
Ďakujeme, že ste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop!

Mi Robot Vacuum-Mop je inteligentný zariadenie typu všetko v jednom, určené pre maximálne pohodlie a efektivitu čistenia. Mi Robot Vacuum-Mop 
je vybavený vysoko presnými pohybovými senzormi a inovatívnym vizuálnym navigačným systémom, vďaka ktorým rýchlo mapuje svoje okolie a 
priebežne generuje trasu upratovania. Vďaka intuitívne detekciu prekážok a dizajnu s vysokou vôľou kolies, sa ľahko zorientuje aj v zložitých 
rozloženiach domu. Akonáhle je upratovanie dokončený, Mi Robot Vacuum-Mop sa sám automaticky vráti do nabíjacej stanice, a tak vám prináša 
bezproblémový zážitok z upratovania, od začiatku až do konca. Vďaka vysoko výkonnému saciemu systému a elektronicky riadenému systému 
vytieranie, Mi Robot Vacuum-Mop upratuje tak, že vpredu vysáva a vzadu vytiera, čím prináša výborné výsledky pri každom upratovaní. Aplikácia Mi 
Home / Xiaomi Home tiež uľahčuje prezeranie vašej mapy upratovania, plánovanie upratovania a prepínanie medzi upratovacími režimami. 
Upratovanie celej vašej domácnosti je otázkou stlačení jediného tlačidla. Ďakujeme, že ste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop, vitajte v budúcnosti 
chytrého bývanie!

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Spoločnosť DREAM Technology (Tianjin) Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu STYTJ01ZHM sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné znenie vyhlásenia ES o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Bezpečnostné informácie

Obmedzenie 
použitia

Batérie 
a nabíjanie

Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku, na iných povrchoch ako sú podlahy, v komerčnom či 
priemyselnom prostredí.
Nepoužívajte prístroj v oblasti vyvýšené nad okolitý terén bez ochrannej bariéry.
Nepoužívajte prístroj pri teplotách vyšších ako 40 ° C alebo pod 0 ° C, ani na podlahách pokrytých tekutinou či lepkavými látkami. 
Pred použitím prístroja zdvihnite všetky káble zo zeme, aby ste zabránili ich namotaní a odtiahnutie.
Odstráňte z podlahy malé a krehké predmety, aby ste zabránili ich poškodeniu po náraze.
Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi nedostatky alebo s 
obmedzenými skúsenosťami či znalosťami, len pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu, aby bol zaistený bezpečnú 
prevádzku a aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
S týmto prístrojom sa nesmú hrať deti. Počas prevádzky musia byť deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od prístroja. 
Nástroj na čistenie kief udržujte mimo dosahu detí.
Na prístroj neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani iné predmety, bez ohľadu na to, či sa práve pohybuje alebo nie.
Vlasy, prsty a ďalšie časti tela udržujte mimo dosahu sacích otvorov prístroja.
Nepoužívajte tento prístroj k upratovaniu horľavých látok.
Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby sa uistite, že je prístroj vypnutý a nabíjacej stanice odpojená.
Neutierajte tento prístroj vlhkou handričkou ani nepoužívajte iné tekutiny.
Tento prístroj používajte v súlade s pokynmi v užívateľskej príručke. Užívatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody 
vzniknuté nesprávnym použitím tohto prístroja.

Nepoužívajte batérie, nabíjačky ani nabíjacie stanice tretích strán. Používajte iba s napájací jednotkou CDZ1902.
Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať batériu alebo nabíjaciu stanicu.
Neumiestňujte nabíjaciu stanicu do blízkosti tepelných zdrojov.
K otieranie alebo čistenie nabíjacích kontaktov nabíjacej stanice nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky.
Nezbavujte sa starých batérií nesprávne. Nepotrebné batérie je nutné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
Ak dôjde k poškodeniu alebo zlomeniu napájacieho kábla, prestaňte ho okamžite používať a obráťte sa na servis.
Pri preprave pokiaľ možno používajte pôvodné balenie a uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, plne ho nabite, potom vypnite a skladujte na chladnom a suchom mieste. Nabite 
prístroj aspoň raz za tri mesiace, aby nedošlo k prílišnému vybitiu batérie.
Tento prístroj obsahuje batériu, ktorú môžu vymeniť len kvalifikovaní technici alebo servis.

