
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nasz robot Mop próżniowy 
Essential 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Niektóre funkcje mogą ulec zmianie po aktualizacji! 

 

WSTĘP 
Dziękujemy za wybór odkurzacza automatycznego Xiaomi! 
Mi Robot Vacuum Mop Pro to inteligentne narzędzie do sprzątania w domu, które wykorzystuje              
precyzyjny laserowy czujnik odległości do mapowania domu i obliczania precyzyjnej trasy sprzątania.            
Sprząta mieszkanie w sposób metodyczny i automatycznie wraca do stacji ładującej, gdy skończysz.             
W aplikacji mobilnej możesz śledzić sprzątanie i planowanie w czasie rzeczywistym oraz zdalnie             
sterować robotem. 
W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie! 
Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia! Jeśli zauważysz           
rozbieżność, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje! 

 

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA  
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji. Może to zmniejszyć 
ryzyko pożaru, porażenia prądem 
i innych wypadków. 

● Urządzenie jest czułym urządzeniem technicznym, należy je chronić przed upadkami i 
uderzeniami. 

● Proszę nie wystawiać urządzenia na działanie silnych pól elektromagnetycznych lub fale 
radiowe.urządzenia 
Może Spowodować nieprawidłowe działanie  lub nagranych obrazów zostać uszkodzony. 

● Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur i 
bezpośredniego 
światła słonecznego. 

● Jeśli po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej zauważysz, że urządzenie się           
przegrzewa, wydziela dym lub nieprzyjemny zapach, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka,           
aby zapobiec pożarowi! 

● Urządzenie nie jest grą! We wszystkich przypadkach dzieci mogą go używać tylko pod             
nadzorem i zgodą rodziców! Przechowuj urządzenie i jego akcesoria oraz części opakowania            
poza zasięgiem małych dzieci, ponieważ małe części mogą spowodować uduszenie lub inne            
obrażenia! 

● Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. 
● Odłącz przewód zasilający od maszyny przed przystąpieniem do konserwacji. 
● Chroń przewód zasilający. Należy jechać tak, aby nie można było na niego nadepnąć ani go 

uszkodzić przezna nim lub niego 
inne urządzenia umieszczone obok. Zwróć szczególną uwagę na kabel przy złączu urządzenia. 

● Używaj tylko kabla sieciowego (w zestawie), który jest zgodny z urządzeniem. Użycie innego             
kabla spowoduje utratę gwarancji. Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego, jeśli nie            
zamierzasz używać filtra powietrza przez dłuższy czas. 

● W przypadku zamoczenia natychmiast wyłączyć urządzenie. Nie rozbierać do suszenia, nie           
używać urządzenia 
grzewczo-suszącego, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp. 

● W przypadku pytań prosimy o kontakt z serwisem. 
● Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej 0°C i+ 40°powyżej), 

ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia. 
● Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to uszkodzić płytę główną              

urządzenia. 
● Długotrwałe użytkowanie lub ciągłe obciążenie może spowodować nagrzewanie się urządzenia.          

 

To jest 
normalne. 

● Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów. 
 

● Ten produkt jest przeznaczony do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach, nie należy używać go 
na zewnątrz (np. Balkon). 

● Nie używaj urządzenia na innej powierzchni niż podłoga. 
● Nie używaj produktu w otwartych, wysokich miejscach (np. Podłoga, otwarty taras). 
● Nie używaj urządzenia na mokrych podłogach lub w łazience. 
● Przed użyciem podnieś wszystkie przewody z ziemi, aby zapobiec ich 

owinięciu się wokół koła urządzenia. 

 



● Można zapobiec zakleszczeniu się urządzenia, podnosząc je z podłogi, np. plastikowe torby.            
Możesz chronić swoje rozpakowując 
kosztowności przed uszkodzeniem,wszystkie delikatne przedmioty z drogi robota. 

● Ten produkt nie powinien być używany przez dzieci, osoby upośledzone umysłowo lub            
fizycznie, dopóki nie przejdą odpowiedniego przeszkolenia w zakresie korzystania z produktu           
lub nie zostaną odpowiednio nadzorowane i mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem            
przełożonego. 

