLQW�����
PpWHU�WiYROViJ�YDQ��&VDWODNR]WDVVD�D�WiSNiEHOW�D�W|OWĘ�GRNNROyKR]��pV�igazítsa meg a kilazult kábelt, hogy 
PHJDNDGiO\R]]D��KRJ\�D�W|UOĘ�|VV]HJDEDO\RGMRQ��DPL�YpOHWOHQ�O�HOPR]GtWKDWMD�YDJ\�NLK~]KDWMD�D�W|OWĘiOORPiVW� 

 
2. Kapcsolja be és töltse fel a készüléket 

 
 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. $PLNRU�D�WiSHOOiWiV�MHO]ĘIpQ\H�YLOiJtWDQL�NH]G��WHJ\H�D�készüléket a 
W|OWĘ�GRNNROyUD az újratöltéshez. 

Infravörös lassulás 
pU]pNHOĘ 

-HO]ĘWHU�OHW 
 
7|OWĘ�FVDWODNR]WDWy 
 
Tápcsatlakoztató 

Ütközési puffer 

6]LQWpU]pNHOĘ 

Minden irányú kerék 
7|OWĘ�FVDWODNR]WDWyN 
 
0R]JiVpU]pNHOĘ 
Oldalkefe 
 
 
)Ę�NHUHNHN 
Kefe 
.HIH�IHGĘ�NDSRFV 
 
 
 
Víztartály 



 
 
3. Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás 

 
(]�D�WHUPpN�D�0L�+RPH�;LDRPL�+RPH�DONDOPD]iVVDO�PĦN|GLN *. 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 
NHUHVVHQ�Ui�D�Ä0L�+RPH�;LDRPL�+RPH´�HOHPUH�D]�$SS�6WRUH�-ban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi 
+RPH���;LDRPL�+RPH�DONDOPD]iVW��pULQWVH�PHJ�D�Ä�´�JRPERW�D�MREE�IHOVĘ�VDURNEDQ��PDMG�N|YHVVH�D]�XWDVtWiVRNDW�D]�
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-)L�MHO]Ęt. (J\LGHMĦOHJ�Q\RPMD�PHJ�pV�WDUWVD�OHQ\RPYD�D  és   
JRPERNDW��DPtJ�QHP�KDOOMD�D�N|YHWNH]ĘW��Ä9iUDNR]iV�D�KiOy]DWL�NRQILJXUiFLyUD´��³:DLWLQJ for the network FRQILJXUDWLRQ´). 
Miután a Wi-IL�MHO]Ę�ODVVDQ�YLOORJ��D�:L-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-UĘO�
vezérelheti a Mi Home/Xiaomi Home eszközzel összekapcsolt eszközöket. 

 
 
a. Nyomja meg a Google Assistant alkalmazásban és keressen rá a ³0L +RPH´ vagy  ³;LDRPL +RPH´� Nyomja 

PHJ�D�Ä&VDWODNR]WDWiV´ (³/LQN´) és lépjen be a Mi fiókjába.

Akkumulátor szint jHO]Ę 
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 
NpSHUQ\ĘQ�PHJMHOHQĘ�XWDVtWiVRNDW�D]�HV]N|]�KR]]iDGiViKR]��$�ILyN�|VV]HNDSFVROiVD�XWiQ�D�0L�-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 ³6NLOOV & *DPHV´ OHKHWĘVpJHW. 
.HUHVVH�PHJ�D�Ä0L�+RPH´�YDJ\�D�Ä;LDRPL�+RPH´�NLIHMH]pVW��PDMG�NRSSLQWVRQ�D]�Ä(1*('e/<(=e6´�HOHPUH��pV�
jelentkezzen be Mi -fiókjával. 

 
b. +D�D�ILyNMD�VLNHUHVHQ�|VV]H�YDQ�NDSFVROYD��NRSSLQWVRQ�D]�Ä(V]N|]|N�IHOIHGH]pVH´�HOHPUH��pV�N|YHVVH�D�NpSHUQ\ĘQ�
PHJMHOHQĘ�XWDVtWiVRNDW�D]�HV]N|]�KR]]iDGiVához. 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 
NHU�OM|Q�V]ĘQ\HJJHO�ERUtWRWW�WHU�OHWUH vagy használati tárgyakra. 

