Termék áttekintése
Tartozékok

Vacuum-Mop
Bekapcsoló/Tisztítás gomb
Be/kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig
Tisztítás: Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez, miután a VacuumMopot bekapcsolta
ÈOODSRWMHO]Ę
Fehér: Tisztítás, vagy takarítás befejezve
Villogó fehér: Tisztítás szüneteltetve
Villogó kék: Csatlakozás a hálózathoz
Villogó narancssárga: Hiba

7|OWĘGRNNROy

Pont/Dokk gomb

7|UOĘHV]N|]

Tápkábel

Kérjük küldje vissza a Vacuum-0RSRWDW|OWĘGRNNKR]Nyomja meg és
tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy elkezdje a ponttisztító üzemmódot

ÈOODSRWMHO]Ę
Villogó fehér: Visszatérés a dokkolóhoz töltésre (normál akkumulátor)
Villogó narancssárga: Visszatérés a dokkolóhoz töltésre (alacsony
akkumulátor)
Villogó fehér: Töltés (normál akkumulátor)
Pulzáló narancssárga: Töltés (alacsony akkumulátorszint)
Fehér: Töltés befejezve
Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop megállításához
takarítás, vagy a dokkba való visszatérés közben, vagy ponttisztító
üzemmódban.

9L]XiOLVQDYLJiFLyVpU]pNHOĘ

Víztartály

7|UOĘNHQGĘ

Oldalkefe

WiFi visszaállítása:

(J\LGHMĦOHJQ\RPMDOHpVWDUWVDOHQ\RPYD

3

és

3 másodpercig
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Termék áttekintése
Portartály

Vacuum-0RSpVD]pU]pNHOĘN

Vacuum-Mop

7|OWĘGRNNROy

-HO]ĘWHUOHW
Infravörös
lassuláseU]pNHOĘ

7|OWĘFVDWODNR]yN
Tápellátástl k ó

Tartály-

6]LQWpU]pNHOĘ

:L)LiOODSRWMHO]Ę
Tartály
I GĘ

Be: WiFi csatlakoztatva
Lassan villog:
Csatlakozásra vár
Gyorsan villog: Csatlakozás

6]ĦU
Ę

Visszaállító gomb:
Nyomja le és tartsa nyomva a
gyári beállítások
visszaállításához
Légkimenet/Hangszóró

Lökhárító
Többirányú kerék
7|OWĘFVDWODNR]yN
0R]JiVp U]pN HO Ę
Oldalkefe
)ĘNHUHNHN
)ĘNHIH
)ĘNHIH-YpGĘNOLSV]

Víztartály

5

6

Összeszerelés
 +HO\H]]HDW|OWĘGRNNRWDI|OGV]LQWMpUHa fal
ellenében és csatlakoztassa áramforráshoz

!P
!P
!P

3. Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home
(]DWHUPpND0L+RPH;LDRPL+RPHDONDOPD]iVVDOPĦN|GLN 9H]pUHOMH
eszközét, és kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel 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 feOVĘVDURNEDQH]XWiQN|YHVVHDPHJMHOHQĘXWDVtWiVRNDWD
készülék hozzáadásához.

0HJMHJ\]pV %L]RQ\RVRGMRQ PHJ UyOD KRJ\ D WiYROViJ D W|OWĘGRNNROy PLQGNpW ROGDOiQ OHJDOiEE 
méter, vagy több, és W|EE PLQW  PpWHU HOĘWWH &VDWODNR]WDVVD D WiSNiEHOW D W|OWĘGRNNROyKR] pV
távolítson el minden laza vezetéket, hogy megakadályozza a Vacuum-Mop általi
|VV]HJXEDQFROyGiViW DPHO\ D W|OWĘGRNNROy YpOHWOHQV]HUĦ HOPR]GXOiViKR] YDJ\ NLK~]iViKR]
vezethet.

2. Kapcsolja be és töltse a Vacuum-Mopot
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
  $PLNRUD]iUDPMHO]Ę
világítani kezd, helyezze a Vacuum-0RSRWDW|OWĘGRNNROyUDD
feltöltéshez.
Megjegyzés: Ha a Vacuum-Mop nem képes bekapcsolni az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze
D]WN|]YHWOHQODW|OWĘdokkolóra a feltöltéshez.