● Nie pozostawiaj szczotki poza zasięgiem małych dzieci! 
● Nie dotykaj ruchomych części i trzymaj z dala od nich włosy i ubranie. 
● Nie używaj do czyszczenia dywanów. 
● Nie używać do czyszczenia spalonego materiału. 
● Nie podnosić urządzenia za wystającą wyspę czujnika, ogranicznik lub pokrywę. 
● Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. 
● Używaj wyłącznie podstawki ładującej dostarczonej z urządzeniem. Użycie innej ładowarki 

spowoduje unieważnienie gwarancji. 
● Nie przecinaj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii ani stacji dokującej. 
● Zawsze trzymaj stację z dala od źródeł ciepła (np. Kaloryfer, kaloryfer). 
● Pod koniec okresu eksploatacji produktu bateria musi zostać wyjęta przed recyklingiem. 

Baterię może wyjąć tylko wykwalifikowany technik! 
● Prawidłowo obchodź się z baterią - odpady niebezpieczne! 
● Nie czyść stacji dokującej wilgotną szmatką. 
● Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić. Nie obsługuj urządzenia w ten 

sposób. 
● Przed transportem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Zalecamy zachowanie 

oryginalnego opakowania. 
● Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy pełne ładowanie baterii 

przynajmniej co 90 dni. 
● Uważaj, aby nie ssać twardych, ostrych przedmiotów, takich jak gruz budowlany, odłamki 

szkła, gwoździe. 
● Nie wdmuchuj żadnych płynów do urządzenia. Przed wymianą upewnij się, że pojemnik na 

kurz jest całkowicie suchy. 
● Nie kładź urządzenia do góry nogami. Nie dotykaj górnej części czujnika laserowego do ziemi. 
● Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi, nie używaj go do innych celów.               

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego         
użytkowania urządzenia. 

● Zaleca się monitorowanie urządzenia podczas korzystania z funkcji wycierania. Nie zaleca się            
używania funkcji wycierania bez nadzoru! 

● Przed zainstalowaniem urządzenia podnieś wszystkie rozproszone kable i przewody oraz          
różne przedmioty z ziemi. Usuń wszelkie delikatne, cenne lub niebezpieczne przedmioty z            
możliwej ścieżki robota. 

 

 

Czyszczenie Można czyścić 
● urządzenia Obudowę urządzenia suchą ściereczką z mikrofibry. 
● Wyczyść wnętrze urządzenia i pojemniki suchą szmatką. 

 
Jeśli chcesz korzystać z urządzenia w wielokondygnacyjnym budynku nad parterem, upewnij się, że             
przeszkoda fizyczna chroni robota przed upadkiem. Niezależnie od tego, czy urządzenie posiada taki             
czujnik (czujnik krawędziowy), ze względu na nieprzewidziane okoliczności (np. Zabrudzenia) czujnik           
może nie działać. Spadający ciężki przedmiot może spowodować wypadek i uszkodzenie mienia. 

 
DANE TECHNICZNE 
Model: MJSTG1 
Moc: 25 W 
Moc ssania: 2200 Pa 
Łączność: WiFi 802.11 b / g / n 2,4 GHz 
zgodności AsystentGoogle i Amazon's Alexa Zasilanie: Wbudowana 
bateria litowa, 2500 mAh / 14,4 V  
Czas ładowania: 4-5 godzin 
Ciągła wydajność : 25 W 
Zasilanie: 100-240AC, 50/60 Hz 
Prąd ładowania: 20 VV / 1,2 A DC 
* Wszystkie dane zostały zmierzone w wewnętrznych warunkach laboratoryjnych i mogą różnić się w rzeczywistości ze                
względu na różne sposoby użytkowania i zmiany w środowisku. 

 
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 

 

Mi Robot Mop próżniowy Essential 
 

 
 

Stacja ładująca Szczotka do 
czyszczenia 

Przewód 
zasilający 

 
 

Uchwyt 

 
 

pióra 

wycieraczki 2002/96 

 
 

Instrukcja 
użytkowania 
Karta 
gwarancyjna

Utylizacja Utylizacja 
podlega dyrektywie europejskiej/ WE. 
Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organami ochrony środowiska. 

