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Vacuum-Mop

Termék áttekintése 

 

 
Fehér: Tisztítás, vagy takarítás befejezve 
Villogó fehér: Tisztítás szüneteltetve 
Villogó kék: Csatlakozás a hálózathoz 
Villogó narancssárga: Hiba 

 
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 

és 3 másodpercig 

Bekapcsoló/Tisztítás gomb 
Be/kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig 
Tisztítás: Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez, miután a Vacuum-
Mopot bekapcsolta 

Pont/Dokk gomb 
Kérjük küldje vissza a Vacuum- Nyomja meg és 
tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy elkezdje a ponttisztító üzemmódot 

Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop megállításához 
takarítás, vagy a dokkba való visszatérés közben, vagy ponttisztító 
üzemmódban.  

WiFi visszaállítása: 

Tartozékok

 

Víztartály

 

 Oldalkefe 

Tápkábel
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Infravörös 
lassulás  

 

Lökhárító

Vacuum-  

 

 

Tápellátás-
tl k ó

Többirányú kerék 

Oldalkefe 

 

-  

Víztartály

Termék áttekintése 

Portartály Vacuum-Mop 

Tartály-

 

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

Visszaállító gomb: 
Nyomja le és tartsa nyomva a 
gyári beállítások 
visszaállításához 
Légkimenet/Hangszóró 
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a fal
ellenében és csatlakoztassa áramforráshoz

méter, vagy több, és 
távolítson el minden laza vezetéket, hogy megakadályozza a Vacuum-Mop általi

vezethet. 

2. Kapcsolja be és töltse a Vacuum-Mopot

Megjegyzés: Ha a Vacuum-Mop nem képes bekapcsolni az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze 
dokkolóra a feltöltéshez. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 
világítani kezd, helyezze a Vacuum-
feltöltéshez.

Összeszerelés

 

 

Akkumulátorszint-  

alatt van 

 

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 fe
készülék hozzáadásához. 

alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni.

legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat. 

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  láthatóvá 
válik. gombok at és  
amíg a „Waiting for the network configuration“ hangot hallja. Amint a 

sikeresen 
visszaállításra került. 

3. Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home

WiFi visszaállítása 

a. 

vizet. Csúsztassa a 
vájatába  addig, amíg a tartály nincs
biztonságosan a helyén.

b. Töltse fel a víztartályt: Nyissa fel a
víztartály fedelét, töltse fel azt vízzel, majd

c.
nyilak jelzik, majd csúsztassa azt vissza a Vacuum-Mop hátuljára,
amíg vissza nem kattan a helyére.

a használni kívánt terméket. 

otthon tartózkodik. A Vacuum-
bejutását megakadályozandó, használhat tárgyakat. 

Amint a Vacuum-
, vagy 

használhatja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a tisztítás 
elkezdéséhez. 

és tisztítási hatékonyságot.

Amint a Vacuum-Mop befejezi a takarítást és visszatér a

húzza meg, hogy eltávolítsa a modult.
Megjegyzés: Amikor a Vacuum-
öntse ki az összes 
megakadályozza a penészedést, vagy kellemetlen szagokat. 
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Hogyan kell használni 

Be/Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a Vacuum-Mop 

bekapcsolásához. Amint a   
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. 

Tisztítás
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. 

 

Ha a Vacuum-Mop akkumulátorszintje alacsony a tisztítási feladat folyamán, automatikusan visszatér 
-  

ahol abbahagyta.

hogy megakadályozza a Vacuum-Mop felakadását, ami véletlenül megszüntetheti az elektromos 
eszközök tápellátását, vagy tárgyak, kábelek sérülését eredményezheti. 
Alapértelmezés szerint, ha a Vacuum-
ugyanazt a területet tisztítja másodszor is.

Töltés
Automatikus üzemmód: A Vacuum-Mop automatikusan visszatér a 

dokkhoz, hogy a takarítás befejeztével f  
Manuális üzemmód: Amikor a Vacuum-Mop szünetel, nyomja meg a 

gombot   
 pulzál, amikor a Vacuum-Mop  

felett van. 
Megjegyzés: A Vacuum-Mop automatikusan visszatér az eredeti tisztítási pozíciójába, ha épp nem 

-Mopot a 
 

Megállít
Nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop tisztítás közbeni
A takarítás folytatásához nyomja meg a gombot .Nyomja meg a
gombot , hogy befejezze az aktuális tisztítási feladatot és
a Vacuum-Mop vissza fog menni a tiszt  

tás

Megjegyzés: Amikor a Vacuum-
-

Mopot ugyanazon a helyen, ahol az megállításra került. 