 6]HUHOMHIHODW|UOĘPRGXOW

 $WLV]WtWiV

a. 6]HUHOMHIHODW|UOĘNHQGĘW1HGYHVtWVHEH
D W|UOĘNHQGĘW pV FVDYDUMD NL D IHOHVOHJHV
vizet. Csúsztassa a NHQGĘW D Yt]WDUWiO\
vájatába
addig, amíg a tartály nincs
biztonságosan a helyén.

Amint a Vacuum-0RSiUDPMHO]ĘMHSXO]iOyIHKpUUĘOiOODQGy
QGy
IHKpUUHYiOWWHOMHVHQIHOW|OWĘGLN1\RPMDPHJDJRPERW , vagy
használhatja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a tisztítás
elkezdéséhez.

0HJMHJ\]pV&VDNDNNRUKDV]QiOMDDW|UOĘPRGXOWKDYDODNL
otthon tartózkodik. A Vacuum-0RSV]ĘQ\HJHVUpV]UHW|UWpQĘ
bejutását megakadályozandó, használhat tárgyakat.

 7iYROtWVDHODW|UOĘPRGXOW
b. Töltse fel a víztartályt: Nyissa fel a
víztartály fedelét, töltse fel azt vízzel, majd
HUĘVHQ]iUMDOHDIHGĘW

(XUySiEDQ NLYpYH2URV]RUV]iJRW D]DONDOPD]iVQHYH;LDRPL+RPHDSS$]HV]N|]pQPHJMHOHQĘ
alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni.
0HJMHJ\]pV(OĘIRUGXOKDWKRJ\D]DONDOPD]iVYHU]LyMiWDNWXDOL]iOWiNH]pUWNpUMND]DONDOPD]iV
legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.

WiFi visszaállítása
Amikor a kapcsolat megszakad a telefon és a Vacuum-Mop között a
rossz router-konfiguráció, jelszó miatt, vagy hasonló okból, kérjük nyissa
fel a Vacuum-Mop fedelét, tehát ezáltal a :L)LMHO]ĘIpQ\ láthatóvá
válik. (J\LGHMĦOHJQ\RPMDOHpVWDUWVDOHQ\RPYDDgombok at
és
amíg a „Waiting for the network configuration“ hangot hallja. Amint a
:L)LiOODSRWMHO]ĘODVVDQYLOORJQLNH]GD:L)Lsikeresen
visszaállításra került.

0HJMHJ\]pV$W|UOĘNHQGĘWPLQGHQSHUFKDV]QiODWXWiQNLNHOOWLV]WtWDQLKRJ\H]]HO
EL]WRVtWVDDPHJIHOHOĘYt]iUDPOiVWés tisztítási hatékonyságot.

0HJMHJ\]pV 1pPHO\ SDGOyWLV]WtWy YDJ\ IHUWĘWOHQtWĘ WtSXV
HOGXJtWKDWMDDWDUWiO\V]ĦUĘMpW.pUMNILJ\HOPHVHQYiODVV]DNL
a használni kívánt terméket.

Amint a Vacuum-Mop befejezi a takarítást és visszatér a
W|OWĘGRNNKR]Q\RPMDPHJEHIHOpDW|UOĘPRGXOROGDOVyNOLSV]HLWpV
húzza meg, hogy eltávolítsa a modult.
Megjegyzés: Amikor a Vacuum-0RSW|OWĘGLNYDJ\QLQFVKDV]QiODWEDQWiYROtWVDHODW|UOĘPRGXOW
öntse ki az összes PDUDGpNYL]HWDWDUWiO\EyOPDMGWLV]WtWVDPHJDW|UOĘNHQGĘWKRJ\
megakadályozza a penészedést, vagy kellemetlen szagokat.

c. 6]HUHOMHIHODW|UOĘPRGXOW,JD]tWVDDW|UOĘPRGXOWDKRJ\DQD]WD
nyilak jelzik, majd csúsztassa azt vissza a Vacuum-Mop hátuljára,
amíg vissza nem kattan a helyére.

Akkumulátorszint-MHO]Ę
)HKpU$]DNNXPXOiWRUV]LQWIHOHWWYDQ
1DUDQFVViUJD$]DNNXPXOiWRUV]LQW
alatt van
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Hogyan kell használni
Be/Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a Vacuum-Mop
bekapcsolásához. Amint a

D]iUDPMHO]ĘiOODQGyIHKpUUHYiOW

a Vacuum-Mop Készenléti üzemmódba kerül. A Vacuum-Mop
kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot , mialatt a
Vacuum-Mop nem mozog. A Vacuum-Mop kikapcsolása befejezi a
jelenlegi tisztítási folyamatot.
Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem lehet kikapcsolva töltés közben.

