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Děkujeme, že jste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop!

Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ji pro příští použití.

Mi Robot Vacuum-Mop je inteligentní čistič typu vše v jednom, navržený pro maximální pohodlí a účinné čištění. Je vybaven vysoce přesnými 
pohybovými senzory a inovativním vizuálním navigačním systémem, díky nimž rychle mapuje své okolí a generuje trasu úklidu. Díky intuitivní 
detekci překážek a designu s velkou vůlí kol se může snadno zorientovat a pohybovat i ve složitém rozvržení domu. Jakmile je úklid dokončen, 
Mi Robot Vacuum-Mop se sám automaticky vrátí do nabíjecího doku, a tak poskytuje bezproblémový zážitek z úklidu od začátku až do konce.   
Díky vysoce výkonnému sání a elektronicky řízenému systému stírání vody čistí Mi Robot Vacuum-Mop zametáním vpředu a stíráním vzadu tak, 
aby bylo vždy dosaženo perfektního výsledku. Aplikace Mi Home/Xiaomi Home také usnadňuje mapu čištění, plánování čištění a také přepínání  
mezi režimy čištění, což Vám umožní vyčistit celý Váš domov pouhým stisknutím tlačítka. 
Děkujeme, že jste si vybrali robotický vysavač Mi Robot Vacuum-Mop, a vítáme Vás v budoucnosti chytrého bydlení!

Tímto společnost Dreame Technology (Tianjin) Limited prohlašuje, že rádiová zařízení typu STYTJ01ZHM jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o bezpečnosti

Omezení 
používání

Tento produkt je určen k čištění podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, na povrchy mimo podlahu, v komerčním
nebo průmyslovém prostředí.
Nepoužívejte přístroj ve vyvýšené oblasti nad okolní terén bez ochranné bariéry.
Nepoužívejte přístroj při okolní teplotě nad 40°C nebo pod 0°C, na podlaze s tekutinou nebo lepkavými látkami. 
Před použitím přístroje zvedněte všechny kabely z podlahy, aby se při čištění nemohli poškodit. 
Před použitím přístroje odstraňte křehké nebo malé předměty z podlahy, abyste zabránili jejich poškození i poškození přístroje.
Tento produkt mohou používat děti od 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými, intelektuálními vadami nebo omezenými zkušenostmi nebo
znalostmi pouze pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce, aby byl zajištěn bezpečný provoz a bylo zabráněno jakémukoliv riziku.
Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
Děti by si s tímto výrobkem neměly hrát. Zajistěte, aby děti i domácí mazlíčci byli během čištění v bezpečné vzdálenosti od přístroje.
Udržujte nástroj na čištění mimo dosah dětí. 
Na přístroj nepokládejte děti, domácí zvířata ani žádné předměty, bez ohledu na to, zda je v pohybu nebo stojí.
Vlasy, prsty a jiné části těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od sacích otvorů přístroje.
Nepoužívejte přístroj k úklidu hořlavých látek.
Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty.
Před čištění nebo prováděním údržby se ujistěte, že je přístroj vypnutý a nabíjecí dok je odpojen ze zásuvky.
Nečistěte žádnou z částí přístroje mokrým hadříkem. 
Používejte tento výrobek v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Uživatelé jsou plně odpovědní za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené
nesprávným používáním tohoto produktu.

Baterie a
nabíjení

Nepoužívejte žádnou baterii, nabíječku nebo nabíjecí dok jiného výrobce. Používejte pouze s napájecí jednotkou CDZ1902.
Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii nebo nabíjecí dok sami. 
Neumisťujte nabíjecí dok do blízkosti zdroje tepla.
K otírání nebo čištění nabíjecích kontaktů nabíjecího doku nepoužívejte vlhký hadřík ani mokré ruce.
Staré baterie vhodně zlikvidujte. Nepotřebné baterie by měly být zlikvidovány ve vhodném recyklačním zařízení. 
Pokud dojde k poškození nebo zlomení napájecího kabelu, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na prodejní servis.
Ujistěte se, že je přístroj při přepravě vypnutý a pokud možno uložený v původním obalu.
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, plně jej nabijte, poté vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Dobijte přístroj alespoň 
jednou za 3 měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybíjení baterie.
Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikovaní technici nebo prodejní servis.

Kamera toho přístroje bude shromažďovat záznamy osob v dosahu pozorovacích úhlů pouze při úklidu a jen pro účely navigace a určování polohy. 
Můžeme Vás ujistit, že všechny Vaše osobní údaje budou chráněny technologií šifrování dat.
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Zásobník na vodu Stírací hadřík Boční kartáč

Nabíjecí kabelNástroj na čištěníNabíjecí dok

Stiskněte současně a podržte       a          3 sekundy

Přehled produktu

Napájení/Tlačítko uklízení
Zapnout/Vypnout: Stiskněte a podržte 3 sekundy

Čištění: Po zapnutí stisknutím zahájíte úklid 

Ukazatel stavu

Bílá: Úklid/čištění je dokončeno

Blikající bílá: Úklid/čištění pozastaveno
Blikající modrá: Připojování k síti

Blikající oranžová: Chyba

Tlačítko lokálního úklidu/nabíjení
Stisknutím vrátíte přístroj zpět do nabíjecího doku.

