
Mi Robot Vacuum-Mop Essential 

Felhasználói útmutató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Üdvözöljük 
 

Köszönjük, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop Essential-t választotta! 
Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra. 

 
A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalja, hogy a Mi Robot Vacuum-Mop Essential MJSTG1 rádiófrekvenciával működő 
eszköz megfelel a 2014/53/EU direktívának. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető 
el: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

 

 

WEEE Információ 
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés 
(WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket 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. 

 
 

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Cím: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beĳing, P. R. China 
További információért keresse fel a www.mi.com oldalt. 

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


Termék áttekintése 
 

Vacuum-Mop  
Dokkoló 
Nyomja meg a Vacuum-Mop visszaküldéséhez a 
töltődokkra. Nyomja meg újra a szüneteltetéshez. 
Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig. A hangüzenet 
után nyomja meg és tartsa lenyomva 5 további másodpercre, 
hogy visszaállítsa a gyári beállításokat. 

 

 Főkapcsoló/Tisztítás gomb 
Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy be, 
vagy kikapcsolja a Vacuum-Mop-ot, amikor az nem töltődik. 
Nyomja meg a takarítás elindításához, vagy szüneteltetéséhez. 

 

+    Nyomja meg egyszerre és nyomja le mindkét 
gombot 3 másodpercre a WiFi 
visszaállításához. 

 

   Állapotjelző 
Villogó narancs: Hiba/Visszatérés a dokkba, mikor 
alacsony az akku töltöttsége. 
Lassan villogó narancssárga: Töltés (akkumulátorszint 
alacsony) Lassan villogó fehér: Töltés (az 
akkumulátorszint magasabb, mint 20%). 
Villogó fehér: Visszatérés a dokkba tölteni/Szünet 
Fehér: Tisztítás/Teljesen feltöltve. 



 
 

Oldalnézet 
 
 
 

Rendszer-újraindítás gomb 

Hálózati kapcsolat 
Villogó kék: Csatlakozás hálózathoz 
Kék: Hálózat csatlakoztatva 
 

Légkimenet 
 

Csat a 2 az 1-ben por és 
víztartály eltávolításához 

A 2 az 1-ben portartály víztartóval 

 
 
 
 
 
 

Ütközésérzékelő 

 
 
 
 
 

Infravörös 
érzékelő 

 

Tartozékok 
 
 

Töltődokkoló Hálózati adapter Törlőkendő-tartó Törlőkendő Tisztítókefe 



 
Alulnézet Töltődokkoló 

 
Szintérzékelők 

 

Oldalkefe 
Forgókerék 
Töltőcsatlakozók 

Akkumulátor 
Kefefedél 
Kefe 
Kerék 

 
Törlőkendő 

összeszerelése 

 
 

Dokkoló infravörös 
érzékelő 

Töltőcsatlakozók 

 
 

Vízelvezető nyílás 



Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással 

    Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik. Vezérelje készülékét a Mi Home / Xiaomi Home 
alkalmazással. 

 
Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve 
van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Esetleg keressen a „Mi Home/Xiaomi Home“ 
alkalmazásra az áruházban a letöltéshez és telepítéshez. 

 
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+“ jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő 
utasításokat a készülék hozzáadásához. 
* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home app. Az eszközén megjelenő alkalmazásnevet kell az 
alapértelmezett névnek tekinteni. 
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat. 

A WiFi kapcsolat visszaállítása 
Amikor egy új router-re vált, vagy WiFi jelszót cserél, vissza kell állítania a Vacuum-Mop WiFi kapcsolatát. Ehhez kapcsolja be a 
Vacuum-Mop-ot, majd nyomja le egyszerre és tartsa lenyomva a "+" és " " "  " gombokat 3 másodpercig, amíg egy hangot 
hall, ami ezt mondja: "Resetting the Wi-Fi connection and entering network configuration mode". Amint a Wi-Fi kapcsolat 
visszaállt, kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, eszköz hozzáadásához. 
Megjegyzés: Csak 2,4 GHz-es WiFi hálózatok támogatottak. 

Gyári beállítások visszaállítása 
Nyomja meg ls tartsa nyomva a Dock gombot " " 5 másodpercig. Mikor egy hangüzenetet hall, nyomja meg és tartsa nyomva a 
Dock gombot újra 5 másodpercig. Külön hangjelzések jelzik a visszaállítás kezdetét, illetve végét is. A gyári beállítások 
visszaállítása törli az összes felhasználói adatot. 



