
Užívateľská príručka k automatickej vyprázdňovacej stanici 
pre robotický vysávač s mopom Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro
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Bezpečnostné informácie

Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Obmedzenie použitia

Tento výrobok je určený na upratovanie podláh iba v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na 
iných povrchoch ako podlahách alebo v komerčných či priemyselných priestoroch.

Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí pod dohľadom 
rodičov či opatrovníkov, aby sa zaistil bezpečnú prevádzku a zabránilo nebezpečenstvu úrazu. 
Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.

Tento produkt nie je hračkou. Pri prevádzke automatickej vyprázdňovacej stanice zaistite, aby sa deti 
a domáce zvieratá nachádzali v bezpečnej vzdialenosti.

Pokiaľ sú napájacia šnúra poškodená, je treba ju nahradiť špeciálnou napájacou šnúrou alebo 
zostavou, ktoré zakúpite u výrobcu alebo pracovníka servisu.

Automatickú vyprázdňovaciu stanicu je nutné umiestniť do otvoreného priestoru, a nie na miesto 
položené vyššie ako podlaha, ako sú napríklad schody.

Pri presúvaní automatickej vyprázdňovacej stanice nepoužívajte jej horný kryt ako rukoväť.

Na automatickú vyprázdňovaciu stanicu si nestúpajte ani nesadajte.



Do automatickej vyprázdňovacej stanice nelejte žiadnu tekutinu ani stanicu neponárajte do vody.

Automatickú vyprázdňovaciu stanicu nepoužívajte bez vloženého jednorazového vrecka.

Nepoužívajte vysávač s mopom pri teplote okolia vyššej ako 40 °C alebo nižšej ako 0 °C alebo na 
podlahe s kvapalnými či lepkavými materiálmi.

Túto automatickú vyprázdňovaciu stanicu neinštalujte, nenabíjajte a nepoužívajte vonku, v 
kúpeľniach alebo v blízkosti bazéna.

Na automatickú vyprázdňovaciu stanicu – či už je v kľude, alebo v činnosti – neusadzujte deti, 
domáce zvieratá ani na ňu neumiestňujte žiadne predmety.

Pred čistením alebo vykonávaním údržby je nutné automatickú vyprázdňovaciu stanicu odpojiť od 
elektrickej siete.
Do štrbín na automatickej vyprázdňovacej stanici nevkladajte prsty, aby nedošlo k zraneniu.

Neumiestňujte žiadne predmety na otvory automatického vyprázdňovania.

Pred transportom sa presvedčte, že je vysávač s mopom vypnutý a uložený v originálnom balení, 
pokiaľ je to možné.

Používajte prosím tento výrobok v súlade s pokynmi v Užívateľskej príručke. Za akékoľvek straty či 
poškodenia spôsobené nevhodným použitím tohto výrobku zodpovedajú užívatelia.
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Spoločnosť Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými 
európskymi smernicami a normami a ich úpravami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej 
internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Batérie a nabíjanie

Dbajte na to, aby napätie vo vami použitej elektrickej sieti zodpovedalo napätiu uvedenému na tejto 
automatickej vyprázdňovacej stanici.

Automatickú vyprázdňovaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.

Automatickú vyprázdňovaciu stanicu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.

Nabíjacie kontakty automatickej vyprázdňovacej stanice nečistite mokrou utierkou ani mokrými 
rukami.

Ak je napájacia šnúra poškodená alebo prerušená, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte 
popredajný servis.

Ak sa nechystáte automatickú vyprázdňovaciu stanicu dlhšiu dobu použiť, odpojte ju od elektrickej 
siete.

EÚ – Vyhlásenie o zhode



Prehľad o výrobku

Obsah balenia

Poznámka:
· Ilustrácie výrobku, príslušenstva a užívateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu vďaka vylepšeniam výrobku líšiť.
· Robotický vysávač s mopom, ktorý sa používa s touto automatickou vyprázdňovacou stanicou, sa predáva samostatne. Informácie o používaní a údržbe vysávača s mopom nájdete
v užívateľskej príručke k vysávaču s mopom.
· Aby bolo možné túto automatickú vyprázdňovaciu stanicu použiť, musí byť automatická vyprázdňovacia nádoba na prach vložená do vysávača s mopom.