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

 

 
Megjegyzés: 1H�KDV]QiOMRQ�QHP�NLMHO|OW�WLV]WtWyV]HUHNHW�YDJ\�IHUWĘWOHQtWĘV]HUHNHW� 

 
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-IHOPRVy�WiSHOOiWiViQDN�MHO]ĘMH�SXO]iOy�IHKpUUĘO�HJ\V]tQĦ�IHKpUUH�YiOW��WHOMHVHQ�IHO�YDQ�W|OWYH� Nyomja meg 

gombot vagy használja Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a takarítás megkezdéséhez. 
Megjegyzés: A felmosó SiUQiW�PLQGHQ����SHUF�KDV]QiODW�XWiQ�PHJ�NHOO�WLV]WtWDQL��KRJ\�EL]WRVtWVD�D�PHJIHOHOĘ�
vízáramlást és a tisztítási hatékonyságot. 

 
6. Felmosó modul eltávolítása 
Miután a készülék EHIHMH]WH�D�WLV]WtWiVW�pV�YLVV]DWpUW�D�W|OWĘiOORPiVKR]��Q\RPMD�EHIHOp�D�IHOPRVy PRGXO�ROGDOVy�FVtSWHWĘLW��
és húzza ki a modul eltávolításához. 

 
Megjegyzés: Amikor a készülék W|OWĘGLN�YDJ\�QLQFV�KDV]QiODWEDQ��WiYROtWVD�HO�D�IHOPRVy�PRGXOW��|QWVH�NL�D�WDUWiO\EDQ�
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. $PLQW�D�WiSHOOiWiV�MHO]ĘIpQ\H�IRO\DPDWRVDQ�
fehérre vált, a készülék készenléti üzemmódba lép. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombot, miközben a készülék áll. $�NpV]�OpN�NLNDSFVROiViYDO�EHIHMH]ĘGLN�D]�DNWXiOLV�WLsztítási 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, 
WLV]WtWiV�HOĘWW�W|OWVH�IHO� 
Ha a készülék tisztítás N|]EHQ�NH]G�OHPHU�OQL�D]�DNNXPXOiWRU��DNNRU�DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DWpU�D�W|OWĘ�GRNNROyED�
tölteni. Miután a készülék teljesen IHOW|OWĘG|WW��RWW�IRO\WDWMD�D�WLV]WtWiVW��DKRO�DEEDKDJ\WD� 
7LV]WtWiV�HOĘWW�szedje fel D�SDGOyQ�OpYĘ�NiEHOHNHW��EHOHpUWYH�D�W|OWĘ�GRNNROy�WiSNiEHOW�LV���QHKRJ\�D�készülék elakadjon 
rajtuk, ami véletlenül leállíthatja az elektromos készülékeket, vagy károsíthatja a tárgyakat vagy kábeleket. 
Alapértelmezés szerint, ha a készülék ���SHUFQpO�U|YLGHEE�LGĘ�DODWW�HOYpJ]L�D�WLV]WtWiVL�IHODGDWRW��DNNRU�PiVRGV]RU�LV�
megtisztítja a területet. 

 
Töltés 

 
Autómód: A tisztítás befejeztével a készülék DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DWpU�D�W|OWĘiOORPiVKR]��KRJ\�~MUDW|OWĘGM|Q� 

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

W|OWĘiOORPiVKR]��+D�D�MHO]Ę YLOORJ��D�NpV]�OpN�DXWRPDWLNXVDQ�W|OWĘGLN� 
Pulzáló narancssárga: Töltöttségi szint kevesebb, mit 15%. 
Pulzáló fehér: Töltöttégi szint több, mint 15%. 