 

Hogyan kell használni 

1. Használat előtt 3. Helyezze a töltődokkot sík padlóra a fal ellenében. 

Távolítsa el a védőszivacsot mindkét oldalról, és válassza le 
a védőfóliát az ütközésérzékelőről. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. Csatlakoztassa áramforráshoz 
Nyissa ki a töltődokk alsó fedelét. Csatlakoztassa az elektromos 
vezetéket és tekerje az összes maradék vezetéket az orsóra a 
dokk alján, majd távolítsa el a védőfóliát az infravörös érzékelőről. 

 

4. Kapcsolja be és töltse a Vacuum-Mop-ot. Nyomja 
meg és tartsa lenyomva a gombot " " 3 másodpercig, 
hogy bekapcsolja a Vacuum-Mop-ot. Amint a jelzőfény 
világítani kezd, manuálisan helyezze a Vacuum-Mop-ot 
a töltődokkra, hogy azt feltöltse. 

 

  



 
 
 

Porszívó mód 
Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot. Most az eszköz készen áll a 
takarításra. 

 
 

 
Vákuum és törlés üzemmód 
1. Nyissa fel a fedelet és töltse fel a tartályt, utána 
csatlakoztassa a fedelet. Helyezze a 2 az 1-ben por és 
víztartályt a Vacuum-Mop-ba. 

 
 

2. Csúsztassa az összeszerelt törlőkendő-tartót szintben a 
Vacuum-Mop aljába a mutatott irányba. 

 

 
3. Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot. Most készen áll a szívásra 
és feltörlésre. 
Megjegyzés: Ha a kendőtartó nincs felszerelve, csak a porszívó mód lesz használva. 

 

  



Be/kikapcsolás 
Nyomja meg és tartsa nyomva a "  " gombot 3 másodpercig, hogy a Vacuum-Mop-ot bekapcsolja. A fehér jelzőfény bekapcsol és 
egy hangüzenetet fog hallani, ami a Vacuum-Mop készenléti üzemmódját jelzi. 
A Vacuum-Mop kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a "  " gombot, amikor az egy helyben áll. Egy 
hangüzenet jelzi, hogy a Vacuum-Mop kikapcsol. 
Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem lehet kikapcsolva töltés közben. Ha a Vacuum-Mop nem képes bekapcsolni az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze azt közvetlenül a 
töltődokkolóra a feltöltéshez. 

Tisztítás kezdése/szüneteltetése 
Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot, majd nyomja meg a "  " gombot a takarítás megkezdéséhez. 
A tisztítás megállításához, mikor a Vacuum-Mop működik, nyomja meg a "  " gombot. 
Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem használható folyadék feltisztítására. Ha a Vacuum-Mop akkumulátorszintje alacsony és nem tud elkezdeni takarítani, töltse újra, amíg 
megfelelő szintre nem tölti a takarítás megkezdése előtt. Amennyiben a Vacuum-Mop akkumulátorszintje csökkeni kezd a tisztítási feladat folyamán, az automatikusan 
visszatér a töltődokkhoz, hogy újra feltöltődjön. Amint az akkumulátorszint elegendő, a Vacuum-Mop automatikusan folytatja a takarítást, ahol abbahagyta. Kérjük távolítson 
el minden kábelt a padlóról a tisztítás előtt (beleértve a töltődokkoló tápkábelét is), hogy megakadályozza a Vacuum-Mop felakadását, ami véletlenül megszüntetheti az 
elektromos eszközök tápellátását, vagy tárgyak, kábelek sérülését eredményezheti. 

Dokkolás kezdése/szüneteltetése 
Automatikus üzemmód: A Vacuum-Mop automatikusan visszatér a töltődokkhoz, hogy a takarítás 
befejeztével feltöltődjön. Manuális üzemmód: Nyomja meg a gombot " " hogy manuálisan elküldje a 
Vacuum-Mop-ot a dokkba. 
Amikor visszatér a töltődokkba, a Vacuum-Mop jelzőfénye fehéren, vagy alacsony akkumulátorszint esetén narancssárgán 
villog. 
Töltéskor a jelzőfény lassú fehér fénnyel villog és folytonos fehér marad, amikor teljesen feltöltődött. 
Megjegyzés: Ha a Vacuum-Mop nem képes visszatérni a dokkba egy hiba miatt, bizonyosodjon meg róla, hogy nincs akadály a dokk környékén, majd manuálisan 
helyezze a Vacuum-Mop-ot a dokkba, hogy töltődjön. 