 
Producent: 
Xiaomi Communications Co., Ltd. (Jesteśmy firmą ekosystemową) 
Adres: No019, 9 piętro, budynek 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekin, Chiny, 100085 
Marketingowiec 

 
Deklaracja zgodności (streszczenie) 
oświadcza że urządzenie jest zgodne z przeznaczeniem i dostarczone zgodnie z przepisami wraz z              
naklejką na produkt, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim. 
Na podstawie deklaracji opublikowanej przez producenta produkt jest wprowadzany do obrotu ze            
znakiem zgodności CE zgodnie z § 5 ust. 1 dekretu IKIM 79/1997 (XXII.31.). 
Producent oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne ze wszystkimi dyrektywami i normami            
europejskimi. 

 
jakości 
Certyfikat Sprzedawca oświadcza, że urządzenie jest zgodne z 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Jest 
zgodny z charakterystyką techniczną podaną w opisie zgodnie z dekretem nr 
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez WayteQ Europe Kft. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

KONTROLA 
 

Top Widoku 
  

 
Naciśnij do 
dokowania 

przycisk,aby powrócić 
Naciśnij ponownie, aby 
wstrzymać Naciśnij na 5 
sekund, aż usłyszysz 
komunikat, naciśnij przycisk 
przez 5 sekund do stanu 
fabrycznego on / off, 

przycisk Cleaning 

Naciśnij 3 sekundy 
włącz / wyłącz, 
gdy nie ładuje. 
Naciśnij, aby 
rozpocząć i 
wstrzymać 
czyszczenie. 

 
 

Naciśnij razem przez 3 sekundy, aby- 
anulować połączenie WiFi 

 
 

Wskaźnik stanu 
 

Miga na pomarańczowo: Błąd / Wraca do stacji dokującej z powodu naładowania, gdy poziom 
naładowania jest niski. 
Powolne miganie na pomarańczowo (niski poziom energii) 
Powolne miganie na biało (poziom energii powyżej 20%). 
Miga na biało: wraca do stacji dokującej w celu ładowania / pauza 
Biały: czyszczenie / w pełni naładowany. 

 
Stacja 

  
 
 
 
 

czujnik podczerwieni Czujniki 
 
 
Ładowarka kontaktowy 

 



Widok dolnej części 
 
 
 
 

Szczotka boczna Szczotka 
 
 
 
 

Akumulator 

Osłona koła  

Następne 

 
 
 

                                miejsce mocowania uchwytu na ręcznik 

 

INSTALACJA 
 
1. Zdejmij elementy ochronne i folie 

 

 
2. Podłącz stację dokującą do gniazdka ściennego. 

 
Otwórz pokrywę stacji dokującej. Podłącz kabel i poprowadź go wokół dolnej części stacji dokującej, 
a następnie zdejmij folię ochronną z czujnika podczerwieni. 

 
 

 

3. Umieść stację ładującą na podłodze, z powrotem do ściany. 
 

 
4. Włącz i naładuj odkurzacz. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy        przycisk, aby włączyć 

odkurzacz 
. Gdy wskaźnik stanu się świeci, umieść odkurzacz w stacji dokującej w celu naładowania. 

 

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 
Tryb odkurzacza 

 
Włącz odkurzacz, gotowy do czyszczenia 

 
 

 
Tryb odkurzania i wycierania 

 
1. Otwórz pokrywę zbiornika, napełnij zbiornik i zamknij pokrywę. Umieść pojemnik na wodę i 
kurz 2 w 1 w odkurzaczu. 

 
 

 



2. Umieść pióro wycieraczki na spodzie odkurzacza, jak pokazano. 
 
 

 
3. Włącz urządzenie, jesteś gotowy do odkurzania i wycierania. 

 
Uwaga: Jeśli wycieraczka nie jest podłączona, zostanie użyty tylko tryb odkurzania. 

