
 Uživatelská příručka k automatické vyprazdňovací stanici 
pro robotický vysavač s mopem Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro
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Bezpečnostní informace

Omezení použití

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Tento výrobek je určen k úklidu podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte ho venku, na 
jiných površích než podlahách nebo v komerčních či průmyslových prostorách.

Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
intelektuálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí pod dohledem rodičů 
či opatrovníků, aby se zajistil bezpečný provoz a zabránilo nebezpečí úrazu. Čištění a údržbu by 
neměly provádět děti bez dohledu.

Tento produkt není hračkou. Při provozu automatické vyprazdňovací stanice zajistěte, aby se děti a 
domácí zvířata nacházela v bezpečné vzdálenosti.

Pokud jsou napájecí šňůra poškozená, je třeba ji nahradit speciální napájecí šňůrou nebo sestavou, 
které zakoupíte u výrobce nebo pracovníka servisu.

Automatickou vyprazdňovací stanici je nutné umístit do otevřeného prostoru, a nikoliv na místo 
položené výše než podlaha, jako jsou třeba schody.

Při přesouvání automatické vyprazdňovací stanice nepoužívejte její horní kryt jako rukojeť.

Na automatickou vyprazdňovací stanici si nestoupejte ani nesedejte.



Do automatické vyprazdňovací stanice nelijte žádnou tekutinu ani stanici neponořujte do vody. 

Automatickou vyprazdňovací stanici nepoužívejte bez vloženého jednorázového sáčku.

Nepoužívejte vysavač s mopem při teplotě okolí vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C nebo na podlaze 
s kapalnými či lepkavými materiály.

Tuto automatickou vyprazdňovací stanici neinstalujte, nenabíjejte a nepoužívejte venku, 
v koupelnách nebo v blízkosti bazénu.

Na automatickou vyprazdňovací stanici – ať už je v klidu, nebo v činnosti – neusazujte děti, domácí 
zvířata ani na ni neumisťujte žádné předměty.

Před čištěním nebo prováděním údržby je nutné automatickou vyprazdňovací stanici odpojit od 
elektrické sítě.

Do štěrbin na automatické vyprazdňovací stanici nevkládejte prsty, aby nedošlo ke zranění. 

Neumisťujte žádné předměty na otvory automatického vyprazdňování.

Před transportem se přesvědčte, že je vysavač s mopem vypnutý a uložený v originálním balení, 
pokud je to možné.

Používejte prosím tento výrobek v souladu s pokyny v Uživatelské příručce. Za jakékoli ztráty či 
poškození způsobená nevhodným použitím tohoto výrobku odpovídají uživatelé.
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Dbejte na to, aby napětí ve vámi použité elektrické síti odpovídalo napětí uvedenému na této 
automatické vyprazdňovací stanici.

Automatickou vyprazdňovací stanici nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

Automatickou vyprazdňovací stanici neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla.

Nabíjecí kontakty automatické vyprazdňovací stanice nečistěte mokrou utěrkou ani mokrýma 
rukama.

Pokud je napájecí šňůra poškozena nebo přerušena, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte 
poprodejní servis.

Nechystáte-li se automatickou vyprazdňovací stanici delší dobu použít, odpojte ji od elektrické sítě.

Baterie a nabíjení

Společnost Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými 
evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující 
internetové adrese:  http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/service/userguide

EU – Prohlášení o shodě



Přehled o výrobku

Obsah balení

Poznámka:
· Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.
· Robotický vysavač s mopem, který se používá s touto automatickou vyprazdňovací stanicí, se prodává samostatně. Informace o používání a údržbě vysavače s mopem naleznete 

v uživatelské příručce k vysavači s mopem.
· Aby bylo možné tuto automatickou vyprazdňovací stanici použít, musí být automatická vyprazdňovací nádoba na prach vložena do vysavače s mopem.

Napájecí šňůra Uživatelská příručkaAutomatická vyprazdňovací 
nádoba na prach

Automatická vyprazdňovací stanice 
 (s vloženým jednorázovým sáčkem)

Jednorázový sáček
 (náhradní)
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Automatická vyprazdňovací stanice

Pohled zezadu

Pohled zespodu

Držák kabelu

Napájecí zdířka
Vypínač

Drážky na kabel

Kryt vzduchového 
kanálu

Horní kryt

Pohled zepředu

Tlačítko čištění / automatického 
vyprázdnění
Stisknutím zahájíte čištění.
Podržením po dobu 2 sekund vyprázdníte 
nádobu na prach.

Signální oblast

Nabíjecí kontakty

Otvor automatického 
vyprazdňování

Indikátor
Svítí bíle: Zapnuto / vysavač s mopem je 
plně nabit
Pulzuje bíle: Vysavač s mopem se nabíjí
Bliká oranžově: Jednorázový sáček je 
plný / jednorázový sáček není vložen / 
chyba



Automatická vyprazdňovací stanice ( horní kryt otevřen ) Automatická vyprazdňovací nádoba na prach

Jednorázový sáček

Rukojeť

Svorka přihrádky na prach

Kryt přihrádky na prach

Filtr

Poznámka: Automatická vyprazdňovací stanice je z výrobního závodu expedována 
s vloženým jednorázovým sáčkem.

