Termék áttekintése
Termék & Alkatrészlista
Vacuum-Mop tartozékai

Tisztítókefe

Portartály
(takarítási üzemmódhoz)

Főkefe

Főkefe-védő

Tartozékdoboz tartalma

Vacuum-Mop

Oldalkefe (2 db)

2-az-1-ben Portartály
víztartóval
(a vákuum és
törlő üzemmódokhoz)

Megjegyzés: A termékhez, a tartozékokhoz
és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen
felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak
r ef er enci a kén t szol gálna k. A te rmé k és
a nn ak funkciói a termékfejlesztésnek
k ös zönh etően v ál tozh atnak .

Nedves

Mop tartó
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Töltődokkoló

Nyirkos

Hálózati

Felhasználói
út t tó

Töltődokkoló
Töltésjelző

\
T örlő összeszerelése
Bal kerék

Lézeres radar _

Jobb kerék
Főkefe-védő
Fedő

Főkefe
Akkumulátor-csomag
Oldalkefe

Funkciógombok
Ütközésérzékelő
Infravörös fogadó
érzékelője

Dokkoló
Nyomja meg a Vacuum-Mop
visszaküldéséhez a töltődokkra.

Főkapcsoló/Tisztítás gomb
Nyomja meg a takarítás elindításához,
vagy szüneteltetéséhez.
Nyomja meg és tartsa nyomva 3
másodpercig, hogy a Vacuum-Mop-ot
ki, vagy be kapcsolja.

Szintérzékelők

Indikátor állapot
Lassan villogó sárga

Visszatérés a dokkhoz, hogy
töltés/Alacsony
akkumulátorszint

Villogó fehér

WiFi hálózathoz nem
csatlakozik

Lélegző sárga

Töltés

Lassan villogó fehér

Várakozás a hálózati
beállításokra

Villogó vörös

Hiba

Fehér

Bekapcsolva/Normálisan működik/Teljesen feltöltve/WiFi csatlakoztatva
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Lélegző fehér

Bekapcsolás/Szoftverfrissítés

Összeszerelés
1. Csatlakoztassa a töltődokkot a tápforráshoz.

3. Helyezze a töltődokkot sík padlóra a fal ellenében.

4. Amikor a Vacuum-Mop-ot első alkalommal használja, nyomja és tartsa

2. Szerelje fel a Vacuum-Mop bal felső sarkára az oldalkefét, ahogy az ábra
mutatja. Egy extra oldalkefét talál a csomagban, melyet csereként adunk és
nem kell beszerelni.

nyomva a go mb ot
3 m ás od p e rc i g, ho gy a Va cu u m-M op -o t
be k apc s o lj a . A m i nt a j e l z ő f é n y v i l á g í t a n i k e z d , m a n u á l i s a n
h e l y e z z e a V a c u u m - M o p - o t a töltődokkra, hogy azt feltöltse. Ezután
csak nyomja meg a gombot
amikor a Vacuum-Mop tisztít , az
auto mat ikusa n a tö ltő dokkhoz megy, hogy újra feltöltődjön.

Fehér: Bekapcsolva/Normálisan működik/Teljesen feltöltve/WiFi
csatlakoztatva Lélegző sárga: T öltés
Villogó vörös: Hiba
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Alkatrészek telepítése a kívánt módhoz

Vákuum és mop üzemmód: Szerelje fel a 2-az-1-ben portartályt
a víztartállyal, a mop tartóval, és a mop-pal együtt.

Takarítási üzemmód: Szerelje fel a portartályt, vagy a 2-az-1ben portartályt víztartóval.

1. Nyissa fel a Vacuum-Mop
fedelét és helyezze a por
tartályt, vagy a 2-az-1-ben
portartályt víz
tartállyal a mutatott irányba amíg az a
helyére nem kattan.