Iba na účely navigácie a určovania polohy bude kamera tohoto prístroja pri upratovaní zhromažďovať záznamy osôb v dosahu pozorovacích 
uhlov. Uisťujeme vás, že všetky vaše osobné údaje budú chránené technológiou šifrovania dát.
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Zásobník vody Mop Bočná kefa

Napájací kábelČistiace nástrojNabíjacia stanica

po dobu 3 sekúnd.

Prehľad produktu

Napájanie / Tlačidlo upratovania
Zapnutie / Vypnutie: Stlačte a držte po dobu 3 sekúnd
Upratovanie: Pokiaľ je prístroj zapnutý, stlačením spustíte upratovanie

Ukazovateľ stavu
Biela: Upratovanie alebo čistenie je dokončené
Blikajúce biela: Upratovanie pozastavený
Blikajúca modrá: Pripájanie k sieti
Blikajúca oranžová: Chyba

Tlačidlo lokálneho upratovania / nabíjanie
Stlačením pošlite prístroj späť do nabíjacej stanice
Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd spustíte režim Spot Clean

Ukazovateľ stavu
Blikajúce biela: Návrat do nabíjacej stanice na nabíjanie (normálne 
batérie) blikajúca oranžová: Návrat do nabíjacej stanice na nabíjanie 
(nízka batérie) Pulzujúca biela: Nabíjanie (normálne batérie)
Pulzujúca oranžová: Nabíjanie (nízka batérie)
Biela: Nabíjanie dokončené
Poznámka: Stlačením akéhokoľvek tlačidla pozastavíte upratovanie, 
návrat do nabíjacej stanice či lokálne upratovanie.

Senzor vizuálnej navigácie
Reset Wi-Fi:
Súčasne stlačte a držte        a

PríslušenstvoPrístroj
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Prehľad produktu

Viečko nádobky

Západka nádobky

Filter

Ukazovateľ Wi-Fi
Svieti: Wi-Fi pripojená
Pomaly bliká: Pripravené na 
pripojenie
Rýchlo bliká: Pripájanie

Tlačidlo Reset:
Stlačte a držte pre obnovenie 
továrenského nastavenia

Výstup vzduchu / Reproduktor

Infračervené 
spomaľovacie čidlo

Signalizačná oblasť

Detektor schodov

Nabíjací kontakty

Nárazník

Napájací port

Všesmerové koliesko
Nabíjací kontakty
Senzor pohybu
Bočná kefa

Hlavná kolieska
Hlavná kefa
Západky krytu kefy

Nádobka na vodu

Nádobka na prach Prístroj Senzory Nabíjacia stanica
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Poznámka: Uistite sa, že je po oboch stranách nabíjacej stanice 0,5 metra a pred nabíjacou 
stanicou 1,5 metra voľného miesta. Pripojte napájací kábel k nabíjacej stanici a prebytočný kábel 
upravte tak, aby ste zabránili prípadnému zamotania do prístroja, ktoré by mohlo spôsobiť 
odpojenie nabíjacej stanice od elektriny.

2. Zapnite a nabite prístroj
Stlačte a držte tlačidlo . Keď sa ukazovateľ stavu napájania rozsvieti,
umiestnite prístroj do nabíjacej stanice, aby sa dobil.
Poznámka: Ak nie je možné prístroj kvôli nízkemu stavu batérie zapnúť, umiestnite ho priamo na 
nabíjacej stanici, aby sa dobil.

Inštalácia

Ukazovateľ stavu batérie
Biela: Úroveň nabitia batérie je väčší ako 15%
Oranžová: Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 15%

> 0.5 m

> 1.5 m

> 0.5 m

4. Nainštalujte trecí modul
a. Nainštalujte trecí handričku: Navlhčite 
handričku a vyžmýkajte prebytočnú vodu. 
Zasuňte handričku úplne do štrbiny nádržky
na vodu, kým nie je bezpečne na svojom mieste.

Poznámka: Trecí modul používajte iba ak je niekto
doma. Aby ste zabránili vniknutiu prístroje na plochy koberce
počas vytieranie, môžete použiť rôzne predmety.

b. Naplňte nádobku na vodu: Otvorte veko
nádobky, naplňte ju vodou a veko starostlivo
zatvorte.
Poznámka: Některé typy čističů či dezinfekcí na podlahy 
mohou ucpávat filtr nádrže. Při výběru produktu, který chcete 
použít, buďte opatrní.

c. Nainštalujte trecí modul: Zarovnajte Trecí modul podľa šípky, 
potom ho zasuňte do zadnej časti prístroja, kým nezapadne na 
miesto.