Stisknutím a držením 3 sekundy spustíte režim Spot Clean 

Ukazatel stavu
Blikající bílá: Návrat do nabíjecího doku k nabíjení (normální stav baterie)

Blikající oranžová: Návrat do nabíjecího doku k nabíjení (nízký stav baterie)

Pulzující bílá: Nabíjení (normální stav baterie)

Pulzující oranžová:  Nabíjení (nízký stav baterie)

Bílá: Nabíjení dokončeno

Restart Wi-Fi:

Senzor vizuální navigace

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka úklid pozastavíte, návrat 

do nabíjecí stanice nebo lokální úklid

PříslušenstvíPřístroj Mi Robot Vacuum-Mop

3 4



Přehled produktu

Kryt zásobníku

Wi-Fi ukazatel

Bliká pomalu: Připraven k 
připojení

Bliká rychle: Připojování

Svítí: Wi-Fi připojena

Reproduktor/vývod vzduchu

Západka zásobníku

Filtr
Tlačítko pro restart: 
Stiskněte a podržte pro 
obnovení továrního nastavení

Infračervený zpomalovací 
senzor

Signalizační oblast

Nabíjecí port

Detektor schodů

Všesměrové kolo

Nabíjecí spoje

Senzor pohybu

Boční kartáč

Hlavní kola

Hlavní kartáč

Zásobník na vodu

Nabíjecí spoje

Nárazník

Západky krytu kartáče

Zásobník na prach Přístroj Mi Robot Vacuum-Mop Senzory Nabíjecí dok
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Poznámka: Některé typy čističů nebo desinfekčních prostředků
mohou ucpat filtr zásobníku. Při výběru produktu buďte opatrní. Poznámka: Když se přístroj nabíjí nebo se nepoužívá, vyjměte stírací modul, vylijte veškerou vodu

ze zásobníku a vyčistěte stírací hadřík, abyste zabránili plísním nebo nepříjemným zápachům.

c. Nainstalujte stírací modul: Zarovnejte stírací modul podle šipky, 
 a pak jej zasuňte do zadní části přístroje, dokud se nezaklapne na  
 místo.

b. Naplňte zásobník na vodu: Otevřete víko, 
 zásobníku, naplňte ho vodou a bezpečně 
 víko zavřete.

Poté, co přístroj dokončí stírání a vrátí se do nabíjecí stanice, stiskněte
boční spony stíracího modulu a zatažením modul vyjměte.

6. Odeberte stírací modul

 Stiskněte a držte tlačítko        . Když se rozsvítí ukazatel napájení, 
 umístěte přístroj na nabíjecí dok a dobijte jej. 

Instalace

 2. Zapněte a nabijte přístroj

Ukazatel stavu baterie
Bílá: Stav baterie je vyšší než 15%
Oranžová: Stav baterie je nižší než 15%

> 0.5 m

> 1.5 m

> 0.5 m

Poznámka: Modul pro vytírání používejte pouze v přítomnosti
osoby. Pokud nechcete, aby vjel přístroj při vytírání na koberec, 
stačí kolem něho rozmístit předměty.

Poznámka: Stírací hadřík by měl být čištěn každých 30 minut používání, aby byl zajištěn dostatečný 
průtok vody a účinnost čištění.

a. Namontujte stírací hadřík: navlhčete hadřík 
  a vyždímejte přebytečnou vodu. Zasuňte
  hadřík úplně do štěrbiny zásobníku na vodu, 
  dokud nebude bezpečně na svém místě.

Jakmile se ukazatel napájení přístroje změní z pulzující bílé na plnou
bílou, je nabitý. Stiskněte tlačítko       , nebo zahajte úklid pomocí aplikace
Mi Home/Xiaomi Home

4. Instalace stíracího modulu 5. Zahajte úklid
Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládejte své 
zařízení a komunikujte s ním a dalšími chytrými domácími zařízeními pomocí
aplikace Home/Xiaomi Home. Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci do 
Vašeho mobilního telefonu. Pokud je aplikace již nainstalována, budete 
přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo si ji stáhněte a nainstalujte 
v aplikaci App Store „Mi Home/Xiaomi Home“. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi
Home, vpravo nahoře klikněte na „+“, a pak podle pokynů přidejte zařízení.