Megállít

9t]YDJ\DW|UOĘNHQGĘKR]]iDGiVDDWDNDUtWiV

Ütemezett tisztítás

Nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop tisztítás közbeni
A takarítás
tás folytatásához nyomja meg a gombot
.Nyomja meg a
gombot
, hogy befejezze W|OWĘGRNNaz aktuális tisztítási feladatot és
a Vacuum-Mop vissza fog menni a tiszttWiVLIHODGDWEHIHMH]ĘGLN

Ha vizet szeretne a Vacuum-0RSEDW|OWHQLYDJ\NL|EOtWHQLDW|UOĘNHQGĘW
a tisztítási feladat során, nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop

$WLV]WtWiVLLGĘWD0L+RPH;LDRPL+RPHDONDOPD]iVEDQWHPH]KHWL
A Vacuum-Mop automatikusan takarítani kezd a megadott
LGĘEHQpVH]XWiQYLVV]DWpUDW|OWĘGRNNUDKRJ\IHOW|OWĘGM|QDPLNRU
a takarítás elkészült.

Megjegyzés: Amikor a Vacuum-0RSRWPHJiOOtWMDpVDW|OWĘGRNNUDKHO\H]LD]DNWXiOLV
WLV]WtWiVLIHODGDWEHIHMH]ĘGLN$PHQQ\LEHQIRO\WDWQLDNHOODWDNDUtWiVWSUyEiOMDPHJHOLQGtWDQLD9DFXXPMopot ugyanazon a helyen, ahol az megállításra került.

Tisztítás

Hibastátusz

Nyomja meg a gombot
a tisztítás elkezdéséhez.
Nyomja meg bármelyik gombot a takarítás közbeni megálláshoz.
Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem tudja megkezdeni a takarítást, ha az akkumulátorszint alacsony.
HOĘWW
Ha a Vacuum-Mop akkumulátorszintje alacsony a tisztítási feladat folyamán, automatikusan visszatér
DW|OWĘGRNNKR]KRJ\IHOW|OWĘGM|Q$PLQWD9DFXXP-0RSWHOMHVHQIHOW|OWĘG|WW~MUDNH]GLDWDNDUtWiVW
ahol abbahagyta.
.pUMN WiYROtWVRQ HO PLQGHQ NiEHOW D SDGOyUyO D WLV]WtWiVHOĘWW EHOHpUWYH D W|OWĘGRNNROy WiSNiEHOpW LV 
hogy megakadályozza a Vacuum-Mop felakadását, ami véletlenül megszüntetheti az elektromos
eszközök tápellátását, vagy tárgyak, kábelek sérülését eredményezheti.
Alapértelmezés szerint, ha a Vacuum-0RSEHIHMH]HJ\WLV]WtWiVLIHODGDWRWSHUFHQEHOODNNRU
ugyanazt a területet tisztítja másodszor is.

Töltés
Automatikus üzemmód: A Vacuum-Mop automatikusan visszatér a
W|OWĘdokkhoz, hogy a takarítás befejeztével fHOW|OWĘGM|Q
Manuális üzemmód: Amikor a Vacuum-Mop szünetel, nyomja meg a
gombot

KRJ\YLVV]DNOGMHD]WDW|OWĘGRNNED

$JRPEMHO]ĘIpQ\H

pulzál, amikor a Vacuum-Mop W|OWĘGLN

3XO]iOyQDUDQFVViUJD$]DNNXPXOiWRUV]LQWDODWWYDQ3XO]iOyIHKpU$]DNNXPXOiWRUV]LQW
felett van.
Megjegyzés: A Vacuum-Mop automatikusan visszatér az eredeti tisztítási pozíciójába, ha épp nem
WDOiOMDDW|OWĘGRNNRW+DH]PHJW|UWpQLNNpUMNPDQXiOLVDQKHO\H]]HD9DFXXP-Mopot a
W|OWĘGRNNROyUD

9

PHJiOOtWiViKR] PDMG WiYROtWVD HO D W|UOĘPRGXOW 9t] KR]]iDGiVD
YDJ\DW|UOĘNHQGĘWLV]WtWiVDXWiQFVDWROMDDW|UOĘPRGXOW~MUDPDMG
meg a gombot
, hogy visszatérjen a tisztítási feladathoz.
nyomja

Tisztítási

Ha a Vacuum-Mop hibával találkozik a használat során, az áramMHO]Ę
narancssárgán fog villogni és egy hangjelzést fog hallani. Megoldás
kereséséhez hivatkozzon a „Hibaelhárítás“ szakaszra.