5. Zahájte upratovanie
Akonáhle sa ukazovateľ napájanie zmení z pulzujúca bielej na bielu, je 
batéria plne nabitá. Stlačte        alebo na začatie upratovaniu použite 
aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home.

Poznámka:  Trecí handričku by mal byť čistený každých 30 minút, aby bol zaistený dostatočný 
prívod vody a efektivita upratovania.

6. Odstráňte trecí modul
Po dokončení upratovania a návratu prístroja do nabíjacej stanice, 
zatlačte bočné spony modulu dovnútra a ťahom ho vyberte.
Poznámka: Ak sa prístroj dobíja alebo nepoužíva, vyberte Trecí modul, vylejte prebytočnú vodu 
z nádržky a vyčistite Trecí handričku, aby ste zabránili plesniam a nepríjemnému zápachu.

3. Pripojenie k Mi Home / Xiaomi Home aplikácii
Tento prístroj funguje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládajte 
svoj prístroj a spolupracujte s ním a ďalšími šikovnými zariadeniami, 
pomocou tejto aplikácie. Naskenujte si QR kód nižšie a stiahnite a 
nainštalujte si aplikáciu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete 
presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Prípadne môžete 
aplikáciu vyhľadať ručne, stiahnuť ju a nainštalovať. Otvorte aplikáciu, 
kliknite na "+" v pravom hornom rohu a nasledujte pokyny na pripojenie 
zariadení.

1. Umiestnite nabíjaciu stanicu na 
rovnú zem ku stene a zapojte ju do 
zásuvky.

* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiao Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie 
zobrazovaný na vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový.
Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii 
aplikácie.

Reset Wi-Fi
Ak dôjde k strate spojenia medzi telefónom a prístrojom v dôsledku
zmeny konfigurácie routeru, zmeny hesla a pod., otvorte kryt prístroja, 
aby ste videli ukazovateľ Wi-Fi.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá         a                   , kým nezačujete 
hlas, ktorý hovorí „Waiting for the network configuration“ („Čakanie 
na konfiguráciu siete“). Akonáhle ukazovateľ Wi-Fi pomaly bliká, 
bolo Wi-Fi úspešne resetované.
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Návod na použitie

Plánované upratovanie
Čas upratovania môžete naplánovať v aplikácii Mi Home / Xiaomi 
Home. Zariadenie spustí upratovanie v určenom čase, a po jeho 
dokončení sa opäť automaticky vráti do nabíjacej stanice.

Režim upratovania
V aplikácie Mi Home / Xiaomi Home sú dostupné 4 režimy 
upratovania: Tichý, Štandardné, Silný a Turbo. Východiskovým 
režimom je štandardný. 

Režim Nerušiť
Režim Nerušiť bráni prístrojmi v automatickom začatí 
upratovania, tiež ukazovateľ napájanie zostáva vypnutý. Tento 
režim môžete povoliť v aplikácii, kde takisto môžete nastaviť časy, 
kedy sa má tento režim automaticky zapnúť.

Pridanie vody alebo vytíracího handričky počas 
upratovania
Ak potrebujete počas upratovania pridať do prístroja viac vody alebo 
chcete vyčistiť Trecí handričku, stlačte akékoľvek tlačidlo k pozastaveniu 
prístroja. Potom odoberte Trecí modul. Po pridaní vody alebo handričky 
modul opäť pripojte a stlačte tlačidlo         pre pokračovanie v upratovaní.

Chybový stav
Ak počas prevádzky nastane chyba prístroja, ukazovateľ napájanie sa 
rozbliká oranžovo a budete počuť hlasové upozornenia. Riešenie nájdete 
v časti "Riešenie problémov".
Poznámka: Prístroj po 10 minútach od výskytu chyby automaticky prejde do režimu spánku, pokiaľ 
nebude vykonaná žiadna akcia. Ak sa vyskytne chyba prístroja, jeho umiestnením do nabíjacej stanice 
dôjde k prerušeniu súčasného upratovania.

Režim spánku
Prístroj automaticky prejde do režimu spánku po 10 minútach nečinnosti. 
V tú chvíľu ukazovatele napájanie a nabíjanie zhasnú.
Pre prebudenie prístroja stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Poznámka: Prístroj vstúpi do režimu spánku, kým nebude úplne nabitý.