 
 

 
Ostrzeżenia 

 
1. Nie wystawiaj stacji dokującej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
2. Upewnij się, że jest co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni z każdej strony doku i co najmniej 1,5 

m wolnej przestrzeni przed stacją. 
3. Jeśli urządzenie nie włącza się z powodu niskiego poboru mocy, umieść je bezpośrednio w stacji 

dokującej. 
4. Urządzenie włącza się natychmiast po podłączeniu do stacji dokującej. 
5. Urządzenia nie można wyłączyć podczas ładowania. 
6. Zdejmij pióro wycieraczki podczas ładowania lub gdy nie jest używane. 
7. Regularnie czyść pojemnik na kurz, aby zapobiec gromadzeniu się zbyt dużej ilości kurzu. 
8. Ułóż wszystkie przedmioty na podłodze, zwłaszcza kable, aby zapobiec 

ich wciągnięciu lub pochwyceniu przez urządzenie. 

 

Włączanie / wyłączanie 
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy a przycisk, aby włączyć urządzenie. Zapala się lampka               
kontrolna, a urządzenie sygnalizuje komunikatem głosowym, że przeszło w tryb czuwania. Gdy            
urządzenie jest w trybie czuwania i nie jest podłączone do stacji dokującej, naciśnij i przytrzymaj                
przycisk, aby wyłączyć. Komunikat dźwiękowy informuje, że urządzenie jest wyłączone. 

 
Uwaga: 
urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do stacji dokującej i nie można go w tym czasie 
wyłączyć. Jeśli poziom mocy jest niski i 

 
Czyszczenie / Pauza 

 
Włącz urządzenie i naciśnij  przycisk, aby rozpocząć czyszczenie. Podczas pracy maszyny 
naciśnij  przycisk, aby wstrzymać. 

 
Uwaga: 
urządzenia nie można używać do wycierania płynów. 
Maszyna nie może rozpocząć czyszczenia bez wystarczającego naładowania. Przed czyszczeniem 
naładuj baterię urządzenia. 
Urządzenie automatycznie powraca do stacji ładującej, gdy poziom naładowania baterii spada. 
Urządzenie automatycznie powraca do stacji dokującej, ładuje się, a następnie wznawia czyszczenie 
z tego miejsca. Proszę podnieść wszystkie kable i przewody z ziemi, aby zapobiec uruchomieniu na 
nim urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie elementów mechanicznych, które nie są objęte 
gwarancją, a także znaczne szkody majątkowe, które mogą skutkować wypadkiem (z możliwością 
wyciągnięcia urządzenia elektrycznego, pożaru itp.). Proszę zawsze o tym pamiętać. 

 
Powrót do stacji dokującej / pauza 

 
Automatycznie: urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej po zakończeniu 
czyszczenia. Tryb ręczny: naciśnij, aby wysłać urządzenie do stacji dokującej. 
Podczas powrotu lampka wskaźnika miga na biało lub pomarańczowo, gdy moc jest niska. 
Kontrolka miga na biało podczas ładowania i świeci na biało po pełnym naładowaniu. 

 
Uwaga: jeśli urządzenie nie może wrócić do stacji dokującej z powodu błędu, upewnij się, że wokół stacji 
nie ma żadnych przeszkód i umieść urządzenie w stacji dokującej. 

 
Metody 

 
czyszczenia Podczas czyszczenia urządzenie przemierza obszar w kształcie litery S i tworzy mapę w 
Xiaomi Home / Mi Home 
. 

 
Uwaga: Unikaj ręcznego przesuwania urządzenia podczas pracy, ponieważ może to spowodować 
utratę pozycji i ponowne odwzorowanie otoczenia, co zmniejszy wydajność czyszczenia 

 
1. Czyszczenie wiatrem (czyszczenie krawędzi) 
Wybierz w aplikacji tryb „Czyszczenie krawędzi”. W tym trybie krawędzie są czyszczone, a następnie 
odczekaj 30 sekund i wróć do stacji dokującej. 

 
2. Czyszczenie miejsca 
W aplikacji można wybrać zaznaczone miejsce. W tym trybie urządzenie udaje się w zaznaczone 
miejsce i zapisuje obszar 1x1m. 

 

3. Zaplanowane czyszczenie 
Możesz zaplanować czas czyszczenia w aplikacji. Maszyna rozpoczyna automatycznie o ustalonej 
godzinie, czyszczenie a następnie powraca do stacji dokującej po zakończeniu czyszczenia. 