Otvor automatického 
vyprazdňování

Drážka

Filtr (nelze vyjmout)
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Instalace

3. Dejte pryč originální nabíjecí stanici.

2. Vložte automatickou vyprazdňovací nádobu na
prach.

1. Vyjměte originální nádobu na prach z vysavače
s mopem.

4. Nainstalujte automatickou vyprazdňovací stanici.
· Umístěte automatickou vyprazdňovací stanici do otevřeného prostoru 
s dobrým signálem Wi-Fi.

· K uspořádání napájecího kabelu použijte držák kabelu a drážky na kabel.

> 0,5 m

> 0,5 m

> 1,5
 m ① Nadbytečnou část 

napájecího kabelu 
smotejte do držáku 
kabelu.

② Část napájecího 
kabelu, která se nachází 
na zemi, vložte do drážek 
na kabel.



Způsob použití

Zapnutí a nabíjení
· Automatickou vyprazdňovací stanici připojte k elektrické síti a zapněte 
ji. Kontrolka na automatické vyprazdňovací stanici se rozsvítí bíle.

· Ručně umístěte vysavač s mopem na automatickou vyprazdňovací 
stanici; vysavač s mopem se automaticky zapne a začne se nabíjet.

· Jakmile bude vysavač s mopem plně nabit, kontrolka na automatické 
vyprazdňovací stanici se na 10 minut rozsvítí bílou barvou a poté zhasne.

Zapnutí automatické 
vyprazdňovací stanice

Zahajte úklid
Po stisknutí tlačítka  opustí vysavač s mopem automatickou vyprazdňovací 
stanici a zahájí úklid.

· Před použitím této funkce se ujistěte, že je automatická vyprazdňovací stanice zapnutá 
a že je k ní připojen vysavač s mopem.

· Aby se mohl vysavač s mopem snadno vrátit do automatické vyprazdňovací stanice, 
nechte jej úklid zahájit z této stanice a v průběhu úklidu stanici nepřesouvejte.

Vyprázdnění nádoby na prach
Jakmile vysavač s mopem dokončí úklid, vrátí se do automatické 
vyprazdňovací stanice, aby se nabil. Automatická vyprazdňovací stanice 
poté automaticky zahájí vyprazdňování nádoby na prach.

Poznámka:
· Pokud jste v aplikaci vypnuli funkci automatického vyprázdnění, automatická 

vyprazdňovací stanice nádobu na prach automaticky nevyprázdní.
· Pokud jste v aplikaci funkci automatického vyprázdnění upravili, automatická 

vyprazdňovací stanice bude nádobu na prach vyprazdňovat podle nastavené četnosti.
· Pokud automatická vyprazdňovací stanice nádobu na prach automaticky nevyprázdní, 

 na automatické vyprazdňovací stanici můžete tento proces spustit podržením tlačítka  
po dobu 2 sekund.

Poznámka:

Poznámka:
· Automatickou vyprazdňovací stanici zapnete přesunutím vypínače do polohy „I“ 

a přesunutím vypínače do polohy „O“ ji vypnete.
· Automatická vyprazdňovací stanice nefunguje, když není připojena k elektrické síti nebo 

když není zapnuta.
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Čištění automatické vyprazdňovací nádoby na 
prach (doporučeno každý týden)

Rutinní údržba

1. Otevřete horní kryt vysavače s mopem, stiskněte sponku nádoby na prach 
a směrem nahoru vyjměte automatickou vyprazdňovací nádobu na prach.

2. Otevřete přihrádku na prach a vyprázdněte ji. Potom pomocí tkaniny 
otřete otvory automatického vyprazdňování.

Poznámka: Aby se filtr neucpal, při vyprazdňování přihrádky na prach na ni lehce klepejte.

Otvor 
automatického 
vyprazdňování

4. Vyjměte filtr, jak ukazuje diagram, silně jím zatřeste, abyste odstranili 
přebytečnou vodu, a pak jej odložte, aby před vložením zpět uschnul.

3. Nalijte do přihrádky na prach čistou vodu a přihrádku na prach zavřete. 
Pak přihrádkou zatřeste a nakonec vodu vylijte. Tento postup opakujte, 
dokud není filtr čistý.

VAROVÁNÍ: K čištění filtru by se měla používat pouze čistá voda. Nepoužívejte prací prostředky.

Poznámka: 
 · Nezkoušejte čistit filtr pomocí kartáče či prstů.
 · Doporučuje se čištění každé dva týdny.
 · Filtr musí být před použitím zcela suchý.



1. Otevřete horní kryt automatické vyprazdňovací stanice, zatažením 
za rukojeť směrem nahoru vytáhněte jednorázový sáček a poté sáček 
vyhoďte.