Poznámka: Aktiváciou režimu Spot Clean dôjde k ukončeniu existujúceho upratovania.

Pokiaľ je prístroj v pohotovostnom režime 
alebo je pozastavený, stlačením a podržaním 
tlačidla        po dobu 3 sekúnd spustíte režim 
Spot Clean. V tomto režime vyčistí štvorcovú 
plochu s rozmermi 1,5 × 1,5 metra okolo 
prístroja. Akonáhle bude upratovanie 
dokončený, prístroj sa vráti do pôvodnej 
polohy a vypne sa.

Pozastavenie
Počas upratovania prístroj pozastavíte stlačením ľubovoľného 
tlačidla. Pre pokračovanie v upratovaní stlačte tlačidlo        . Pre 
ukončenie súčasného upratovania stlačte tlačidlo          a prístroj sa 
vráti späť do nabíjacej stanice.
Poznámka: Ak pozastavený prístroj umiestnite na nabíjaciu stanicu, ukončíte tým existujúce 
upratovanie. Ak potrebujete, aby v upratovaní pokračoval, skúste ho zapnúť na rovnakom mieste, 
kde bol pozastavený.

Metódy čistenia

Po aktivácii prístroj metodicky uprace každú 
miestnosť pomocou trasy v tvare S. Potom uprace 
pozdĺž hrán a múrov, aby bol zaistený dôkladné 
upratovanie. Akonáhle bude upratovanie 
dokončený, vráti sa automaticky do nabíjacej 
stanice.

1.5m

1.5m

Zapnutie a vypnutie
Stlačením a podržaním tlačidla         prístroj zapnete. akonáhle sa 
ukazovateľ napájania rozsvieti nabielo, je prístroj v pohotovostnom režime.
Aby ste prístroj vypli, stlačte a podržte tlačidlo         , keď sa prístroj 
nepohybuje. Vypnutím prístroja ukončíte existujúce upratovanie.
Poznámka: Prístroj nemôže byť vypnutý počas nabíjania.

Upratovanie
Stlačte tlačidlo            pre začatie upratovania.
Stlačte akékoľvek tlačidlo k pozastaveniu počas upratovania.
Poznámka: Prístroj nemôže začať upratovanie, ak je stav batérie príliš nízky. Pred použitím prístroj 
nabite.
Ak prístroji začne dochádzať batérie počas upratovania, automaticky upratovanie preruší a vráti sa 
do nabíjacej stanice. Akonáhle sa úplne nabije, vráti sa k upratovaniu tam, kde skončil.
Pred upratovaním odstráňte z krajiny všetky káble (vrátane kábla nabíjacej stanice), aby ste zabránili 
ich namotaní do prístroja a následnému odpojenie od elektriny či poškodenie káblov či iných 
predmetov.
V predvolenom nastavení, ak prístroj dokončí upratovanie za menej ako 10 minút, vyčistí oblasť ešte 
raz.

Nabíjanie
Automatický režim: Prístroj sa po dokončení upratovania automaticky 
vráti späť do nabíjacej stanice, aby sa nabil.
Manuálny režim: Vo chvíli, keď je prístroj pozastavený, stlačte tlačidlo
a tým prístroj pošlite späť do nabíjacej stanice.
Ukazovateľ tlačidla         pulzuje, keď sa prístroj nabíja.
Pulzujúca oranžová: Úroveň nabitia batérie klesla pod 15%.
Pulzujúca biela: Úroveň nabitia batérie je viac ako 15%.
Poznámka: Prístroj sa automaticky vráti na svoju pôvodnú pozíciu upratovania, ak nemôže nájsť 
nabíjaciu stanicu. Ak k tomu dôjde, umiestnite prístroj do nabíjacej stanice ručne.
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Bežná údržba

Nádobka na prach a filter
1. Otvorte kryt prístroja a stlačením západiek nádobku vyberte.
Poznámka: Odporúča sa týždenné čistenie.

Čistenie umývateľného filtra
1. Otvorte kryt nádobky v mieste označenom šípkami.
Poznámka: Odporúča sa čistiť raz za dva týždne.