1. Nyissa fel a víztartály fedelét,
töltse
fel
azt
vízzel,
majd
csatlakoztassa a fedelet.

2. Szerelje be a 2-az-1-ben por- és víztartályt a Vacuum-Mop-ba, amíg az
a helyére nem kattan.

2. Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot.
Most az készen áll a takarításra.

Kendő
Mop tartó
Tépőzár
Klipszek

3. Csatlakoztassa a kendőt
a tartóhoz és nyomja erősen
össze a tépőzár sávokat.

Hogyan kell használni
Be/kikapcsolás
4. Nyomja össze a klipszeket,
szerelje fel a mop tartót
vízszintesen a Vacuum-Mop aljára,
ahogy az illusztráción látható.

Amikor a Vacuum-Mop a töltődokkhoz csatlakozik, automatikusan be fog
kapcsolni, és nem kikapcsolható.
Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot

a Vacuum-Mop manuális

bekapcsolásához.
a jelzőfény világít. Amikor a Vacuum-Mop Készenléti üzemmódban van és
nem a töltődokkon, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot

, hogy

kikapcsolja.

Takarítás
Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot, majd nyomja meg a gombot

5. Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot. Most
készen áll a szívásra és feltörlésre.

. A felszerelt

kiegészítőtől függően, a Vacuum-Mop automatikusan elkezdi a porszívózást, vagy
feltörlést.

Újratöltés
Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot, majd nyomja meg a gombot

, hogy

visszaküldje a Vacuum-Mop-ot a töltődokkhoz töltésre.
Amikor a Vacuum-Mop befejezte a tisztítási feladatot, automatikusanvisszatér a
dokkhoz újratöltődni, és a jelzőfény sárgán villog. Ha a Vacuum-Mop
akkumulátorszintje csökkenni kezd a takarítási feladat során, automatikusan
visszatér a töltődokkhoz, hogy újra feltöltődjön. Amint a Vacuum-Mop teljesen
feltöltődött, folytatni fogja a takarítást ott, ahol abbahagyta. Ha a Vacuum-Mop
automatikusan kikapcsol az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze azt
manuálisan a töltődokkra, és győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozók
megfelelően csatlakoznak.

Elővigyázatossági intézkedések:

1. Ne helyezze a töltődokkolót közvetlen napfénynek kitett helyre.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a távolság a töltődokkoló mindkét oldalán
legalább 0,5 méter, vagy több, és több, mint 1,5 méter előtte.
3. Ha a Vacuum-Mop nem képes bekapcsolni az alacsony akkumulátorszint miatt,
helyezze azt közvetlenül a töltődokkolóra a feltöltéshez.
4. A Vacuum-Mop automatikusan bekapcsol, amikor a töltődokkon van.
5. A Vacuum-Mop nem lehet kikapcsolva a töltődokkon történő töltés közben.
6. Távolítsa el a víztartályt és a mop tartót amikor a Vacuum-Mop töltés alatt áll,
vagy nincs használatban.

Megállítás

Mialatt a Vacuum-Mop üzemben van, nyomja meg bármelyik gombot,

7. Használja a virtuális falat, vagy állítson be tiltott területeket a padlószőnyeges
részeken, hogy megakadályozza a Vacuum-Mop-ot, hogy a szőnyegre menjen.
8. Rendszeresen tisztítsa a portartályt, hogy megakadályozza a szennyeződések
túlzott lerakódását. Ezáltal megakadályozza a Vacuum-Mop tisztítási
teljesítményének csökkenését.
9. Takarítómódban a Vacuum-Mop képes elvégezni a tisztítást csak a portartály
használatával, vagy a 2-az-1-ben por- és víztartállyal felszerelve is.

hogy megállítsa, majd nyomja meg a gombot

a tisztítás

folytatásához. Az gomb
megnyomása be fogja fejezni az aktuális
tisztítási folyamatot és visszaküldi a Vacuum-Mop-ot a töltődokkhoz.
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Alvó mód

Visszatérés a takarításhoz

A Vacuum-Mop automatikusan Alvó üzemmódba lép 5 perc tétlenség
után. A felkeltéséhez nyomja meg bármelyik gombot, vagy használja az
alkalmazást.
• A Vacuum-Mop nem fog Alvó üzemmódra váltani, amíg a töltődokkon
van.
• A Vacuum-Mop automatikusan ki fog kapcsolni, miután Alvó módban
töltött 12 órát.