Tisztítási
Az aktiválás folyamán a Vacuum-Mop 
módszeresen fel fog takarítani minden szobát S-
alakban, majd befejezi a tisztítást az oldalak és  
falak mentén, hogy alapos munkát végezzen.
Amikor a Vacuum-Mop befejezte a tisztítást, 

hogy  
Amikor a Vacuum-Mop Készenléti 
üzemmódban van, vagy megállítva,
nyomja meg és tartsa nyomva a gombot

 3 másodpercig, hogy elkezdje a Ponttisztító
nyoyyyyyyyyyyyy

üzemmódban egy négyzet alakú,  
1
Vacuum-Mop körül. Amikor a ponttisztítás 

-Mop automatikusan 
vissza fog térni az eredeti helyére és leáll. 

Megjegyzés: A ponttisztító üzemmód aktiválása befejezi a Vacuum-Mop aktuálisan futó tisztítási 
programját. 

 

Ha vizet szeretne a Vacuum-
a tisztítási feladat során, nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop  

nyomja  meg a gombot , hogy visszatérjen a tisztítási feladathoz. 

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

Megjegyzés: Hiba esetén a Vacuum-Mop automatikusan Alvó 
percen belül nem történik semmi. Ha a Vacuum-  
törli a jelenlegi tisztítási feladatot. 

Alvó mód 
A Vacuum-

 
Vacuum-Mop felkeltéséhez nyomja meg bármelyik gombot. 
Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem fog Alvó üzemmódra váltani, amíg teljesen fel nem 

 

Ütemezett tisztítás 

A Vacuum-Mop automatikusan takarítani kezd a megadott 

a takarítás elkészült. 

Takarítási Üzemmód 

alkalmazásban: 
alapértelmezett üzemmód az Általános. 

Ne zavarjon üzemmód 
A Ne zavarjon üzemmód megakadályozza a Vacuum-Mopot, 
hogy automatikusan tisztítási feladatokba kezdjen, és az 

Ne zavarjon 
üzemmódot, vagy az aktív órákat az alkalmazásban. 
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áram alá

távolság a

biztosan tudjon telefonjával a Vacuum-Mophoz csatlakozni, 
meg róla, hogy a Vacuum-
van. 

 
akadályozhatják a jelkiadó-területet, mert ez megakadályozhatja a Vacuum-
való visszatérésben. 

> 0,5 

> 1,5 

> 0,5 

 
1. Fordítsa a Vacuum-Mopot a tetejére és nyomja össze a klipszeket,

hogy -
2. -Mopból, majd tisztítsa ki a kefe 

csapágyait.
3. Használja a mellékelt kefét, hogy a kefére tekeredett hajszálakat

eltávolítsa. 
4. 

meg, amíg az a helyére nem pattan.
Megjegyzés: Ajánlott az oldalkefét havonta tisztítani, illetve 6-12
havonta cserélni.

A kefetisztító eszköz használata

Szokásos karbantartás 

-
Klipszek 

 

Csapágyak 

A 
1. Nyissa ki a tartály fedelét a nyilakkal jelölt pontoknál.

. 

Megjegyzés: Kétheti tisztítás ajánlott. 

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

tisztítószert.  

Nyissa ki a Vacuum-
klipszeket a portartály eltávolításához. 

1. Nyissa fel a tartály fedelét a képen látható módon.

Megjegyzés: Heti tisztítás ajánlott. 
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Kerék 
Tengely 

Tartó 

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. 

hogy a koszos víz nem folyik vissza a vízkimeneten keresztül, hogy ezzel megakadályozza az 
mert ez akadályozhatja a teljesítményében. A 

-6 havonta kicserélni. 

Vacuum-  
-

tisztításához, beleértve: 

Az infravörös 

 

 
 

Infravörös 
lassulás   

 

Többirányú kerék 
1. Fordítsa a Vacuum-Mopot fejjel lefelé és húzza ki a többirányú
kereket. 
2. 