2. Do nádobky na prach nalejte vodu a zatvorte kryt nádobky. Potom 
nádobku pretrepte a vodu vylejte. Tieto kroky opakujte, kým nebude
filter čistý.
Poznámka: Na čistenie filtra by sa mala používať len čistá voda. Nepoužívajte umývacie 
prostriedky. Nepokúšajte sa filter čistiť rúk či štetcom.2. Otvorte kryt nádobky podľa obrázku nižšie.

Použitie nástroja na čistenie kefy

Kryt hlavnej kefy 
Západky
Hlavná kefa

Ložiská 
hlavnej kefy

＞0.5m

＞1.5m

＞0.5m

Nabíjacia stanica
Nabíjací stanicu umiestnite na rovnú zem ku stene. Pred zapojením 
nabíjacej stanice do zásuvky sa uistite, že po oboch stranách je 0,5 
metra voľného priestoru. Aby ste mali istotu, že sa k prístroju 
pripojíte pomocou svojho mobilného telefónu, uistite sa, že prístroj 
aj nabíjacie stanice sú umiestnené v dosahu Wi-Fi.
Poznámka: Neumiestňujte nabíjaciu stanicu do oblasti s priamym slnečným žiarením alebo na 
miesta, kde by jej signalizačné oblasť mohli blokovať iné predmety, pretože by to prístrojmi 
mohlo brániť v návrate do nabíjacej stanice.

Hlavná kefa
1.  Obráťte prístroj hore nohami, stlačte západky a odstráňte kryt 
hlavnej kefy.
2.  Vyberte kefu z tela prístroja a očistite ložiská kefy.
3.  Pomocou priloženého nástroja na čistenie kefy odstráňte všetky 
chlpy namotané na kefe.
4.  Vráťte kefu do prístroja, nasaďte kryt a zatlačte na neho, kým 
západky nezacvaknú späť na miesto.
Poznámka: Hlavná kefa sa odporúča čistiť každý týždeň a vymieňať ho 
každých 6 až 12 mesiacov.
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Bežná údržba

Koliesko

Os

Držiak

Bočná kefa

Poznámka: Odporúča sa čistiť bočnú kefu raz mesačne a meniť ho každých 3 až 6 mesiacov.

1.  Prevráťte prístroj a jemne vytiahnite bočná kefa, ako je 
znázornené na obrázku nižšie. Očistite ho.
2. Znovu nainštalujte bočnú kefu.

Trecí handrička
1. Odmontujte trecí handričku z vytíracího modulu.
Poznámka: Trecí handričku by mal byť čistený po každom použití.

Všesmerové koliesko
1.  Prevráťte prístroj a vyberte všesmerové koliesko.
2. Z kolieska aj osi odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty.
3. Vložte koliesko späť a pevne ho zatlačte späť na miesto.  

Poznámka: Koliesko môže byť umyté vodou a po uschnutí naistalováno späť do 
prístroja.

3. Vyberte filter, ako je zobrazené na obrázku, sprudka z neho vyklepte 
prebytočnú vodu a pred opätovnou inštaláciou ho nechajte uschnúť.
Poznámka: Filter musí byť pred ďalším použitím úplne suchý (nechajte ho schnúť aspoň 24 hodín)

Detektor schodov

Nabíjací kontakty

Senzor pohybu

Infračervené 
spomaľovacie čidlo 

Senzory
Na čistenie senzorov prístroja, vrátane nasledujúcich, použite mäkkú 
handričku:

· Štyri detektory schodov na spodnej strane.
· Infračervené spomaľovacie čidlo vpredu.
· Nabíjací kontakty na spodnej strane.
· Senzor pohybu na spodnej strane.

2. Vyčistite handričku a nechajte ho uschnúť.
Poznámka: Pred čistením handričku zložte z vytíracího modulu a uistite sa, že sa špinavá voda 
nedostane späť do prívodu vody, aby ste zabránili upchatiu. Netlačte na handričku príliš silno, aby 
ste neovplyvnili jeho funkčnosť. Handričku by mal byť čistený po každom použití. Odporúča sa 
meniť handričku každých 3 až 6 mesiacov.
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Batérie
Prístroj obsahuje vysoko výkonnú lítium-iónovú batériu. Uistite sa, že 
počas každodenného používania je prístroj dobre nabíjaný, aby bol 
zachovaný optimálny výkon batérie.

Upozornenie: Ak nie je prístroj dlhšiu dobu používaný, vypnite ho a uložte. Aby ste predišli 
poškodeniu batérie nadmerným vybitím, mal by byť prístroj dobíjaný aspoň raz za tri mesiace.