Výměna jednorázového sáčku
Nutnost výměny jednorázového sáčku je signalizována blikáním oranžové kontrolky na automatické vyprazdňovací stanici a zobrazením hlášení v aplikaci.

Poznámka: Při zatažení rukojeti směrem nahoru se jednorázový sáček uzavře, takže 
z něj nebudou vypadávat nečistoty a prach.

2. Suchým hadříkem odstraňte z filtru prach a nečistoty.

3. Vložte destičku do drážky a ověřte, že je řádně nainstalována.

4. Horní kryt automatické vyprazdňovací stanice stlačením dolů zcela 
zavřete.

Destička
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Pokud je vzduchový kanál ucpán, podle následujícího postupu jej vyčistěte.

2. Zkontrolujte, zda je vzduchový 
kanál ucpán cizími tělesy, 
a v případě potřeby tato tělesa 
odstraňte.

3. Nainstalujte kryt vzduchového kanálu nazpět a přišroubujte jej.

1. Odšroubujte kryt vzduchového 
kanálu a sejměte jej.

Čištění vzduchového kanálu na automatické 
vyprazdňovací stanici (dle potřeby)

Čištění nabíjecích kontaktů a otvorů automatického 
vyprazdňování (čistěte je podle potřeby)

Nabíjecí kontakty a otvory automatického vyprazdňování čistěte pomocí 
měkké a suché tkaniny.
Varování:  Před čištěním je třeba automatickou vyprazdňovací stanici vypnout a odpojit 
od elektrické sítě.



Řešení problémů

Problém Možná příčina a řešení

Vysavač s mopem se nedokáže vrátit do 
automatické vyprazdňovací stanice.

V okolí automatické vyprazdňovací stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte automatickou 
vyprazdňovací stanici do otevřenějšího prostoru.
Vyčistěte signální oblast automatické vyprazdňovací stanice.
Přesunutí vysavače s mopem může způsobit, že ztratí svoji původní pozici, takže dojde k opětovnému 
vytvoření mapy v případě selhání polohy. Pokud se vysavač s mopem nachází od automatické 
vyprazdňovací stanice příliš daleko, nemusí být schopný se sám vrátit. V takovém případě je třeba ho 
ručně vložit do automatické vyprazdňovací stanice.

Proces automatického vysypání prachu 
se po návratu vysavače s mopem do 
automatické vyprazdňovací stanice 
nespustí.

Zkontrolujte, zda jsou oba napájecí kabely správně zapojeny a zda je automatická vyprazdňovací 
stanice zapnuta.
V době, kdy se vysavač s mopem nachází ve stavu „Nerušit“, automatická vyprazdňovací stanice 
neprovádí automatické vyprazdňování nádoby na prach.
Automatická vyprazdňovací stanice nemusí automaticky vyprázdnit nádobu na prach, pokud byla 
v aplikaci funkce automatického vyprazdňování vypnuta nebo byla upravena četnost automatického 
vyprazdňování.

Po stisknutí tlačítka čištění / 
automatického vyprázdnění vysavač 
s mopem nezahájí úklid.

Zkontrolujte, zda jsou oba napájecí kabely správně zapojeny a zda je automatická vyprazdňovací 
stanice zapnuta.
Zkontrolujte, že je vysavač s mopem správně připojen k automatické vyprazdňovací stanici.

Kontrolka na automatické 
vyprazdňovací stanici bliká oranžově.

Zkontrolujte, zda není jednorázový sáček plný, a v případě potřeby jej vyměňte.
Zkontrolujte, zda je jednorázový sáček správně vložen. Jeho instalace je popsána v uživatelské příručce.
Zkontrolujte, zda nejsou otvory automatického vyprazdňování na automatické vyprazdňovací stanici 
špinavé, a pokud je to třeba, ihned je očistěte.
Zkontrolujte, zda není vzduchový kanál na automatické vyprazdňovací stanici ucpán, a v případě 
potřeby jej vyčistěte.

Vyprázdnění nádoby na prach trvá delší 
dobu než obvykle.

Pokud automatická vyprazdňovací stanice zjistí, že je vzduchový kanál ucpán, může vyprázdnění 
nádoby na prach trvat déle. V případě potřeby vzduchový kanál ihned vyčistěte.
Pokud nebyla automatická vyprazdňovací stanice delší dobu používána, proces automatického 
vyprázdnění může trvat mírně delší dobu, aby byl zajištěn správný průběh funkce. Jde o běžnou věc.
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Parametry

Model STYTJ05ZHMHWJC

Rozměry výrobku 285 × 397 × 468 mm

Vstup 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup 19,8 V   1 A

Jmenovité napájení 1000 W

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která 
by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na 
sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná 
likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a 
podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.



Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Společnost ekosystému Mi)
Adresa: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

Dovozce: 
Beryko s.r.o. 
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz
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