 
Megjegyzés: A készülék DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DWpU�HUHGHWL�WLV]WtWiVL�KHO\]HWpEH��KD�QHP�WDOiOMD�D�W|OWĘiOORPiVW��+D�H]�
PHJW|UWpQLN��NpUM�N��PDQXiOLVDQ�KHO\H]]H�D�YiNXXPW|UOĘW�D�W|OWĘiOORPiVUD� 

 
Szünetetetés 

 

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

gombot. Nyomja meg a           gombot pV�D�NpV]�OpN�DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DPHJ\�D�W|OWĘiOORPiVKR]�� 
Megjegyzés: Amikor a készülék programja V]�QHWHOWHWYH�YDQ��D�W|OWĘiOORPiVUD�KHO\H]YH�EHIHMH]ĘGLN�D]�DNWXiOLV�
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 
IDODN�PHQWpQ�W|UWpQĘ�WLV]WtWiVVDO��KRJ\�EL]WRVtWVD�D]�DODSRV�PXQNiW��$PLNRU�D�készülék befejezte a tisztítást, 
DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DWpU�D�W|OWĘiOORPiVKR]�~MUDW|OWĘGQL� 

 

 
 
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 KLEiW�pV]OHO�PĦN|GpV�N|]EHQ��D�WiSHOOiWiV�MHO]ĘIpQ\H�QDUDQFVViUJiQ�YLOORJ��pV�KDQJMHO]pVW�IRJ�KDOODQL��$�
PHJROGiV�NHUHVpVpKH]�ROYDVVD�HO�D�Ä+LEDHOKiUtWiV´�UpV]W´� 
Megjegyzés: A készülék automatikusan alvó üzemmódba lép, ha hiba lép fel, ha 10 percen belül nem történik semmilyen 
PĦYHOHW��+D�D�készülék KLEiW�pV]OHO��D�W|OWĘ�GRNNROyUD�KHO\H]pVH�EHIHMH]L�D]�DNWXiOLV�WLV]WtWiVL�IHODGDWRW� 

 
Alvó üzemmód 

 
A készülék DXWRPDWLNXVDQ�DOYy��]HPPyGED�NDSFVRO����SHUF�WpWOHQVpJ�XWiQ��PDMG�D�WiSHOOiWiV�pV�D�W|OWpV�MHO]ĘIpQ\HL�
kialszanak. A készülék felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot. 
Megjegyzés: A készülék nem lép alvó üzemmódba, amíg nincs teljesen feltöltve. 

 
Ütemezett tisztítás 

 
$�WLV]WtWiVL�LGĘW��WHPH]KHWL�D�0L�+RPH�;LDRPL�+RPH�DONDOPD]iVEDQ��$�készülék automatikusan megkezdi a tisztítást a 
NLMHO|OW�LGĘSRQWEDQ��PDMG�D�WLV]WtWiV�EHIHMH]pVH�XWiQ�YLVV]DWpU�D�W|OWĘiOORPiVKR]�az újratöltéséhez. 

 
Tisztítási mód 

 
A Mi +RPH�;LDRPL�+RPH�DONDOPD]iVEDQ�QpJ\�WLV]WtWiVL�PyG�iOO�UHQGHONH]pVUH��&VHQGHV��1RUPiO��(UĘV�pV�7XUER��$]�
alapértelmezett mód a Standard. 

 
Ne zavarjanak üzemmód 

 
A Ne zavarjanak mód megakadályozza, hogy a porszívó automatikusan elindítsa a tisztítási feladatokat, és a tápellátás 
MHO]ĘIpQ\H�sem világít. Az alkalmazásban engedélyezheti a Ne zavarjanak módot. 

 
7|OWĘiOORPiV 

 
+HO\H]]H�D�W|OWĘiOORPiVW�VtN�WDODMUD�D�IDOKR]��0LHOĘWW�FVDWODNR]WDWMD�D�W|OWĘiOORPiVW�D�NRQQHNWRUKR]��J\Ę]ĘGM|Q�PHJ�DUUyO��
hogy a W|OWĘiOORPiV�PLQGNpW�ROGDOiQ�OHJDOiEE�����PpWHU�WiYROViJ�YDQ��$QQDN�pUGHNpEHQ��KRJ\�MyO�WXGMRQ 
FVDWODNR]]RQ�D�WHOHIRQQDO�D�SRUV]tYyKR]��J\Ę]ĘGM|Q�PHJ�DUUyO��KRJ\�D�SRUV]tYy�pV�D�W|OWĘ�GRNNROy�D�:L-Fi 



hatótávolságán belül van. 
 
