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Termék áttekintése 

A csomag tartalma 

WEEE Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk 

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 
2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi 
egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő 
elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás 
segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést 
végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban. 

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott, a Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. vállalja, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó 
irányelveknek és európai normáknak, illetve azok kiegészítéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az 
alábbi webcímen: 

Automata ürítőállomás 

(Eldobható zsák, előre beszerelt) 

Megjegyzések: 

Portartály automatikus ürítéssel Hálózati kábel Eldobható zsák 
(cserealkatrész) 

Felhasználói 
útmutató 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 
Részletes elektronikus használati útmutatóért látogassa meg: 
www.mi.com/global/service/userguide 

· A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és funkciói a
termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.
· Az automata ürítőállomással használatos porszívó külön kapható. A porszívó használatára és karbantartására vonatkozó részletekért tekintse át a porszívó felhasználói útmutatóját.
· Az automata ürítőállomás használatához a porszívóba automata ürítésre alkalmas portartályt kell helyezni.

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


 

 

Automata ürítőállomás Automata ürítőállomás(felnyitott felső burkolattal) Portartály automatikus ürítéssel 
 

Felső burkolat 
 

Tisztítás/Automata ürítés 
gomb Nyomja meg a 
takarítás elindításához. 
Nyomja meg és tartsa nyomva 2 
másodpercig a portartály ürítéséhez. 

 

Állapotjelző 
Fehér: Bekapcsolva / A porszívó teljesen 
fel van töltve 
Lélegző fehér: A porszívó töltés alatt van 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hátulnézet 

 

Kábeltartó 

 
Tápcsatlakozó 
Be-/kikapcsoló 
gomb 

 
Kábelvezetők 

 
Nyílás 

 
 

Szűrő (nem 
eltávolítható) 

 
Portartály retesz 

 

 
 
 
 
Portartály fedele  

 

Szűrő 

Villogó narancssárga: Az eldobható 
zsák megtelt/Nincs behelyezve 
eldobható zsák/Hiba 

 
Jelzőterület 

Töltőcsatlakozók 

 

 

 

 

 

 

Légcsatorna 
burkolata 

 
Eldobható zsák 

 
 

 
Fogantyú 

Automatikus ürítéshez tartozó 
nyílás 

 
 

 

 

Elölnézet 

 
Automatikus 
ürítéshez tartozó 
nyílás 

 
 

 

Alulnézet 

 
 
 

Megjegyzés: Az automata ürítőállomás úgy jön ki a gyárból, hogy előre bele van helyezve 
egy eldobható zsák. 



 

Felszerelés A használat módja 

1. Távolítsa el az eredeti portartályt a porszívóból. 
 

 
2. Helyezze be az automatikus ürítésre alkalmas 

portartályt. 

3. Tegye félre az eredeti töltődokkolót. 
 
 

 

4. Telepítse az automata ürítőállomást. 
· Helyezze az automata ürítőállomást egy nyitott térbe, ahol jó a Wi-Fi 
kapcsolat jele. 

· A kábeltartó és kábelvezető segítségével rendezze össze a kábelt. 
 

 

Bekapcsolás és töltés 

-Csatlakoztassa áramforrásra az automata ürítőállomást és kapcsolja 
be. Az automata ürítőállomás jelzőfénye fehéren világítani kezd. 
-Manuálisan helyezze a porszívót az automata ürítőállomásra. A 
porszívó automatikusan bekapcsol és tölteni kezd. 
-Miután a porszívó teljesen feltöltött, az automata ürítőállomáson lévő 
jelzőfény 10 percen keresztül továbbra is fehéren világít, majd kialszik. 

 
 

 
 

Megjegyzések: 

A tisztítás megkezdése 

Nyomja meg a gombot,      ezzel a porszívó elhagyja az automata 
ürítőállomást és takarítani kezd. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Megjegyzések: 
-A funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy az automata ürítőállomás be van 
kapcsolva, a porszívó pedig csatlakoztatva van hozzá. 
-Győződjön meg róla, hogy a porszívó könnyen vissza tud térni az automata 
ürítőállomáshoz takarítást követően, tegye lehetővé, hogy a porszívó az automata 
ürítőállomásról induljon el, és takarítási feladat közben ne mozdítsa el az automata 
ürítőállomást. 