A Vacuum-Mop egyik funkciója, hogy tudja folytatni a takarítást.
Amennyiben a Vacuum-Mop akkumulátorszintje csökkeni kezd a tisztítási
feladat folyamán, az automatikusan visszatér a töltődokkhoz, hogy újra
feltöltődjön. Amint a Vacuum-Mop teljesen feltöltődött, folytatni fogja a
takarítást ott, ahol abbahagyta. Ha a tisztítási feladat manuálisan kerül
befejezésre, amíg a Vacuum-Mop töltődik, a tisztítás nem fog folytatódni.

Felosztott terület

Hibastátusz

Az alkalmazás használatával zónákat állíthat be, majd a Vacuum-Mop az
Ön által kijelölt területen belül fog takarítani.

Ha a Vacuum-Mop hibát érzékel működése közben, a jelzőfény vörösen
fog villogni, és Ön egy hangjelzést fog hallani. Megoldás kereséséhez,
kérjük használja a Hibaelhárítás részt.

Ott tisztít

Beállíthat egy megszabott területet a térképen, az alkalmazáson
keresztül, majd a Vacuum-Mop automatikusan a területre navigál és egy
négyzet alakú, 2 x 2 méteres területet tisztít.

Ha 5 perc alatt semmi sem történik, a Vacuum-Mop automatikusan Alvó
üzemmódba lép.

Víz, vagy tisztító mop hozzáadása takarítás
közben

Ütemezett takarítás

Az alkalmazásban beütemezheti a tisztítási feladatokat. A Vacuum-Mop
automatikusan elkezd tisztítani ütemezett időközönként, majd visszatér a
töltődokkhoz, miután a tisztítás befejeződött.

Ha több vizet szeretne tölteni a Vacuum-Mop-ba, vagy megtisztítaná a
törlőkendőt a tisztítási feladat közben, nyomja meg bármelyik gombot a
Vacuum-Mop megállításához, majd távolítsa el a víztartót. Miután vizet
töltött vagy kitisztította a mop-ot, szerelje fel a víztartályt és a mop-ot,
majd nyomja meg a gombot

Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem fog ütemezett tisztításba kezdeni a Ne
zavarjon időszakban, ha a Ne zavarjon üzemmód engedélyezve van.

, hogy folytassa a takarítási feladatot.

Virtuális falak/Tiltott területek

Tisztítási preferenciák

Beállíthat virtuális falakat és tiltott területeket az alkalmazásban, hogy
megakadályozza a Vacuum-Mopot, hogy belépjen olyan területekre,
melyeket nem kíván tisztítani.

Négy tisztítási üzemmód elérhető a Mi Home/Xiaomi Home
alkalmazásban: Csendes, Általános, Közepes és Turbó. Az
alapértelmezett üzemmód az Általános.

Okos feltérképezés

Ne zavarjon üzemmód

Használhatja az alkalmazást, hogy engedélyezze az okos feltérképezést.
Ez lehetővé teszi a Vacuum-Mop számára, hogy automatikusan
frissíthesse a térképét, miután befejezte a tisztítási feladatot és
újratöltést.

A Ne zavarjon üzemmód használata közben, a Vacuum-Mop nem fogja
folytatni a tisztítást, vagy ütemezett tisztításba kezdeni, vagy
hangjelzéseket kiadni.
A Ne zavarjon üzemmód alapértelmezetten engedélyezve van és
kikapcsolható az alkalmazáson keresztül.
08

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home
alkalmazáshoz

A Wi-Fi visszaállítása
Amikor egy új router-re vált, vagy WiFi jelszót cserél, vissza kell
állítania a Vacuum-Mop WiFi kapcsolatát. Kapcsolja be a Vacuum-

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik *.
Vezérelje eszközét, és kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel
a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.