Takarítási üzemmódok 
Miközben mindent feltakarít, a Vacuum-Mop időnként S alakban fog takarítani, és egy valósidejű térképet készít a Mi Home/Xiaomi 
Home alkalmazásban. 
Megjegyzés: Kerülje el a mozgó Vacuum-Mop-ot amíg az működik, mert ez a Vacuum-Mop pozíciójának elvesztéséhez vezethet és újra fel kell térképeznie a környékét, ami 
csökkenti a Vacuum-Mop tisztítási hatékonyságát. 

1. Kerülettisztítás
Engedélyezze a kerülettisztítási módot az alkalmazásban. A Vacuum-Mop feltakarít az élek mentén, és a falak mellett 30 percig, majd
visszatér a töltődokkhoz.
2. Folttisztítás
Használhatja az alkalmazást, hogy megmondja a Vacuum-Mop-nak, hogy egy specifikus területet tisztítson a térképen. Amikor a Spot
tisztítást választja, a Vacuum-Mop automatikusan odanavigál és egy 1x1 méteres területet fog tisztítani.
3. Ütemezett takarítás
Az alkalmazásban beütemezheti a tisztítási feladatokat. A Vacuum-Mop automatikusan elkezd tisztítani ütemezett időközönként,
majd visszatér a töltődokkhoz, miután a tisztítás befejeződött.

Szívóerő beállítása 
Négy tisztítási üzemmód érhető el az alkalmazásban: Csendes, Általános, Közepes és Turbó. Az alapértelmezett üzemmód az 
Általános. 

Vízkimenet beállítása 
Használhatja az alkalmazást, hogy beállítsa a vízmennyiséget, amit a Vacuum-Mop használ, amikor feltöröl. Három vízkimeneti mód 
elérhető: Alacsony (1), Közepes (2), és Magas (3). Az alapértelmezett üzemmód a Közepes (2). 



Kezelés & Karbantartás 

Javasolt tisztítási és alkatrészcsere-terv 

Alkotórész 

2 az 1-ben por és víztartály szűrője 

Kefe 

Oldalkefe 

Tisztítókefe 

Kefefedél 

Tisztítási gyakoriság 

Minden használat után 

Hetente egyszer 

Hetente egyszer 

Havonta egyszer  

Minden használat után 

Javasolt csereidő 

Csere javasolt, ha elhasználódott, vagy sérült 

Minden 6 hónapban (vagy minden 150 munkaóra után) 

Minden 6-12 hónapban (vagy minden 300 munkaóra után) 

Minden 3-6 hónapban (vagy minden 150 munkaóra után) 

Cserélje ki ha elhasználódott, vagy sérült 

Magasságérzékelők 

Töltőcsatlakozók 

Forgókerék 

Törlőkendő 

Összeszerelés 

Törlőkendő 

Egyszer egy hónapban 

Egyszer egy hónapban 

Egyszer egy hónapban 

Egyszer egy hónapban 

Minden használat után 

Minden használat után 

Cserélje ki ha a kefefedél szilikongumija láthatóan elhasználódott 

Csere nem szükséges 

Nem szükséges csere 

Csere ha használt, vagy sérült 

Cserélje ha elhasználódott, vagy sérült 

Minden 3-6 hónapban (vagy mikor láthatóan elhasználódott) 

Megjegyzés: Kapcsolja ki a Vacuum-Mop-ot és válassza le az energiaforrásról mielőtt tisztítást, vagy karbantartást kezd. 
A valódi elhasználódási idő a használati körülmények függvényében változhat. 



A 2 az 1-ben por és víztartály tisztítása 
1. Nyissa ki a Vacuum-Mop fedelét, majd csippentse
össze a csatokat a 2 az 1-ben tartály mindkét oldalán,
ahogy az ábrán látható.

2. Vegye ki a szűrőkészletet, távolítsa el a szűrőt és a
szivacsszűrőt is, hogy megtisztítsa őket.

3. Ürítse ki a portartály tartalmát. Tisztítsa ki a tartályt a
tisztítókefe használatával, majd igazítsa meg és helyezze
vissza a szűrőt.