Az aktiválás folyamán a Vacuum-Mop
módszeresen fel fog takarítani minden szobát Salakban, majd befejezi a tisztítást az oldalak és
falak mentén, hogy alapos munkát végezzen.
Amikor a Vacuum-Mop befejezte a tisztítást,
DXWRPDWLNXVDQ YLVV]D IRJ WpUQL D W|OWĘGRNNKR]
hogy IHOW|OWĘGM|Q
Amikor
a
Vacuum-Mop
Készenléti
üzemmódban van, vagy
megállítva,
nyomja
meg és tartsa nyomva a gombot
nyo
y
3 másodpercig, hogy elkezdje a Ponttisztító

Megjegyzés: Hiba esetén a Vacuum-Mop automatikusan Alvó ]HPPyGEDIRJOpSQLKD
percen belül nem történik semmi. Ha a Vacuum-0RSKLEiWMHOH]DW|OWĘGRNNUDYDOyKHO\H]pVH
törli a jelenlegi tisztítási feladatot.

Takarítási Üzemmód
1pJ\WLV]WtWiVL]HPPyGHOpUKHWĘD0L+RPH;LDRPL+RPH
alkalmazásban: &VHQGHVÈOWDOiQRV(UĘVpV7XUEy$]
alapértelmezett üzemmód az Általános.

Ne zavarjon üzemmód
A Ne zavarjon üzemmód megakadályozza a Vacuum-Mopot,
hogy automatikusan tisztítási feladatokba kezdjen, és az
iUDPMHO]ĘNLNDSFVROYDPDUDG(QJHGpO\H]KHWLDNe zavarjon
üzemmódot, vagy az aktív órákat az alkalmazásban.

Alvó mód
P

A Vacuum-0RSDXWRPDWLNXVDQ$OYy]HPPyGEDOpSSHUF
WpWOHQVpJXWiQPDMGD]iUDPpVW|OWpVMHO]ĘNLNDSFVRO$
Vacuum-Mop felkeltéséhez nyomja meg bármelyik gombot.
Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem fog Alvó üzemmódra váltani, amíg teljesen fel nem
W|OWĘGLN

üzemmódban egy négyzet alakú,
P

1 î  PpWHUHV WHUOHWHQ WLV]WtW N|]YHWOHQO D
Vacuum-Mop körül. Amikor a ponttisztítás
EHIHMH]ĘG|WW D 9DFXXP-Mop automatikusan
vissza fog térni az eredeti helyére és leáll.

Megjegyzés: A ponttisztító üzemmód aktiválása befejezi a Vacuum-Mop aktuálisan futó tisztítási
programját.
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Szokásos karbantartás
7|OWĘGRNNROy

)ĘNHIH

3RUWDUWiO\pVV]ĦUĘ

A PRVKDWyV]ĦUĘWLV]WtWiVD

+HO\H]]H D W|OWĘGRNNRW VtN SDGOyUD D IDO HOOHQpEHQ 0LHOĘWW áram alá
KHO\H]L D W|OWĘGRNNRW EL]RQ\RVRGMRQ PHJ UyOD KRJ\ D távolság a
W|OWĘGRNNROy PLQGNpW ROGDOiQ OHJDOiEE  PpWHU YDJ\ W|EE +RJ\
biztosan tudjon telefonjával a Vacuum-Mophoz csatlakozni, J\Ę]ĘGM|Q
meg róla, hogy a Vacuum-0RS pV DW|OWĘGRNN D:L)L KDWyVXJDUiEDQ
van.

1. Fordítsa a Vacuum-Mopot a tetejére és nyomja össze a klipszeket,
hogy HOWiYROtWVDDIĘNHIH-YpGĘW
2. (PHOMHNLDIĘNHIpWD9DFXXP-Mopból, majd tisztítsa ki a kefe
csapágyait.
3. Használja a mellékelt kefét, hogy a kefére tekeredett hajszálakat
eltávolítsa.
4. +HO\H]]HYLVV]DDIĘNHIpWPDMGWHJ\HDYpGĘWYLVV]DpVQ\RPMD
meg, amíg az a helyére nem pattan.
Megjegyzés: Ajánlott az oldalkefét havonta tisztítani, illetve 6-12
havonta cserélni.