Megjegyzés: Ne helyezze a tölWĘiOORPiVW�N|]YHWOHQ�QDSVXJiU]iVQDN�NLWHWW�KHO\UH��YDJ\�DKRO�PiV�WiUJ\DN�HO]iUKDWMiN�
DQQDN�MHO]ĘWHU�OHWpW��PHUW�H]�DNDGiO\R]KDWMD�D�készülék YLVV]DWpUpVpW�D�W|OWĘiOORPiVKR]�. 

 

 
 
Rutin karbantartás  

Kefe 

1. Fordítsa meg a készüléket és szorítsa össze a csipeszeket a kefefedél eltávolításához. 
2. (PHOMH�NL�D�NHIpW�D�NpV]�OpNEĘO��PDMG�WLV]WtWVD�PHJ�D�NHIecsapágyakat. 
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 



 
 
 
PorgyĦjtĘ tartály és a Filter 

 
1. Nyissa ki a porszívó fedelét, majd csípje össze a porJ\ĦMWĘ�WDUWiO\ klipjét a porJ\ĦMWĘ�WDUWiO\ eltávolításához.. 

 
 

 
 
Megjegyzés: Ajánlott a heti takarítás. 

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

 
 

 
 
$�PRVKDWy�V]ĦUĘ�WLV]WtWiVD 

 
1. Nyissa ki a porJ\ĦMWĘ�WDUWiO\ fedelét a nyilakkal jelölt helyeken. 



 
 
Megjegyzés: Heti tisztítás ajánlott. 

 
2. Töltsön tiszta vizet a porJ\ĦMWĘ�tartályba, zárja le a tartály fedelét, majd rázza a rekeszt oda -vissza, végül öntse 
ki a vizet. Ismételje meg e]HNHW�D�OpSpVHNHW��DPtJ�D�V]ĦUĘ�WLV]WD�QHP�OHV]� 

 
 

 
 
Megjegyzés: $�V]ĦUĘ�WLV]WtWiViKR]�FVDN�WLV]WD�YL]HW�V]DEDG�KDV]QiOQL��1H�KDV]QiOMRQ�PRVyV]HUW. 

 
3. 7iYROtWVD�HO�D�V]ĦUĘW�D]�iEUD�V]HULQW��HUĘWHOMHVHQ�Ui]]D�IHO��KRJ\�HOWiYROtWVD�D�IHOHVOHJHV�YL]HW��PDMG�tegye félre 
V]iUDGQL��PLHOĘWW�YLVV]DKHO\H]L� 

 
 

 
 
Megjegyzés: +DV]QiODW�HOĘWW�D�V]ĦUĘQHN�WHOMHVHQ�PHJV]iUDGQLD�NHOO��OHJDOiEE����yUiW�� 

 
Minden irányú kerék 

 
1. Fordítsa meg a készüléket és vegye ki a minden irányú kereket. 
2. 7iYROtWVD�HO�D�KDMDW��V]HQQ\H]ĘGpVW pV�HJ\pE�W|UPHOpNHW�D�NHUpNUĘO�pV�D�WHQJHO\UĘO� 
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 felmosy�SiĦUQiW 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: 7LV]WtWiV�HOĘWW�YHJ\H�NL�D�SiUQiW�D�IHOPRVyPRGXOEyO��pV�J\Ę]ĘGM|Q�PHJ�DUUyO��KRJ\�D�V]HQQ\H]HWW�Yt]�QHP�
folyik vissza a Yt]NLPHQHWEH��KRJ\�HONHU�OMH�D]�HOW|PĘGpVW. 1H�Q\RPMD�W~O�HUĘVHQ�D�IHOPRVy párnát, mert ez 
akadályozhatja annak teljesítményét. A párnát PLQGHQ�KDV]QiODW�HOĘWW�PHJ�NHOO�WLV]WtWDQL��-DYDVROMXN��KRJ\�D�párnát 3-6 
havonta cserélje. 