 
Ustawienie mocy ssania 

 
W aplikacji można wybierać spośród 4 ustawień: Cichy, Standardowy, Średni i Turbo. Domyślne 
ustawienie to Standard. 

 
Ustawienie wylotu wody 

 
Można ustawić ilość wody używanej przez urządzenie. Do wyboru są trzy tryby: Niski - (1), Średni - 
(2) i Wysoki - (3). Ustawienie domyślne to Tryb domyślny to Średni (2). 

 
Ponowne uruchamianie WiFI Połączenie 

 
z czyszczącym telefonem za pomocą telefonu komórkowego może być niemożliwe z powodu błędu             
konfiguracji lub nieprawidłowego działania routera, zmiany hasła itp. Naciśnij i przytrzymaj           i  
przycisk jednocześnie przez 3 sekundy, aż urządzenie powie „Resetowanie połączenia Wi-Fi i            
wejście w tryb konfiguracji sieci”. Po ponownym uruchomieniu połączenia Wi-Fi możesz ponownie            
połączyć się z urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego. 
Uwaga: obsługiwane są tylko sieci 2,4 GHz. 

 
Przywracanie ustawień fabrycznych 

 
Jeśli ponowne uruchomienie nie powiedzie się, a urządzenie nadal nie działa zgodnie z przeznaczeniem,              
naciśnij 
i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż urządzenie powie „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Po             
pomyślnym przywróceniu ustawień dane użytkownika są usuwane i słychać następujący komunikat:           
„Pomyślnie przywrócono ustawienia fabryczne” 

 
INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ 

 
Urządzeniem można sterować ze smartfona, nawet zdalnie, za pomocą aplikacji Xiaomi / Mi Home. 
Pobierz i zainstaluj aplikację, skanując kod QR lub wyszukaj go w sklepie z aplikacjami. 

 
Otwórz aplikację. 
W razie potrzeby uruchom ponownie moduł WiFi w urządzeniu. 
Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu i dodaj nowe urządzenie. 

 
Wybierz „Mi Robot Vacuum Mop Essential”. Aplikacja automatycznie        
pobierze wtyczkę dla tego urządzenia (wymagane połączenie       
internetowe). 

 
Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami: wybierz sieć WiFi, do         
której chcesz podłączyć oczyszczacz powietrza (wprowadź nazwę sieci i         
hasło). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
 
Zalecany czas czyszczenia i wymiany 

 

 
Uwaga: Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia wyłącz maszynę i odłącz ją od stacji 
dokującej. 
Potrzeba wymiany akcesoriów może się różnić w zależności od użytkowania. 

 
Czyszczenie pojemnika na wodę i kurz 2 w 1 

 
1. Otwórz pokrywę urządzenia, wyjmij pojemnik na wodę i 
kurz 2 w 1, jak pokazano na rysunku. 

 
 
 
 
 
 
2. Wyjmij filtr i wkład filtra do czyszczenia. 

 

 

Akcesoria Częstotliwość 
czyszczenia 

Zalecana wymiana Pojemnik 

na proszek i 
wodę 2 w 
jednym 

Po każdym użyciu W przypadku zużycia lub uszkodzenia 

Filtr Co Tydzień 6 miesięcy w(lub po 150 godzinach użytkowania) 
Szczotka główna Co 6-12 miesięcy (lub 300 godzin używania) po słowie) 
szczotki bocznych w co 3-6 miesięcy (po 150 godzinach użytkowania) 
szczotkę 
czyszczącą 

po użyciu, jeśli zużyty lub uszkodzony przez kanał proszkowy 
silikonowy 

szczotki ramy za Jeżeli guma silikonowa wyraźnie szczotki ramki 
zużyte 

Edge'a czujniki Per nie ma potrzeby wymieniać 
ładowania złącze Per nie jest konieczne zastąpiony 
Swivel Wheel miesięcy Jeśli zużyte lub uszkodzone (przez serwis) 
wycieraczki 
posiadacz 

po każdym użyciu Jeśli zużyte lub uszkodzone 

wycieraczki po każdym użyciu 3 do 6 miesięcy(w przypadku widoczne zużycie) 



3. Opróżnij zawartość pojemnika. Wyczyść zbiornik 
szczoteczką do czyszczenia, a następnie wymień filtr. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Włóż zbiornik z powrotem do odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie zamknij 
pokrywę odkurzacza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczotka główna 

 
1. Odwróć urządzenie i zdejmij osłonę szczotki, 

naciskając zatrzask. 
2. Wyciągnij główną szczotkę i wyczyść jej trzon. 
3. Użyj dołączonego środka do czyszczenia szczotki 

głównej, aby usunąć sierść i sierść zwierząt. 
4. Wymień główną szczotkę, zamocuj zaciski mocujące,pokrywę 

naciskając. 
 