Nyissa ki a Vacuum-0RSIHGHOpWPDMGQ\RPMD|VV]HDWDUWiO\WU|J]tWĘ
klipszeket a portartály eltávolításához.

1. Nyissa ki a tartály fedelét a nyilakkal jelölt pontoknál.
DPtJDV]ĦUĘWLV]WDQHPOHV].

0HJMHJ\]pV1HKHO\H]]HDW|OWĘGRNNROyWN|]YHWOHQQDSIpQ\QHNNLWHWWKHO\UHYDJ\DKROWiUJ\DN
akadályozhatják a jelkiadó-területet, mert ez megakadályozhatja a Vacuum-0RSRWDW|OWĘGRNNKR]
való visszatérésben.

Megjegyzés: Heti tisztítás ajánlott.
Megjegyzés: Kétheti tisztítás ajánlott.

)ĘNHIH-YpGĘ
Klipszek
)ĘNHIH
)ĘNHIH
Csapágyak

2. Öntsön tiszta vizet a portartályba és zárja le a fedelét, majd
rázza a tartályt oda-vissza, végül öntse ki a vizet. Ismételje
ezeket a lépéseket DPtJ DV]ĦUĘWLV]WDQHPOHV]

> 0,5

1.

> 0,5

> 1,5
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Nyissa fel a tartály fedelét a képen látható módon.

0HJMHJ\]pV$V]ĦUĘWLV]WtWiViKR]FVDNWLV]WDYL]HWKDV]QiOMRQ1HKDV]QiOMRQ
tisztítószert. 1HSUyEiOMDDV]ĦUĘWNHIpYHOYDJ\XMMDOWLV]WtWDQL

A kefetisztító eszköz használata
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Szokásos karbantartás
 7iYROtWVDHODV]ĦUĘWDKRJ\DNpSHQOiWKDWyHUĘVHQUi]]DNLEHOĘOH
DIHOHVOHJHVYL]HWPDMGKDJ\MDPHJV]iUDGQLPLHOĘWWYLVV]DUDNMDD]W
0HJMHJ\]pV+DV]QiODWHOĘWWDV]ĦUĘOHJ\HQWHOMHVHQV]iUD] KDJ\MDOHJDOiEEyUiQiWV]iUDGQL 

Oldalkefe
1. Fordítsa a Vacuum-Mopot a tetejére, majd óvatosan húzza ki az
oldalkefét a tisztításhoz, ahogy az alábbi képen látható.
2. Helyezze fel az oldalkefét újból.
Megjegyzés: Ajánlott az oldalkefét havonta tisztítani, illetve 3-6 havonta cserélni.

 7LV]WtWVDNLpVV]iUtWVDPHJDW|UOĘNHQGĘW

Vacuum-0RSpU]pNHOĘN

0HJMHJ\]pV7iYROtWVDHODNHQGĘWDW|UOĘPRGXOEyOPLHOĘWWNLWLV]WtWMDpVJ\Ę]ĘGM|QPHJUyOD
hogy a koszos víz nem folyik vissza a vízkimeneten keresztül, hogy ezzel megakadályozza az
HO]iUyGiVW1HQ\RPMDPHJW~OHUĘVHQDNHQGĘWmert ez akadályozhatja a teljesítményében. A
W|UOĘNHQGĘW-6 havonta kicserélni.

+DV]QiOMRQSXKDW|UOĘNHQGĘWD9DFXXP-0RSpU]pNHOĘLQHND
tisztításához, beleértve:
x $QpJ\V]LQWpU]pNHOĘWD]DOMiQ
x Az infravörös ODVVXOiVpU]pNHOĘWD]HOHMpQ
x $W|OWĘFVDWODNR]yNDWD]DOMiQ
x $PR]JiVpU]pNHOĘNHWD]DOMiQ

6]LQWpU]pNHOĘ

Többirányú kerék
1. Fordítsa a Vacuum-Mopot fejjel lefelé és húzza ki a többirányú
kereket.
2. 7iYROtWVDHODKDMDWSLV]NRWpVPiVV]HQQ\H]ĘGpVHNHWD
NHUpNUĘOpVDWHQJHO\UĘO
3. +HO\H]]HYLVV]DDNHUHNHWpVHUĘVHQQ\RPMDYLVV]DDKHO\pUH
Megjegyzés: A kerék vízzel tisztítható és száradás után újból IHOV]HUHOKHWĘ