 
Vacuum-Mop szenzorok 

 
+DV]QiOMRQ�W|UOĘNHQGĘW�D�készülék PLQGHQ�pU]pNHOĘMpQHN�WLV]WtWiViKR]��EHOHpUWYH: 

 

$�QpJ\�V]LQWpU]pNHOĘW�D�NpV]�OpN�DOMiQ� 
$]�LQIUDY|U|V�ODVVtWiV�pU]pNHOĘ�D készülék elején. 



$�W|OWĘpULQWNH]ĘN�D készülék alján. 
 $�PR]JiVpU]pNHOĘ�D készülék alján. 

 

 

Akkumulátor 
 
A készülék QDJ\�WHOMHVtWPpQ\Ħ�OtWLXP-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. 

 
7|OWĘállomás 

 
3XKD�W|UOĘNHQGĘYHO�WLV]WtWVD�PHJ�D�W|OWĘ�GRNNROy�pULQWNH]ĘLW� 

 
Firmware frissítése 

 
Az alkalmazáson keresztül frissítheti a firmware -W��)ULVVtWpV�HOĘWW�J\Ę]ĘGM|Q�PHJ�DUUyO��KRJ\�D�készülék D�W|OWĘiOORPiVRQ�
van, és legalább 15% -os akkumulátor töltöttsége van. 
$�SRUV]tYyPRVy�WiSHOOiWiViQDN�NLMHO]ĘMH�IHOYiOWYD�J\RUVDQ�YLOORJ�IHKpU�pV�QDUDQcssárga 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 

7|OWĘpULQWNH]Ę 

0R]JiVpU]pNHOĘ 

,QIUDY|U|V�ODVVtWiV�pU]pNHOĘ 



+D�D�UHQGV]HU�~MUDLQGtWiVD�QHP�PĦN|GLN��Q\RPMD�PHJ�HJ\�WĦYHO�D�UHVHW�JRPERW��DPtJ�HJ\�KDQJRW�QHP�KDOO��Ä$�J\iUL�
EHiOOtWiVRN�YLVV]DiOOtWiVD´��(]]HO�YLVV]Dállítja a készüléket az eredeti gyári beállításokra.. 

 
 

 
 

Tartozékok visszaállítása 
 
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, válassza a Mi Robot Vacuum-0RS�HOHPHW��PDMG�pULQWVH�PHJ�D�´´�
JRPERW�D�%HiOOtWiVRN�PHJQ\LWiViKR]�D�MREE�IHOVĘ�VDURNEDQ��9iODVV]D�D�)RJ\yHV]N|]|N�OHKHWĘVpJHW��pV�YiODVV]D�NL�D�
visszaállítani kívánt tartozékot, majd kövesse az alkalmazás utasításait a visszaállítás befejezéséhez. 

 
Hibaelhárítás 

 
Ha a készülék KLEiW�pV]OHO�PĦN|GpV�N|]EHQ��D�WiSHOOiWiV�MHO]ĘIpQ\H�QDUDQFVViUJiQ�villog, és hangjelzést fog hallani. A 
megoldás kereséséhez tekintse meg az alábbi táblázatot. 

Hiba Megoldás 
7LV]WtWVD�PHJ�pV�J\HQJpQ��VVH�PHJ�D]��WN|]ĘW� Ha az ütközési puffer beragadt, óvatosan üsse meg és 

távolítsa el az idegen tárgyakat. Ha ez nem PĦN|GLN��YLJ\H�D�
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. 

7LV]WtWVD�PHJ�D�V]LQWpU]pNHOĘW��KHO\H]]H�D�NpV]�OpNHW�D�
földszintre és indítsa újra. 

A porszívó egy része nincs a földön. Helyezze a készüléket a 
I|OGUH�pV�LQGtWVD�~MUD��+D�D]�pU]pNHOĘ�SLV]NRV��DNNRU�LV�
HOĘIRUGXOKDW�H]�D�SUREOpPD� 

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. 

(OOHQĘUL]]H��KRJ\�QHP�DNDGW�VHPPL�D�IĘNHUpNUH��PDMG�YLJ\H�D�
készüléket egy másik helyre és ott kapcsolja be. 

,GHJHQ�WiUJ\�DNDGKDWRWW�D]�HJ\LN�IĘNHUpNUH��7LV]WtWVD�PHJ�D�
kerekeket és indítsa újra a készüléket. 