Uwaga: 
Zaleca się wymianę głównej szczotki co 6-12 miesięcy, aby 
zawsze uzyskać 100% skuteczność czyszczenia. 

 

Czujniki 
 
Zaleca się czyszczenie ich co miesiąc. 

 
Do czyszczenia czujników używaj 
miękkiej szmatki: 

1. 4 szt. czujnik krawędziowy na spodzie 
urządzenia. 

2. Czujnik ścienny znajduje się z przodu 
urządzenia. 

 
 
 

Szczotka boczna 
 

Czujniki 
kołnierzy 

 

Regularniei czyść szczotkę boczną. 
 

1. wyjmij Odwróć robota i wykręć śruby z bocznej 
szczotki. 

2. Wyciągnij i wyczyść szczotkę. 
3. Wymień i ponownie przykręć (zalecana wymiana co 3-6 miesięcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pióro wycieraczki 
1. Naciśnij zatrzaski uchwyt i wyjmij, jak pokazano. 

 

2. Zdejmij podkładkę wycieraczki z rzepa i wysuń ją, jak pokazano. Wyczyść podkładkę 
wycieraczki wodą i wymień ją po całkowitym wyschnięciu. 
Zaleca się wymianę wycieraczki co 3-6 miesięcy lub gdy jest zauważalnie zużyta. 

 

 
Stacja dokująca 

 
Zalecamy czyszczenie powierzchni złącza dokującego co miesiąc miękką szmatką. 

 
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego Do aktualizacji oprogramowania urządzenia 
można użyć aplikacji Mi / Xiaomi Home. Do tej operacji wymagany jest minimalny poziom              
naładowania baterii 20%. Podczas aktualizacji oprogramowania wskaźnik LED miga na biało. 

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

 
 

 

Typ problemu Rozwiązanie 
1. Błąd lewego koła Zbyt dużo osadów na lewym kole lub nie obraca się. Sprawdź 

, czy lewe koło nie jest zablokowane. 
2. Usterka prawego koła Zbyt dużo osadów na prawym kole lub brak ruchu obrotowego. 

Sprawdź 
, czy prawe koło nie jest zablokowane. 

3. Błąd czujnika krawędzi Czujnik krawędzi nie działa prawidłowo. Sprawdź, czy 
czujnik krawędzi nie jest zabrudzony lub zatkany. 

4. Niska moc Bateria się wyczerpuje. Umieść odkurzacz na stacji 
dokującej. 

5. Usterka zderzaka Zderzak nie działa prawidłowo lub jest zakleszczony. 
Sprawdź, czy korek nie jest zakleszczony. 

6. Błąd szczotki głównej Zbyt dużo osadów na szczotce głównej lub jej brak. Sprawdź, czy 
szczotka główna nie jest zablokowana. 

7. Błąd szczotki bocznej Zbyt dużo osadów na szczotce bocznej lub jej brak. Sprawdź 
, czy szczotka boczna nie jest zablokowana. 

8. Usterka wentylatora Wentylator nie obraca się lub otrzymuje wysokie        
napięcie. Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli problem       
nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem. 

9. Zbiornik na kurz / wodę 
Zbiornik 

na kurz i wodę 2 w jednym nie jest rozpoznawany. Upewnij się, 
że jest prawidłowo włożony. 

10. Błąd ładowania Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do stacji 
dokującej. 

11. Niski poziom wody W 
zbiorniku na wodę jest mało 
wody 

. Napełnij zbiornik na wodę. 

12. Odkurzacz nie stoi na ziemi . Ustaw odkurzacz na równym podłożu i uruchom go ponownie. 

 

 

 