Kerék
Tengely

7|OWĘFVDWODNR]yN
0R]JiVpU]pNHOĘ

7|UOĘNHQ
 $]HOWiYROtWiVKR]K~]]DNLDW|UOĘNHQGĘWDW|UOĘPRGXOEyO
0HJMHJ\]pV$W|UOĘNHQGĘWPLQGHQKDV]QiODWXWiQNLNHOOWLV]WtWDQL

Infravörös
lassuláseU]pNHOĘ

Tartó
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Hibaelhárítás
Akkum

Rendszer újraindítása

A Vacuum-0RS HJ\ QDJ\WHOMHVtWPpQ\Ħ OtWLXP-ion akkumulátorFVRPDJRWWDUWDOPD].pUMNJ\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\DQDSLKDV]QiODW
VRUiQ PHJIHOHOĘHQ IHOW|OWYH PDUDG az optimális akkumulátorteljesítmény fenntartása érdekében.

Ha a Vacuum-Mop nem reagál, vagy
gy nem kapcsolható ki, nyomja
meg és tartsa nyomva a gombot
6 másodpercig, hogy azt
kikapcsolásra kényszerítse.
Majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
3 másodpercig,
hogy bekapcsolja a Vacuum-Mopot.

Megjegyzés: Ha a Vacuum-Mopot huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja azt ki és csomagolja be. A
túlzott lemerülés RNR]WDNiURVRGiVWPHJHOĘ]HQGĘD9DFXXP-Mopot legalább három havonta egyszer
fel kell tölteni.

7|OWĘGRNNROy
7|U|OMHPHJDW|OWĘFVDWODNR]yNDWHJ\SXKDUXKiYDO

A szoftver frissítése
)ULVVtWKHWL D V]RIWYHUW D] DONDOPD]iVRQ NHUHV]WO )ULVVtWpV HOĘWW
bizonyosodjon meg róla, hogy a Vacuum-0RS D W|OWĘGRNNROyKR]
FVDWODNR]LNpVOHJDOiEEDNNXPXOiWRUV]LQWmaradt.
A Vacuum-0RSW|OWpVMHO]ĘMHJ\RUVDQIHOYiOWYDIRJYLOORJQLfehéren és
narancssárgán, mialatt a szoftvere frissítésre kerül.

Gyári beállítások visszaállítása
+DDUHQGV]HU~MUDLQGtWiVDQHPPĦN|GLNKDV]QiOMRQHJ\KRVV]~YpNRQ\
tárgyat, hogy megnyomja a visszaállítás gombot amíg a „Restoring factory
settings“ hangot nem hallja. Ez visszaállítja a Vacuum-Mopot az eredeti,
gyári beállításokra.

Ha a Vacuum-Mop hibával WDOiONR]LNPĦN|GpVN|]EHQD]iUDPMHO]ĘQDUDQFVViUJiQIRJYLOORJQLpVHJ\KDQJMHO]pVOHV]KDOOKDWy0HJROGiVNHUHVpVpKH]
kérjük hivatkozzon az alábbi táblázatra.

Hiba
Hiba 1: Kérjük tisztítsa meg és óvatosan koppintsa meg
D]WN|]ĘW
Hiba 2: Kérjük helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra
és aktiválja újra.

A kerék nem éri el a földet. Helyezze a Vacuum-Mop-ot sík
padlóra és aktiválja újra.

+LED.pUMNWLV]WtWVDPHJDV]LQWpU]pNHOĘWpV
helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra, majd aktiválja
újra.

A porszívó nem egy része nincs a földön. Helyezze a
Vacuum-Mop-ot sík padlóra és aktiválja újra. Ez a hiba
akkor is fennálhat, ha DV]LQWpU]pNHOĘNRV]RV7LV]WtWVD
PHJDV]LQWpU]pNHOĘWKRJ\NL]iUMDH]WDOHKHWĘVpJHW

+LED.pUMNWiYROtWVDHODIĘNHIpWpVWLV]WtWVDNLD
sörtéket és a csapágyakat.

(J\LGHJHQWiUJ\DNDGKDWRWWDIĘNHIpEH7iYROtWVDHODNHIpWpV
tisztítsa ki a sörtéket és csapágyakat.