Napájacia šnúra Užívateľská príručkaAutomatická vyprázdňovacia 
nádoba na prach

Automatická vyprázdňovacia stanica 
(s vloženým jednorazovým sáčkom)

Jednorazové vrecko
(náhradné)
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Automatická vyprázdňovacia stanica

Pohľad zozadu

Pohľad zospodu

Držiak kábla

Napájacia zdierka
Vypínač

Drážky na kábel

Kryt vzduchového 
kanála

Pohľad spredu

Horný kryt

Tlačidlo čistenia / automatického 
vyprázdnenia
Stlačením zahájite čistenie.
Podržaním po dobu 2 sekúnd vyprázdnite 
nádobu na prach.
Indikátor
Svieti bielo: Zapnuté / vysávač s mopom 
je plne nabitý
Pulzuje bielo: Vysávač s mopom sa nabíja
Bliká oranžovo: Jednorazové vrecko je 
plné / jednorazové vrecko nie je vložené / 
chyba

Signálna oblasť

Nabíjacie kontakty

Otvor automatického vyprázdňovania



Automatická vyprázdňovacia stanica  (horný kryt otvorený) Automatická vyprázdňovacia nádoba na prach

Jednorazové vrecko

Rukoväť

Svorka priehradky na prach

Kryt priehradky na prach

Filter

Poznámka: Automatická vyprázdňovacia stanica je z výrobného závodu expedovaná 
s vloženým jednorazovým vreckom.

Otvor automatického 
vyprázdňovania

Drážka

Filter (nie je možné vybrať)
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Inštalácia

3. Dajte preč originálnu nabíjaciu stanicu.

2. Vložte automatickú vyprázdňovaciu nádobu na 
prach.

1. Vyberte originálnu nádobu na prach z vysávača 
s mopom.

4. Nainštalujte automatickú vyprázdňovaciu stanicu.
· Umiestnite automatickú vyprázdňovaciu stanicu do otvoreného priestoru 
s dobrým signálom Wi-Fi.
· Na usporiadanie napájacieho kábla použite držiak kábla a drážky na kábel.

> 0,5 m

> 0,5 m

> 1,5
 m ① Nadbytočnú časť 

napájacieho kábla 
zmotajte do držiaka 
kábla.

② Časť napájacieho 
kábla, ktorá sa nachádza 
na zemi, vložte do drážok 
na kábel.



Spôsob použitia

Zapnutie a nabíjanie
· Automatickú vyprázdňovaciu stanicu pripojte k elektrickej sieti a zapnite 
ju. Kontrolka na automatickej vyprázdňovacej stanici sa rozsvieti bielo.
· Ručne umiestnite vysávač s mopom na automatickú vyprázdňovaciu 
stanicu; vysávač s mopom sa automaticky zapne a začne sa nabíjať.
· Hneď ako bude vysávač s mopom plne nabitý, kontrolka na automatickej 
vyprázdňovacej stanici sa na 10 minút rozsvieti bielou farbou a potom 
zhasne.

Zapnutie automatickej 
vyprázdňovacej stanice

Začnite upratovanie
Po stlačení tlačidla         opustí vysávač s mopom automatickú vyprázdňovaciu 
stanicu a začne upratovanie.

· Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že je automatická vyprázdňovacia stanica zapnutá a že 
je k nej pripojený vysávač s mopom.
· Aby sa mohol vysávač s mopom ľahko vrátiť do automatickej vyprázdňovacej stanice, 
nechajte ho upratovanie zahájiť z tejto stanice a v priebehu upratovania stanicu nepresúvajte. 
Vyprázdnenie nádoby na prach 

Vyprázdnenie nádoby na prach
Hneď ako vysávač s mopom dokončí upratovanie, vráti sa do automatickej 
vyprázdňovacej stanice, aby sa nabil. Automatická vyprázdňovacia stanica 
potom automaticky zaháji vyprázdňovanie nádoby na prach.
Poznámka:
· · Ak ste v aplikácii vypli funkciu automatického vyprázdnenia, automatická vyprázdňovacia 
stanica nádobu na prach automaticky nevyprázdni.
· Ak ste v aplikácii funkciu automatického vyprázdnenia upravili, automatická vyprázdňovacia 
stanica bude nádobu na prach vyprázdňovať podľa nastavenej početnosti.
· Ak automatická vyprázdňovacia stanica nádobu na prach automaticky nevyprázdni, môžete 
tento proces spustiť podržaním tlačidla          na automatickej vyprázdňovacej stanici po dobu 
2 sekúnd.

Poznámka:

Poznámka:
· Automatickú vyprázdňovaciu stanicu zapnete presunutím vypínača do polohy „I“ a 
presunutím vypínača do polohy „O“ ju vypnete.

· Automatická vyprázdňovacia stanica nefunguje, keď nie je pripojená k elektrickej sieti 
alebo keď nie je zapnutá.
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Rutinná údržba

Čistenie automatickej vyprázdňovacej nádoby na 
prach (odporúčané každý týždeň)

1. Otvorte horný kryt vysávača s mopom, stlačte sponku nádoby na prach 
a smerom hore vyberte automatickú vyprázdňovaciu nádobu na prach.

2. Otvorte priehradku na prach a vyprázdnite ju. Potom pomocou tkaniny utrite 
otvory automatického vyprázdňovania.
Poznámka: Aby sa filter neupchal, pri vyprázdňovaní priehradky na prach na ňu zľahka klepte.

Otvor 
automatického 
vyprázdňovania

3. Nalejte do priehradky na prach čistú vodu a priehradku na prach zatvorte. Potom 
priehradkou zatraste a nakoniec vodu vylejte. Tento postup opakujte, pokiaľ nie je 
filter čistý.

VAROVANIE: Na čistenie filtra by sa mala používať iba čistá voda. Nepoužívajte pracie prostriedky.

4. Vyberte filter, ako ukazuje diagram, silne ním zatraste, aby ste odstránili 
prebytočnú vodu, a potom ho odložte, aby pred vložením späť uschol.

Poznámka: 
· Neskúšajte čistiť filter pomocou kefy či prstov.
· Odporúča sa čistenie každé dva týždne.
· Filter musí byť pred použitím úplne suchý.



1. Otvorte horný kryt automatickej vyprázdňovacej stanice, 
zatiahnutím za rukoväť smerom nahor vytiahnite jednorazové vrecko a 
potom vrecko vyhoďte.

Výmena jednorazového vrecka
Nutnosť výmeny jednorazového vrecka je signalizovaná blikaním oranžovej kontrolky na automatickej vyprázdňovacej stanici a zobrazením hlásenia v aplikácii.

Poznámka: Pri zatiahnutí rukoväte smerom nahor sa jednorazové vrecko uzavrie, takže 
z neho nebudú vypadávať nečistoty a prach.

2. Suchou handričkou odstráňte z filtra prach a nečistoty.

3. Vložte doštičku do drážky a overte, že je riadne nainštalovaná.

4. Horný kryt automatickej vyprázdňovacej stanice stlačením dole úplne 
zatvorte.

Doštička
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2. Skontrolujte, či je vzduchový 
kanál upchatý cudzími telesami,
a v prípade potreby tieto telesá 
odstráňte.

3. Nainštalujte kryt vzduchového kanála naspäť a priskrutkujte ho.

1. Odskrutkujte kryt vzduchového 
kanála a odstráňte ho.

Čistenie vzduchového kanála na automatickej v
yprázdňovacej stanici (podľa potreby)

Ak je vzduchový kanál upchatý, podľa nasledujúceho postupu ho vyčistite.