A portartály ürítése 
Amikor a porszívó befejezte a takarítási feladatot, visszatér az 
automata ürítőállomásra töltés érdekében. Az automata 
ürítőállomás automatikusan elindítja a portartály ürítését. 
Megjegyzések: 
· Ha az automatikus porürítési funkció ki van kapcsolva az 
alkalmazásban, au automata ürítőállomás nem végzi el automatikusan 
a portartály ürítését. ① A felesleges 

tápkábelt csavarja 
fel a kábeltartóra. 

② A tápkábel padlón 
futó részét helyezze be 
a kábelvezető 
résekbe. 

· Nyomja a kapcsolót az „I“ jelzésre és az automata ürítőállomás bekapcsol, nyomja 
a kapcsolót az „O“ állásba, és az automata ürítőállomás kikapcsol. 

· Az automata ürítőállomás nem funkcionál, ha nincs áramforráshoz csatlakoztatva 
vagy nincs bekapcsolva. 

Ha az automatikus ürítés gyakoriságát módosítják az alkalmazásban, az automata 
ürítőállomás a beállított gyakoriság szerint fogja elvégezni a portartály ürítését. 

· Ha az automata ürítőállomás nem végzi el automatikusan a portartály ürítését, az 
automata ürítőállomáson lévő  gomb megnyomásával és 2 másodpercen keresztül 
történő nyomva tartásával elindíthatja azt. 



Kezelés és karbantartás 

Az automatikus ürítésre alkalmas portartály 

tisztítása 
(heti tisztítás ajánlott). 

1. Nyissa fel a porszívó felső burkolatát és nyomja meg a portartály 
kioldó gombját az automatikus ürítésre alkalmas portartály felfelé 
irányba történő eltávolításához. 

 
 
 

3. Öntsön a portartályba tiszta vizet és zárja le a fedelét, majd rázza a 
tartályt oda-vissza, végül pedig öntse ki a vizet. 

FIGYELEM! A szűrő tisztításához csak tiszta vizet használjon. Ne használjon 
tisztítószert. 

 
 

Az eldobható zsák cseréje 
Amikor az eldobható zsákot cserélni kell, az automata ürítőállomáson lévő jelzőfény narancssárga színnel villog, az alkalmazásban pedig megjelenik egy 
értesítés.

 

 

 
2. Nyissa ki a portartályt és ürítse ki a tartalmát, majd pedig egy 
ruhával törölje tisztára az automatikus ürítéshez tartozó nyílásokat. 

Megjegyzés: A szűrő eltömődésének megakadályozása érdekében finoman 
kocogtassa meg a portartályt, mikor annak tartalmát kiönti. 

Automatikus 
ürítéshez 
tartozó 
nyílás 

 

 

 

 
4. Távolítsa el a szűrőt, ahogy az illusztráción látja, majd öblítse ki és 
finoman kocogtassa meg a szűrő szélét, hogy ezzel eltávolítsa a port és 
egyéb szennyeződést. 

 
Megjegyzések: 
- Ne próbálja a szűrőt kefével, vagy ujjal tisztítani. 

       - Kétheti tisztítás ajánlott. 
       - Használat előtt a szűrő legyen teljesen száraz. 

1. Nyissa fel az automata ürítőállomás felső burkolatát, eltávolításhoz 
húzza felfelé irányba a fogantyút, majd dobja ki az eldobható zsákot. 

 

 

Megjegyzés: A fogantyú felfelé húzásával az eldobható zsák lezárul, így a 
por és szennyeződés még véletlenül sem tud kihullani belőle. 