+LED.pUMNWiYROtWVDHOpVWLV]WtWVDNLD]ROGDONHIpW
+LED.pUMNHOOHQĘUL]]HKRJ\DIĘNHUHNHNN|UpQHP
tekeredtek-e tárgyak, majd helyezze át a Vacuum-Mop-ot
egy másik helyre és aktiválja újra.
Hiba 7: Kérjük távolítson el bármely akadályt a
Vacuum-Mop körül.
Hiba 8: Kérjük helyezze vissza a SRUWDUWiO\pVDV]ĦUĘW
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$PHQQ\LEHQD]WN|]ĘEHV]RUXOyYDWRVDQNRSSLQWVDPHJ
hogy az idegen tárgy kihulljon. Amennyiben ez nem segít,
helyezze a Vacuum-Mop-ot máshová és aktiválja újra.

Egy idegen tárgy akadhatott az oldalkefébe. Távolítsa
el az oldalkefét és tisztítsa ki.
(J\LGHJHQWiUJ\DNDGKDWRWWYDODPHO\LNIĘNHUpNEH
Tisztítsa meg a kerekeket, majd aktiválja újra a
Vacuum-Mop-ot.
A Vacuum-Mop be, vagy megakadhatott. Távolítsa el az
akadályokat körülötte.
%L]RQ\RVRGMRQPHJUyODKRJ\DSRUWDUWiO\pVDV]ĦUĘPHJIHOHOĘHQ
lett behelyezve, illetve ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a
V]ĦUĘW
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If the problem still persists, please contact after-sales service for assistance.
+LED(UĘVPiJQHVHVPH]ĘpU]pNHOYH$NWLYiOMD~MUDD
A Vacuum-Mop túl közel van egy virtuális falhoz. Helyezze a Vacuum-Mop-ot új
Vacuum-Mop-ot, távol bármilyen virtuális faltól.
helyre, majd aktiválja újra.
+LED7|OWpVLKLED3UyEiOMDPHJWLV]WtWDQLD
W|OWĘFVDWODNR]~NDW

7|U|OMHPHJDW|OWĘFVDWODNR]yNDWDGRNNRQLVpVD9DFXXP-Mop-on is egy száraz
ruhával.

Hiba 11: Kérjük várjon, amíg az akkumulátor
KĘPpUVpNOHWHQRUPDOL]iOyGLNPDMGIRO\WDVVDD
használatot.

$]DNNXPXOiWRUKĘPpUVpNOHWHW~OPDJDVYDJ\W~ODODFVRQ\9iUMRQKRJ\D
KĘPpUVpNOHWYLVV]DiOOMRQDQRUPiOLVpUWpNUHpVIRO\WDVVDDKDV]QiODWRW

Hiba 12: Egy tiltott hely, vagy virtuális fal érzékelve.
Távolítsa el a Vacuum-Mop-RWHUUĘODWHUOHWUĘO

Probléma típusa
A Vacuum-Mop nem kapcsolódik be

A Vacuum-0RSQHPW|OWĘGLNIHO
Helyezze a Vacuum-Mop-ot WiYROD]DNDGiO\V]DODJRVWHUOHWWĘO, majd aktiválja
újra.

Hiba 13: Kérjük tisztítsa meg a vizuális navigációs
szenzort.

7|U|OMHOHDYL]XiOLVQDYLJiFLyVpU]pNHOĘWPDMGDNWLYiOMD~MUDD9DFXXP-Mop-ot.

+LED%HOVĘKLED3UyEiOMDPHJYLVV]DiOOtWDQLD
rendszert.

A Vacuum-0RSQHPWXGMDDIHODGDWRWIRO\WDWQLHJ\EHOVĘKLEDPLDWW3UyEiOMD
meg újraindítani a rendszert.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük hívja az ügyfélszolgálatot segítségért.

A Vacuum-Mop nem tér vissza a dokkolóba

A Vacuum-0RSURVV]XOPĦN|GLN

Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse újra a Vacuum-Mop-RWDW|OWĘGRNNDO
majd próbálja újra.
$N|UQ\H]HWLKĘPpUVpNOHWW~ODODFVRQ\ &DODWWL YDJ\W~OPDJDV &IHOHWWL $9DFXXP0RSPĦN|GpVLKĘPpUVpNOHWH&pV&N|]|WWLGHiOLV
$W|OWĘGRNNQHPNDSiUDPRW.pUMNHOOHQĘUL]]HKRJ\DWáSNiEHOPLQGNpWYpJHPHJIHOHOĘHQ
csatlakozik.
Rossz FVDWODNR]iV7|U|OMHPHJDW|OWĘGRNNpVD9DFXXP-0RSW|OWĘFVDWODNR]yLW

Túl VRNDNDGiO\YDQDW|OWĘGRNNN|UO+HO\H]]HDW|OWĘGRNNRWQ\LWRWWDEEKHO\UH
.pUMNWLV]WtWVDPHJDGRNNMHO]ĘWHUOHWpW

Kapcsolja ki a Vacuum-Mop-ot és aktiválja újra.