Čistenie nabíjacích kontaktov a otvorov automatického 
vyprázdňovania                                                (čistite ich podľa potreby)

Nabíjacie kontakty a otvory automatického vyprázdňovania čistite pomocou 
mäkkej a suchej tkaniny.
Varovanie: Pred čistením je potrebné automatickú vyprázdňovaciu stanicu vypnúť a odpojiť 
od elektrickej siete.



Riešenie problémov

Problém Možná príčina a riešenie

Vysávač s mopom sa nedokáže vrátiť do 
automatickej vyprázdňovacej stanice.

V okolí automatickej vyprázdňovacej stanice je príliš veľa prekážok. Umiestnite automatickú 
vyprázdňovaciu stanicu do otvorenejšieho priestoru.
Vyčistite signálnu oblasť automatickej vyprázdňovacej stanice.
Presunutie vysávača s mopom môže spôsobiť, že stratí svoju pôvodnú pozíciu, takže dôjde k 
opätovnému vytvoreniu mapy v prípade zlyhania polohy. Pokiaľ sa vysávač s mopom nachádza od 
automatickej vyprázdňovacej stanice príliš ďaleko, nemusí byť schopný sa sám vrátiť. V takom prípade 
je potrebné ho ručne vložiť do automatickej vyprázdňovacej stanice.

Proces automatického vysypania 
prachu sa po návrate vysávača s 
mopom do automatickej 
vyprázdňovacej stanice nespustí.

Skontrolujte, či sú oba napájacie káble správne zapojené a či je automatická vyprázdňovacia stanica 
zapnutá.
V dobe, kedy sa vysávač s mopom nachádza v stave „Nerušiť“, automatická vyprázdňovacia stanica 
nevykonáva automatické vyprázdňovanie nádoby na prach.
Automatická vyprázdňovacia stanica nemusí automaticky vyprázdniť nádobu na prach, ak bola v 
aplikácii funkcia automatického vyprázdňovania vypnutá alebo bola upravená frekvencia 
automatického vyprázdňovania.

Po stlačení tlačidla čistenia / 
automatického vyprázdnenia vysávač s 
mopom nezačne upratovanie.

Skontrolujte, či sú oba napájacie káble správne zapojené a či je automatická vyprázdňovacia 
stanica zapnutá.
Skontrolujte, že je vysávač s mopom správne pripojený k automatickej vyprázdňovacej stanici.

Kontrolka na automatickej 
vyprázdňovacej stanici bliká 
oranžovo.

Skontrolujte, či nie je jednorazové vrecko plné, a v prípade potreby ho vymeňte.
Skontrolujte, či je jednorazové vrecko správne vložené. Jeho inštalácia je popísaná v používateľskej 
príručke. Skontrolujte, či nie sú otvory automatického vyprázdňovania na automatickej vyprázdňovacej 
stanici špinavé, a ak je to potrebné, ihneď ich očistite.
Skontrolujte, či nie je vzduchový kanál na automatickej vyprázdňovacej stanici upchatý, av prípade potreby 
ho vyčistite.

Vyprázdnenie nádoby na prach trvá 
dlhšiu dobu ako obvykle.

Ak automatická vyprázdňovacia stanica zistí, že je vzduchový kanál upchatý, môže vyprázdnenie nádoby 
na prach trvať dlhšie. V prípade potreby vzduchový kanál ihneď vyčistite.
Pokiaľ nebola automatická vyprázdňovacia stanica dlhšiu dobu používaná, proces automatického 
vyprázdnenia môže trvať mierne dlhšiu dobu, aby bol zaistený správny priebeh funkcie. Ide o bežnú vec.
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Parametre

Model STYTJ05ZHMHWJC

Rozmery výrobku 285 × 397 × 468 mm

Vstup 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup 19,8 V       1 A

Menovité napájanie 1000 W

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré 
by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním 
zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo 
miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 
Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.



Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Spoločnosť ekosystému Mi)
Adresa:Room 2112-1-1, South District, Financie a obchodné centrum, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

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