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

+HO\H]]H�EH�~MUD�D�SRUJ\ĦMWĘ�WDUWiO\W�pV�D�ILOWHUW� *\Ę]ĘGM|Q�PHJ��KRJ\�D�SRUJ\ĦMWĘ�WDUWiO\�pV�D�ILOWHU�
PHJIHOHOĘHQ�YDQ�IHOKHO\H]YH��+D�D�SUREOpPD�WRYiEEUD�LV�
IHQQiOO��FVHUpOMH�NL�D�V]ĦUĘW� 

(UĘG�PiJQHVHV�PH]Ę�przékelve. 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. 

7|OWpVL�KLED��3UyEiOMD�PHJWLV]WtWDQL�D�W|OWĘSRQWRNDW� 6]iUD]�NHQGĘYHO�WLV]WtWVD�PHJ�D�NpV]�OpN�pV�D�W|OWĘiOORPiV�
W|OWĘSRQWMDLW� 

9iUMRQ��PtJ�D]�DNNXPXOiWRU�KĘPpUVpNOHWH�YLVV]DiOO�QRUPiOLVUD��
majd folytassa a használatot. 

$]�DNNXPXOiWRU�KĘPpUVpNOHWH�W~O�PDJDV�YDJ\�W~O�DODFVRQ\��
9iUMRQ��PtJ�D]�DNNXPXOiWRU�KĘPpUVpNOHWH�YLVV]DiOO�QRUPiOLVUD��
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 hĘmérsékleten üzemeltesse a 
készüléket. 

Mit tegyek, ha a porszívó nem tölt? EllenĘrizze, hogy a vezeték megfelelĘen 
csatlakozik a töltĘillomáshoz és konnektorhoz, 
ellenĘrizze, hogy a töltĘ csatlakoztatók tiszták. Ha 
nem, száraz kendĘvel tisztítsa meg. 

Miért nem tér vissza a készülék a töltĘillomásra 
tölteni? 

EllenĘrizze, hogy nincs semmilyen akadály a 
töltĘillomás körül. EllenĘrizze, hogy a töltĘillomás 
másfél méteres kerületében nincs semmilyen 
akadály.  

Mit tegyek, ha a készülék nem úgy mĦködik, 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 fĘkerekek egyikébe Állítsa le a készüléket és 
távolítsa el az idegen tárgyat. 

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

A készülék nem kapcsolódik a Wi-Fi-hez. Wi-Fi jelek gyengék. GyĘzĘdjön 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? EllenĘrizze a töltöttségi szintet. Legalább 15%-os 
töltöttségi szint kell a tisztítási program 
elkezdéséhez. 

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

A töltĘillomáson 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? 

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

Túl sok víz folyik ki a felmosó modulban. GyĘzĘdjön meg, hogy a víztartály megfelelĘen 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 
töltĘillomásra csatlakoztatva. 

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

A készülék elmozdítása újrapozícionáláshoz 
vezethet. Ha túl messze van a töltĘillomástól, 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 
MĦködési frekvencia 2400-2483.5 MHz 
Max kimeneti teljesítmény <20 dBm 
 

7|OWĘiOORPiV 
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 

 
 
 
 

$]�DOiEEL�V]LPEyOXPPDO�HOOiWRWW�|VV]HV�WHUPpN�HOHNWURQLNDL�WHUPpNQHN�pV�HOHNWURQLNDL�KXOODGpNQDN�PLQĘV�O�
(WEEE 2012/19/EU irányelv alapján), amelyet a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt 
helyen. $�PHJIHOHOĘ�iUDPWDODQtWiV�pV�~MUDKDV]QRVtWiV�VHJtW�PHJHOĘ]QL�D�N|UQ\H]HWUH�pV�D]�HPEHUL�HJpV]VpJUH�NiURV�
OHKHWVpJHV�N|YHWNH]PpQ\HNHW��7RYiEEL�LQIRUPiFLyW�D�KHO\L�|QNRUPiQ\]DWWyO�YDJ\�N|UQ\H]HWYpGHOPL�V]HUYH]HWWĘO�
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/


 