Nabíjacia stanica
Vyčistite kontakty nabíjacej stanice mäkkou handričkou.

Aktualizácia firmware
Firmware môžete aktualizovať prostredníctvom aplikácie. Pred 
aktualizáciou sa uistite, že je prístroj umiestnený v nabíjacej stanici a 
zostáva mu aspoň 15% batérie.
Ukazovateľ napájania prístroja bude počas aktualizácie firmware 
striedavo rýchlo blikať medzi bielou a oranžovou farbou.

Reštartovaní systému
Pokiaľ prístroj prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte a 
podržte tlačidlo        po dobu 6 sekúnd, čím vypnutie vynútene. 
Potom stlačením a podržaním tlačidla        po dobu 3 sekúnd 
prístroj opäť zapnite.

Obnovenie továrenského nastavenia
Ak reštartovaní systému nazabírá, použite špendlík na stlačenie 
tlačidla Reset, kým nebudete počuť hlasový povel "Restoring 
factory settings" ("Obnovenie továrenského nastavenia"). Tým sa 
obnoví továrenské nastavenia prístroja.

Chyba

Error 1: Please clean and gently tap the bumper.

Riešenie

Ak počas prevádzky nastane chyba prístroja, indikátor napájania bliká oranžovo a budete počuť hlasové upozornenia. Riešenie nájdete v nasledujúcej 
tabuľke.

Pokiaľ je nárazník zaseknutý, jemným poklepaním z neho odstráňte cudzie 
predmety. Ak to nezaberie, skúste prístroj presunúť inam a znovu ho aktivujte.

Error 2: Please place the vacuum-mop on the level 
ground and reactivate it.

Error 3: Please clean the cliff sensor, place the vacuum 
on level ground, and reactivate it.

Koliesko nedosahuje na zem. Premiestnite prístroj na rovnú zem 
a znovu ho aktivujte.

Časť prístroja nie je na zemi. Umiestnite prístroj na rovnú zem a znovu ho 
aktivujte. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj v prípade, že sú detektory schodov 
znečistené. Ak chcete túto možnosť vylúčiť, vyčistite detektory schodov.

Error 4: Please remove the main brush and clean the 
bristles and bearings.

V hlavnom kefami môže byť zachytený cudzí predmet. Odstráňte 
kefu a vyčistite ho, vrátane ložísk.

Error 6: Please check whether any objects are wrapped 
around the main wheels, then move the vacuum-mop to 
a new location and reactivate it.

V hlavných kolách môže byť zachytený cudzí predmet. Vyčistite je 
a znovu aktivujte prístroj.

Error 7: Please clear any obstacles around the 
vacuum-mop.

Prístroj sa mohol niekde zachytiť či zaseknúť. Odstráňte prekážky okolo neho.

Error 8: Please reinstall the dust bin and filter. Uistite sa, že je prachový filter správne nainštalovaný. Ak chyba pretrváva, 
skúste ho vymeniť.

Error 5: Please remove and clean the side brush.
V bočnom kefami môže byť zachytený cudzí predmet. Odstráňte 
kefu a vyčistite ho.

Riešenie problémov
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Typ problému

Prístroj sa nezapne

Prístroj sa nenabíja

Prístroj sa nevracia 
do nabíjacej stanice

Prístroj nefunguje správne

Prístroj vydáva zvláštne zvuky

Prístroj neupratuje, zostáva za ním prach

Prístroj sa nemôže pripojiť k Wi-Fi

Riešenie

Úroveň nabitia batérie je nízka. Znovu prístroj nabite na nabíjacej stanici a skúste to znova.
Okolitá teplota je príliš nízka (pod 0 ° C) alebo príliš vysoká (nad 50 ° C). Prevádzková teplota 
prístroja je 0 ° C až 40 ° C.

Nabíjacia stanica nie je napájaná. Uistite sa, že oba konce napájacieho kábla sú 
správne zapojené.
Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty nabíjacej stanice i prístroje.

Okolo nabíjacej stanice je príliš prekážok. Umiestnite ju na otvorenejší 
miesto. Vyčistite signalizačné oblasť nabíjacej stanice.

V hlavnom kefami, bočným kefami alebo v niektorom z koliesok môže byť 
zachytený cudzí predmet. Pozastavte prístroj a odstráňte všetky nečistoty.