A Vacuum-Mop furcsa zajt ad ki

(J\LGHJHQWiUJ\DNDGKDWRWWDIĘNHIpEHD]ROGDONHIpEHYDJ\DIĘNHUHNHNYDODPHO\LNpEH
Állítsa le a Vacuum-Mop-RWpVWiYROtWVRQHOEiUPLO\HQV]HQQ\H]ĘGpVW

A Vacuum-0RSQHPWLV]WtWPHJIHOHOĘHQ
vagy port hagy maga után

A portartály tele van. Kérjük tisztítsa ki.
$V]ĦUĘHOGXJXOW.pUMNWLV]WtWVDNL
Egy idegen tárgy akadt a IĘNHIpEH.pUMNWLV]WtWVDNL

A Vacuum-Mop nem tud a WiFi-hez
csatlakozni
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$:L)LMHOJ\HQJH*\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\D9DFXXP-0RSRO\DQKHO\HQYDQDPLHUĘV:L)L
jellel rendelkezik.
Probléma van a WiFi kapcsolattal. Állítsa vissza a WiFi-t és töltse le a Mi Home/Xiaomi Home
alkalmazás legutóbbi verzióját, majd próbáljon újból csatlakozni.
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Probléma típusa
A Vacuum-Mop nem végzi el az ütemezett
tisztítást
Ha a Vacuum-Mop-RWDW|OWĘQKDJ\RP
DNNRUIHOW|OWĘGpVXWiQLVIRJ\DV]WiUDPRW"

A Vacuum-0RSDNNXPXOiWRUV]LQWMHW~ODODFVRQ\$]WHPH]HWWWLV]WtWiVQHPIRJHONH]GĘGQL
hacsak a Vacuum-0RSQHPUHQGHONH]LNW|EEPLQW-os akkumulátor töltöttségi szinttel.

A Vacuum-Mop teljes feltöltése után, ha a dokkolóban marad, nagyon kevés áramot fogyaszt
és segít fenntartani az ideális akkumulátor-teljesítményt.

$]HOVĘKiURPDONDORPPDOYDOyEDQWHOMHVHQ
fel kell töltenem 16 órára a Vacuum-Mop-RW"

A lítium akkumulátorok nem szenvednek a memória-effektustól, tehát nem kell 16 órát várni a
használattal miután a Vacuum-0RSWHOMHVHQIHOW|OWĘG|WW

1HPM|QYt]DW|UOĘPRGXOEyOYDJ\FVDN
PLQLPiOLVPHQQ\LVpJĦ

(OOHQĘUL]]HKRJ\DYt]WDUWiO\IHOYDQW|OWYHpVWLV]WtWVDPHJDNHQGĘWKDV]NVpJHV
%L]RQ\RVRGMRQPHJUyODKRJ\DW|UOĘNHQGĘPHJIHOHOĘHQDKDV]QiODWL~WPXWDWyDODpján került
felszerelésre.

7~OVRNYt]M|QDW|UOĘPRGXOEyO

A Vacuum-Mop nem folytatja a takarítást
töltés után

A Vacuum-Mop nem tér vissza a
W|OWĘGRNNKR]PLXWiQHOPR]GtWRWWiN
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Bizonyosodjon meg róla, hogy a víztartály teteje szorosan le van zárva.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a Vacuum-Mop nem lett Ne zavarjon üzemmódba állítva, amely
megakadályozza, hogy folytassa a takarítást.
A Vacuum-Mop nem folytatja a takarítást, ha manuálisan lett újratöltve, vagy a dokkra
helyezve.
A Vacuum-Mop áthelyezése azt okozhatja, hogy az újrapozícionálja magát, vagy újra
feltérképezi a környezetét. Ha a Vacuum-0RSW~OPHVV]HYDQDW|OWĘGRNNWyOQHPEL]WRVKRJ\
magától vissza tud oda térni, ebben az esetben Önnek kell a Vacuum-Mop-ot manuálisan a
dokkba helyezni.

,PSRUWĘU
%HU\NRVUR
1D5RXGQp3O]HĖ
ZZZEHU\NRF]