Mop-ot, majd egyidejűleg nyomja és tartsa lenyomva a
és
gombot 3 másodpercig, amíg nem hallja a „Waiting for the network
configuration“ hangot. Amint a WiFi kapcsolat sikeresen visszaállításra
került, újra csatlakozhat a Vacuum-Mop-hoz.

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. Vagy keresse a „Mi
Home/Xiaomi Home“ alkalmazást az Áruházban,
hogy letöltse és telepítse.

Megj egy zés: Csak 2,4 GH z-es WiFi hálózat ok támogato ttak .

Gyári beállítások visszaállítása

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.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
legalább 5 másodpercig.
Amikor a „Factory settings will be restored“ hangjelzést hallja, nyomja meg
és tartsa a gombot
5 másodpercig lenyomva, amíg a „Restoring factory
settings“ mondatot nem hallja. Amikor a beállítások sikeresen visszaállításra
kerültek, minden felhasználói adat törlésre kerül és egy hangot fog hallani,
ami azt mondja, hogy „Factory settings restored successfully“.

Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az alkalmazás
legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.
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Kezelés & Karbantartás
Portartály

A 2-az-1-ben portartály víztartóval

1. Nyissa fel a Vacuum-Mop fedelét,
távolítsa el a 2-az-1-ben portartályt a
víztárolóval, majd távolítsa el a
szűrőt, ahogy az ábrán látható.

1. Nyissa ki a Vacuum-Mop fedelét,
távolítsa el a portartályt, majd nyissa
fel a fedőt, ahogy az ábrán látható.

2. Ürítse ki a portartályt.

2. Ürítse ki a portartályt. Tisztítsa
ki a tartályt a tisztítókefe
használatával, majd igazítsa meg
és helyezze vissza a szűrőt.

3. T isztítsa k i a po rt art ályt a
mellékelt tisztítókefét használva.

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

4. Helyezze be a portartályt a
Vacuum-Mop-ba, amíg az a helyére
nem kattan, majd zárja le a
Vacuum-Mop fedelét.
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Szűrő

Oldalkefe
Rendszeresen távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.
Az optimális tisztítási hatékonyságért ajánlott az oldalkefét 3-6
havonta kicserélni.

A portartály szűrőjének és a 2-az-1-ben
portartály és víztároló kitisztításához távolítsa el
őket, ahogy az az ábrán látható.

• A szűrő vízzel történő kiöblítését követően győződjön meg róla, hogy
megfelelően száraz, amikor a szűrőt a portartályba, vagy a 2-az-1-ben
portartály és víztárolóba helyezi vissza.
• A szűrő eltömítődésének megakadályozása érdekében ajánlott
rendszeresen tisztítani a szűrőt a tisztítókefe használatával.
• A szűrő cseréje 3-6 havonta javasolt.

Főkefe

Főkefe-védő
Klipszek

Szintérzékelők

Főkefe

______________ Főkefe csapágyak

Megjegyzés: Az optimális tisztítási
hatékonyságért ajánlott a főkefét 6-12
havonta kicserélni.

Tisztítsa meg a szintérzékelőket háromhavonta, egy puha kendővel.

1. Fordítsa a Vacuum-Mop-ot a
tetejére és nyomja meg a klipszet,
hogy eltávolítsa a főkefe-védőt.
2. Távolítsa el a főkefét és a főkefe
csapágyat.
3. A főkefe tisztításához használja a
tisztítókefét.
4. Szerelje össze újra a főkefét és
annak csapágyát, majd helyezze
vissza és nyomja le a főkefevédőt, amíg az vissza nem pattan
a helyére.