4. Helyezze vissza a 2 az 1-ben portartályt és víztárolót a
Vacuum-Mop-ba, amíg a helyére nem kattan, majd zárja le a
Vacuum-Mop fedelét.



A kefe tisztítása 
1. Fordítsa a Vacuum-Mop-ot a tetejére és nyomja össze a
klipszeket, hogy eltávolítsa a főkefe-védőt.
2. Távolítsa el a kefét és a kefe csapágyait.
3. Szerelje vissza a kefét, helyezze vissza a fedőt és
nyomja meg lefelé, amíg a helyére pattan.
Megjegyzés: A legjobb takarítási eredmény elérése érdekében javasolt, hogy 
a keféket 6-12 havonta cserélje. 

A magasságérzékelők tisztítása 
Javasolt a magasságérzékelők tisztítása minden három 
hónapban egy puha kendő használatával. 

Szintérzékelők 



Az oldalkefe tisztítása 
Használjon csavarhúzót az oldalkefét tartó 
csavarok eltávolításához. Tisztítsa meg az oldalkefét, 
majd szerelje be újra. A legjobb takarítási eredmény 
elérése érdekében javasolt, hogy az oldalkeféket 3-6 
havonta cserélje. 

A törlőkendő tisztítása 
1. Csippentse össze a törlőkendő-tartó oldalsó csatjait, és húzza
maga felé az eltávolításhoz, ahogy a mellékelt ábra mutatja.

2. Válassza le a törlőkendőt a tépőzárról a törlőkendő-tartón,
majd csúsztassa ki a barázdából, ahogy az ábrán látható. 
Tisztítsa le a kendőtartót vízzel, majd helyezze fel mielőtt 
rendesen megszárad.
Ajánlott a törlőkendő cseréje minden 3-6 hónapban, vagy mikor
a kendő észrevehetően elhasználódott.



GYIK 
Hibaelhárítás 
Probléma Megoldás 
Hiba 01: Bal 
kerékhiba 

Hiba 02: Jobb 
kerékhiba 

Túl sok lerakódás van a bal keréken, vagy nem 
tud elfordulni. Ellenőrizze, hogy a bal kerék be 
van-e akadva. 

Túl sok lerakódás van a jobb keréken, vagy nem 
tud elfordulni. Ellenőrizze, hogy a jobb kerék be 
van-e akadva. 

Hiba 08: Ventillátor hiba A ventillátor nem tud forogni, vagy 
túl sok áramot fogyaszt. Próbálja a Vacuum-
Mop-ot újraindítani. Ha a hiba továbbra is 
fennáll, kérjük lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

Hiba 03: Szintérzékelő 
hiba 

A szintérzékelő nem működik megfelelően. 
Ellenőrizze, hogy az érzékelő szennyezett, 
vagy akadályozva van-e. 

Hiba 09: 
Portartály/ 
Víztartály 

2 az 1-ben por és víztartály nem 
érzékelhető. Ellenőrizze, hogy 
megfelelően van-e felszerelve. 

Hiba 04: Akkumulátorszint 
alacsony 

Vacuum-Mop alacsony akkumulátor szinten. 
Helyezze a Vacuum-Mop-ot a töltődokkolóra a 
feltöltéshez. Hiba 10: Töltési 

hiba 
Ellenőrizze, hogy a Vacuum-Mop megfelelően 
csatlakozik a dokkhoz. 

Hiba 05: Ütközőhiba        Az ütköző nem működik 
megfelelően és be lehet akadva. 
Ellenőrizze nincs-e beakadva az ütköző. Hiba 11: Nem 

elegendő víz 
A víztartályban nincs elegendő víz. 
Töltse újra a víztartályt. 

Hiba 06: Kefehiba 

Hiba 07: Oldalkefe hiba 

Túl sok lerakódás van a kefén, 
vagy nem tud elfordulni. Ellenőrizze, hogy 
a kefe beakadt. 

Túl sok lerakódás van az oldalkefén, 
vagy nem tud elfordulni. Ellenőrizze 
hogy az oldalkefe nincs-e beakadva. 

Hiba 12: A Vacuum-Mop 
nincs a padlón 

Helyezze a Vacuum-Mop-ot sík felületre 
és aktiválja újra. 

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz
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