Nádobka na prach je plná. Vyčistite ju.
Filter je zablokovaný. Vyčistite ho.
V hlavnom kefami je zachytený cudzí predmet. Vyčistite ho.

Signál Wi-Fi je slabý. Uistite sa, že je prístroj v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. 
S pripojením Wi-Fi je niečo v neporiadku. Resetujte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu 
verziu aplikácie Mi Home / Xiaomi Home a skúste sa znova pripojiť.

Vypnite prístroj a potom ho znova aktivujte.

Často kladené otázky

Prístroj je príliš blízko virtuálnej steny. Presuňte ho na iné miesto a 
znova ho aktivujte.

Error 10: Charging error. Try cleaning the charging 
contacts.

Error 9: Strong magnetic field detected. Reactivate the 
vacuum-mop away from any virtual walls.

Ak problém pretrváva, obráťte sa o pomoc na popredajný servis.

Error 11: Please wait until the battery temperature 
returns to normal, then resume use.

Utrite nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici i na prístroji suchou handričkou.

Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka. Počkajte, až sa hodnota 
vráti na normálnu úroveň a potom pokračujte v používaní.

Error 12: A restricted area or virtual wall was detected. 
Move the vacuum-mop away from this area.

Posuňte prístroj z oblasti s obmedzením či virtuálne múrov a potom ho znova 
aktivujte.

Error 14: Internal error. Try resetting the system. Prístroj nemôže pokračovať v činnosti kvôli vnútornej chybe. Skúste 
resetovať systém.

Error 13: Please clean the visual navigation sensor. Utrite vizuálne navigačné senzor a potom prístroj znovu aktivujte.
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Špecifikácie

Model

Rozmery

Batérie

Čistá hmotnosť

Bezdrôtová konektivita

Menovité napätie

Menovitý výkon

STYTJ01ZHM

353×350×81.5 mm

14.4 V         /2400 mAh(Jmenovitá kapacita)

3.6 kg

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n    2.4 GHz

14.4 V

40 W

Rozmery

Menovitý vstup

Model 

Menovitý výstup

130×126×93 mm

100-240 V ~ 50/60 Hz   0.5 A

19.8 V   1 A

CDZ1902

Prístroj

WEEE Informace

Nabíjacia stanica
Typ problému

Prístroj nevykonáva 
plánované upratovanie

Musí byť prístroj nepretržite nabíjaný po 
dobu 16 hodín počas prvých 3 použitie?

Z vytíracího modulu nevyteká žiadna 
alebo len veľmi málo vody.

Z vytíracího modulu vyteká príliš 
veľa vody.

Prístroj po nabití nepokračuje v 
prerušenom upratovania.

Spotrebováva prístroj v nabíjacej 
stanici elektrinu, ak je už plne 
nabitý?

Prístroj sa po premiestnení 
nevracia do nabíjacej stanice.

Riešenie

Prístroj má nízku úroveň nabitia batérie. Plánovaný upratovanie sa nespustí, ak 
batéria nebude aspoň na 15%.

Ponechanie prístroja po nabití v nabíjacej stanici spotrebováva len veľmi málo 
elektriny, pomáha ale udržiavať optimálny výkon batérie.

Lithiové batérie netrpia pamäťovým efektom, takže pred použitím nie je potrebné 
čakať 16 hodín na plné nabitie.

Uistite sa, že je veko nádržky pevne uzavreté.

Uistite sa, že sa prístroj nenachádza v režime Nerušiť, čo by mu bránilo v pokračovaní 
v upratovaní.
Prístroj nebude pokračovať v upratovaní, ak bol nabíjaný ručne alebo bol na nabíjacej 
stanici manuálne umiestnený.

Premiestnenie prístroja môže spôsobiť, že sa prístroj musí znovu zorientovať 
priestoru. Ak je prístroj príliš ďaleko od nabíjacej stanice, nemusí byť schopný sa 
sám automaticky vrátiť. V takom prípade je nutné ho premiestniť do nabíjacej stanice 
ručne.

Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená a ak je to nutné, očistite Trecí 
handričku. Tiež sa uistite, že je handrička nainštalovaný podľa pokynov.
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Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by 
nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že 
odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, 
menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného 
technika alebo miestnych úradov.

Dovozca:
Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň 

www.beryko.cz
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