2. Száraz ruha segítségével távolítsa el a port és szennyeződést a 
szűrőből. 

3. Helyezze a kartont a nyílásba és győződjön meg róla, hogy stabilan a 
helyén van. 

 
 
 
 

Karton 

 
 
 
 
 

4. Nyomjon rá az automata ürítőállomás felső burkolatára, hogy az 
biztosan bezáródjon. 

 

 



 

 

Az automata ürítőállomás légcsatornájának 
tisztítása 
(tisztítsa szükség szerint) 

 
Ha a légcsatorna eltömődött, az alábbi lépéseket követve tisztítsa ki. 
 

 
 

A töltőcsatlakozók és az automatikus ürítéshez 
tartozó nyílások tisztítása (tisztítsa szükség szerint) 

Egy puha, száraz ruhával tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat és az 
automatikus ürítéshez tartozó nyílásokat. 

Vigyázat! Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy az automata ürítőállomás ki van 
kapcsolva és áramtalanítva van. 

Hibaelhárítás 

1. Eltávolításhoz csavarozza ki 
a légcsatorna borítását. 

2. Ellenőrizze, hogy a 
légcsatornában nem okozott-e 
dugulást valamilyen idegen 
anyag, és szükség esetén 
távolítsa el azt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Helyezze vissza a légcsatorna borítását és csavarozza be. 
 

 

Probléma Lehetséges ok és megoldás 

 
 

A porszívó nem tud visszatérni az automata 
ürítőállomáshoz. 

Túl sok akadály van az automata ürítőállomás körül. Helyezze az automata ürítőállomást egy 
nyitottabb helyre. 
Tisztítsa meg az automata ürítőállomás jeladó területét. 
A porszívó elmozdítása előidézheti a berendezés újrapozicionálását, és ha az újrapozicionálás 
sikertelen, új térképet hoz létre. Ha a porszívó túl távol van az automata ürítőállomástól, 
előfordulhat, hogy nem tud visszatérni önmagától. Ebben az esetben Önnek kell a porszívót 
manuálisan az  
automata ürítőállomásra helyeznie. 

 
Az automatikus porürítési folyamat nem 
indul el, miután a porszívó visszatér az 
automata ürítőállomásra. 

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van és az 
automata ürítőállomás be van kapcsolva. 
A porszívó azon időszakaiban, amelyekre ne zavarjanak üzemmód van beállítva, az 
automata ürítőállomás nem végzi el a portartály automatikus ürítését. 
Előfordulhat, hogy az automata ürítőállomás nem üríti ki automatikusan a portartályt, ha az 
automatikus ürítés funkció ki van kapcsolva vagy az automatikus ürítés gyakorisága módosításra 
került az alkalmazásban. 

A tisztítás/automatikus ürítés gomb 
megnyomásakor a porszívó nem kezdi el 
a takarítást. 

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van és az 
automata ürítőállomás be van kapcsolva. 
Győződjön meg róla, hogy a porszívó megfelelően csatlakozik az automata ürítőállomáshoz. 

 
 

Az automata ürítőállomás jelzőfénye 
narancssárga színnel villog. 

Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg az eldobható zsák, és szükség esetén azonnal cserélje. 
Ellenőrizze, hogy az eldobható zsák megfelelően be van-e helyezve. Tekintse át a 
felhasználói útmutató behelyezésre vonatkozó utasításait. 
Ellenőrizze, hogy az automata ürítőállomáson az automatikus ürítéshez tartozó nyílás 
nem szennyezett-e, és szükség esetén azonnal tisztítsa meg. 
Ellenőrizze, hogy az automata ürítőállomás alján lévő légcsatorna nincs-e eltömődve, és 
szükség esetén azonnal tisztítsa meg. 

 
A portartály ürítése a szokásosnál több időt 
vesz igénybe. 

Ha az automata ürítőállomás azt észleli, hogy a légcsatorna eltömődött, előfordulhat, hogy a 
megszokottnál több időt igényel a portartály ürítése. Szükség esetén azonnal tisztítsa ki a 
légcsatornát. 
Miután az automata ürítőállomást hosszabb ideig használták, előfordulhat, hogy az automatikus 
ürítési folyamat valamivel több ideig tart, a funkció megfelelő lefutásának biztosítása érdekében. 
Ez normális. 
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