Szintérzékelők

11

GYI
Hiba
A Vacuum-Mop nem
bekapcsolás

Lehetséges okok
1. Az akkumulátorszint alacsony. Töltse fel újra
Vacuum-Mop, majd próbálja újra.
2. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0° C
alatti), vagy túl magas (40° C feletti).

A Vacuum-Mop nem
A tisztítás megkezdése

Az akkumulátorszint alacsony. Töltse fel újra
Vacuum-Mop, majd próbálja újra.

A Vacuum-Mop nem
visszatérés a

1. Túl sok akadály van a töltődokk körül.
Helyezze a töltődokkot egy nyitottabb
helyre.
2. A Vacuum-Mop túl távol van a
Vigye
közelebb
a
töltődokktól.
töltődokkhoz és próbálja újra.

A Vacuum-Mop
hibásan

Kapcsolja ki a Vacuum-Mop-ot, majd
kapcsolja be újra.

A Vacuum-Mop furcsa
zajt ad ki

Egy idegen tárgy szorulhatott a
főkefébe, oldalkefébe. vagy a jobb/bal
kerékbe. Kapcsolja ki a Vacuum-Mop-ot
és távolítson el minden szennyeződést.

A Vacuum-Mop már nem
takarít
hatékonyan,
vagy port hagy maga

A Vacuum-Mop nem tud
a WiFi-hez

Hiba
A Vacuum-Mop nem
folytatja a takarítást

1. Győződjön meg róla, hogy a VacuumMop nincs Ne zavarjon üzemmódban,
amely megakadályozza, hogy folytassa
a takarítást.
2. A Vacuum-Mop nem fogja folytatni a
takarítást, ha manuálisan kerül feltöltésre,
vagy a töltődokkra helyezve.

A Vacuum-Mop nem tér
vissza a töltődokkhoz,
miután el lett mozdítva

A Vacuum-Mop jelentős távolságba
történő áthelyezése a környezet újbóli
feltérképezéséhez vezethet. Ha a
Vacuum-Mop túl távol van a töltődokktól,
esetlegesen nem tud visszatérni
önmagától, ebben az esetben Önnek kell
a Vacuum-Mop-ot a töltődokkra
helyeznie.

A Vacuum-Mop nem
töltődik fel

A Vacuum-Mop nem
teljesít ütemezve
tisztítás

1. A portartály tele van. Kérjük ürítse ki a
tartalmát.
2. A szűrő eldugult. Kérjük tisztítsa meg.
3. Egy idegen tárgy van a főkefénél. Kérjük
tisztítsa meg.

A Vacuum-Mop
folyamatosan

1. A WiFi jel gyenge. Győződjön meg róla,
hogy a Vacuum-Mop
egy
olyan
területen van, ahol jó a WiFi
lefedettség.
2. Valami probléma van a
WiFi
kapcsolattal. Állítsa vissza a WiFi-t és
töltse le a az alkalmazás legújabb
verzióját, majd csatlakozzon újra.

A Vacuum-Mop nem
tud csatlakozni a
„viomi-vacuum-v7
miapXXXX“-val az
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Lehetséges okok

Bizonyo sodj on m eg r óla , hogy el ég
nyitott tér van a töltődokk körül és a
töltőcsatlakozók nem porosak, illetve
más anyaggal nem szennyezettek.
Győződjön meg róla, hogy a VacuumMop csatlakozik a hálózathoz, másképp
nem lesz képes szinkronizálni az
alkalmazással és elvégezni a beütemezett
takarításokat.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a VacuumMop csatlakozik a hálózathoz és mindig a
WiFi hatókörében tartózkodik.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a
dokkoló és a Vacuum-Mop a WiFi
hatókörében van és megfelelő a
jelerősség. Kövesse az utasításokat a
felhasználói útmutatóban, hogy
visszaállítsa a WiFi csatlakozást és a
Vacuum-Mop-ot újrapárosítsa.

Hibaelhárítás
Hiba
Hiba 1: Bizonyosodjon
meg róla, hogy a lázeres
távolságérzékelőnincs
eltakarva.