3. 
Megjegyzés: A kerék vízzel tisztítható és száradás után újból  

Szokásos karbantartás 
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Rendszer újraindítása 
Ha a Vacuum-Mop nem reagál, vagy nem kapcsolható ki, nyomja 
meg és tartsa nyomva a gombot  6 másodpercig, hogy azt 
kikapcsolásra kényszerítse. 

gy

Majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig, 
hogy bekapcsolja a Vacuum-Mopot. 

Gyári beállítások visszaállítása 

tárgyat, hogy megnyomja a visszaállítás gombot amíg a „Restoring factory
settings“ hangot nem hallja. Ez visszaállítja a Vacuum-Mopot az eredeti, 
gyári beállításokra. 

Akkum
A Vacuum- -ion akkumulátor-

az optimális akkumulátor-
teljesítmény fenntartása érdekében. 

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

 
 

A szoftver frissítése

bizonyosodjon meg róla, hogy a Vacuum-
maradt. 

A Vacuum- fehéren és 
narancssárgán, mialatt a szoftvere frissítésre kerül.

Hibaelhárítás

Ha a Vacuum-Mop hibával 
kérjük hivatkozzon az alábbi táblázatra. 

Hiba Megoldás 

Hiba 1: Kérjük tisztítsa meg és óvatosan koppintsa meg 

Hiba 2: Kérjük helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra 
és aktiválja újra. 

helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra, majd aktiválja 
újra. 

sörtéket és a csapágyakat. 

 

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  

hogy az idegen tárgy kihulljon. Amennyiben ez nem segít, 
helyezze a Vacuum-Mop-ot máshová és aktiválja újra. 

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

tisztítsa ki a sörtéket és csapágyakat. 
Egy idegen tárgy akadhatott az oldalkefébe. Távolítsa 
el az oldalkefét és tisztítsa ki.

Tisztítsa meg a kerekeket, majd aktiválja újra a 
Vacuum-Mop-ot. 

A Vacuum-Mop be, vagy megakadhatott. Távolítsa el az 
akadályokat körülötte.

lett behelyezve, illetve ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a 



If the problem still persists, please contact after-sales service for assistance. 
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Vacuum-Mop-ot, távol bármilyen virtuális faltól. 

Hiba 11: Kérjük várjon, amíg az akkumulátor 

használatot. 

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

Hiba 13: Kérjük tisztítsa meg a vizuális navigációs 
szenzort.

rendszert. 

-Mop-on is egy száraz 
ruhával. 

 

-Mop-ot. 

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

Probléma típusa 

A Vacuum-Mop nem kapcsolódik be 

A Vacuum-  

A Vacuum-Mop nem tér vissza a dokkolóba 

A Vacuum-  

A Vacuum-Mop furcsa zajt ad ki 

A Vacuum-
vagy port hagy maga után 

A Vacuum-Mop nem tud a WiFi-hez 
csatlakozni 

Megoldás 

Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse újra a Vacuum-Mop-
majd próbálja újra. 

 -
 

á
csatlakozik. 
Rossz -  

Túl  
 

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

Állítsa le a Vacuum-Mop-  

A portartály tele van. Kérjük tisztítsa ki. 
 

Egy idegen tárgy akadt a  

-
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.

A Vacuum-Mop túl közel van egy virtuális falhoz. Helyezze a Vacuum-Mop-ot új 
helyre, majd aktiválja újra. 

Helyezze a Vacuum-Mop-ot , majd aktiválja 
újra.

A Vacuum-
meg újraindítani a rendszert. 
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Probléma típusa 

A Vacuum-Mop nem végzi el az ütemezett 
tisztítást 

Ha a Vacuum-Mop-
 

fel kell töltenem 16 órára a Vacuum-Mop-  

 

 

A Vacuum-Mop nem folytatja a takarítást 
töltés után 

A Vacuum-Mop nem tér vissza a 
 

Megoldás 

A Vacuum-
hacsak a Vacuum- -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. 

A lítium akkumulátorok nem szenvednek a memória-effektustól, tehát nem kell 16 órát várni a 
használattal miután a Vacuum-  

pján került 
felszerelésre. 

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-
magától vissza tud oda térni, ebben az esetben Önnek kell a Vacuum-Mop-ot manuálisan a 
dokkba helyezni. 