Hiba 2: Törölje tisztára a
szintérzékelőt, helyezze a
Vacuum-Mop-ot egy új
helyre és aktiválja újra.
Hiba 3: Nagy intenzitású
mágneses mező észlelve.
Aktiválja újra a VacuumMop-ot, távol bármilyen
virtuális faltól.
Hiba 4: Távolítson el az
ütközésérzékelőn lévő
bármilyen idegen tárgyat.

Hiba 5: A Vacuum-Mop
rendellenes üzemi
hőmérsékletet érzékel.

Hiba 6: Töltési hiba.
Próbálja meg a
töltőcsatlakozók
tisztítását.
Hiba 7: Helyezze a
Vacuum-Mop-ot sík
padlóra és aktiválja újra.

Megoldás

Hiba

Távolítson el minden idegen tárgyat,
amely
akadályozhatja,
vagy
blokkolhatja
a
lézeres
távolságérzékelőt, vagy mozdítsa a
Vacuum-Mop-ot az új helyére és
aktiválja azt újra.

Hiba 8: Szerelje be a
portartályt és szűrőt.

A Vacuum-Mop egy része elemelkedhet a
padlótól, helyezze át a Vacuum-Mop-ot
és aktiválja újra. A szintérzékelő koszos,
törölje le a szennyeződést róla.
A Vacuum-Mop túl közel lehet egy
virtuális falhoz. Helyezze a VacuumMop-ot más helyre és aktiválja újra.

Az ütközésérzékelő beszorulhatott.
Óvatosan
kocogtassa
meg
több
alkalommal,
hogy
eltávolítson
bármilyen idegen tárgyat. Ha semmi
sem hullik ki, helyezze át a VacuumMop-ot máshová és aktiválja újra.

Megoldás

Hiba 9: Helyezze a
Vacuum-Mop-ot más
helyre és aktiválja újra.

Győződjön meg róla, hogy a
portartály és a szűrő megfelelő
módon került felszerelésre. Ha a hiba
továbbra is fennáll, próbálja meg
kicserélni a szűrőt.
A kerék nem érheti el a padlót.
Helyezze át a Vacuum-Mop-ot és
aktiválja újra.

Hiba 10: Távolítson el
bármilyen tárgyat a
Vacuum-Mop körül.

A Vacuum-Mop fel-, vagy elakadt.
Távolítson el minden akadályt a
közeléből.

Hiba 11: Bizonyosodjon
meg róla, hogy a
víztartály megfelelő
módon került
telepítésre.

Győződjön meg róla, hogy a
víztartály, vagy a 2-az-1-ben
portartály víztartóval megfelelően lett
felszerelve.

Hiba 12: Bizonyosodjon meg róla, Bizonyosodjon meg róla, hogy a mop
hogy a megfelelően lett
mop tartó és a mop
felszerelve.
biztonságosan került felszerelésre.
Hiba 13: Nem képes visszatérni

Helyezze a Vacuum-Mop-ot a

a töltődokkba.

A Vacuum-Mop működési
hőmérséklete túl magas, vagy túl
alacsony. Várjon, amíg a
hőmérséklet normalizálódik, majd
próbálja újra.

töltődokk.

Hiba 14: Alacsony akkumulátorszint.
Kérjük töltse újra.

Hiba 15: Távolítsa el a mop-ot.

Törölje le a töltődokk és Vacuum-Mop
töltőcsatlakozóit egy száraz kendővel.
A Vacuum-Mop megdől induláskor.
Helyezze a Vacuum-Mop-ot sík
felületre és aktiválja újra. A
Vacuum-Mop az alkalmazásban is
visszaállítható, majd aktiválja újra.

Helyezze a Vacuum-Mop-ot a
töltődokk, majd aktiválja újra azt,
miután teljesen feltöltődött.

Távolítsa el a mop-ot és a tartóját, majd
aktiválja újra a Vacuum-Mop-ot.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz
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