* Tato aplikace je v Evropě označována jako Xiaomi Home (kromě Ruska). Název aplikace zobrazený na 
  Vašem zařízení by měl být považován za výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte dle pokynů založených na aktuální verzi
aplikace

3. Připojení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home1. Umístěte nabíjecí dok na rovný povrch proti
    zdi a připojte k elektrické zásuvce.

Poznámka: Ujistěte se, že je na obou stranách nabíjecího doku 0,5 metru nebo více a před ním
více než 1,5 metru místa. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu doku a upravte veškerý uvolněný
kabel tak, aby nedošlo k zamotání přístroje, který by mohl náhodně pohybovat nebo odpojit 
nabíjecí dok. 

 Poznámka: Pokud se přístroj nedá zapnout kvůli vybité baterii, umístěte jej přímo přímo na 
 nabíjecí dok a dobijte ho.

Dojde-li ke ztrátě spojení mezi telefonem a přístrojem v důsledku rekonfigurace
routeru, nesprávného hesla atd., otevřete kryt přístroje, abyste viděli indikátor
Wi-Fi. 
Současně stiskněte a podržte tlačítka         a          , dokud neuslyšíte hlas
„Waiting for the network configuration“. Jakmile začne indikátor Wi-Fi pomalu blikat, 
byla  Wi-Fi úspěšně resetována.

Restart Wi-Fi
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Návod k použití

Přidání vody nebo stíracího hadříku během úklidu

Poznámka: Přístroj automaticky přejde do režimu spánku po zjištění chyby, pokud do 10 minut 
neprovedete žádnou akci. Pokud přístroj zahlásí chybu, umístěním na nabíjecí dok ukončíte 
aktuální úlohu úklidu.

Poznámka: Přístroj přejde do režimu spánku, pokud není plně nabitý.

Pokud potřebujete do přístroje přidat více vody nebo vyčistit stírací
hadřík během úklidu, stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte úklid,
a pak vyjměte stírací modul. Po přidání vody nebo čistého stíracího hadříku 
znovu připojte stírací modul, a pak stisknutím tlačítka         obnovte 
úlohu úklidu.

Plánovaný úklid
Čas úklidu můžete naplánovat v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. 
Přístroj automaticky zahájí úklid ve stanovenou dobu, pak se vrátí do
nabíjecího doku a automaticky se dobije.

Režim úklidu
V aplikaci Mi Home/Xiaomi Home jsou k dispozici čtyři režimy úklidu:
tichý, standardní, silný a turbo. Výchozím režimem je standardní. 

Režim nerušit
Režim nerušit brání přístroji v automatickém spuštění a ukazatel
napájení zůstává zhasnutý. V aplikaci můžete zapnout režim nerušit
nebo upravit jeho dobu.

Stav poruchy
Pokud přístroj během provozu narazí na chybu, ukazatel napájení začne
blikat oranžově a uslyšíte hlasové upozornění. Informace o kontrole
naleznete v části „Odstranění problémů“.

Režim spánku
Přístroj automaticky přejde do režimu spánku po 10 minutách nečinnosti,
poté ukazatele napájení a nabíjení zhasnou. Chcete-li přístroj probudit, 
stačí stisknout libovolné tlačítko.

Poznámka: Přístroj nelze vypnout pokud se zrovna nabíjí. Poznámka: Když je přístroj pozastaven, jeho umístění na nabíjecí dok ukončí aktuální čištění.
Pokud chcete pokračovat v úklidu, zkuste spustit přístroj na stejném místě, kde byl pozastaven.

Poznámka: Aktivací režimu Spot Clean ukončíte probíhající úklid. 

Stisknutím a podržením tlačítka       přístroj zapnete. Jakmile začne
ukazatel napájení svítit bíle, je přístroj připraven k úklidu. Chcete-li  
přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko      , když se přístroj 
nepohybuje. Vypnutím přístroje se probíhající úklid ukončí.

Stisknutím jakéhokoliv tlačítka pozastavíte úklid.

Chcete-li pokračovat v úklidu, stiskněte tlačítko       . Stisknutím
tlačítka         ukončíte probíhající úklid a přístroj se vrátí zpět do 
nabíjecího doku.

Po spuštění přístroj metodicky vyčistí každou
místnost vzorem ve tvaru písmene S, a pak
dokončí úklid podél okrajů stěn, aby byla
zajištěna důkladná práce. Po dokončení úklidu
se přístroj automaticky vrátí do nabíjecího doku
a dobije se.

Pokud je přístroj v pohotovostním režimu nebo 
Pozastaven, stisknutím a držením tlačítka
Po dobu 3 sekund spustíte režim Spot Clean.
V tomto režimu vyčistí plochu ve tvaru čtverce
1.5 ×1.5 metru přímo kolem přístroje. 
Po dokončení úklidu se přístroj automaticky
vrátí na své původní místo a vypne se.

Poznámka: Přístroj nemůže začít úklid, pokud je baterie téměř vybitá. Před úklidem jej 
prosím nabijte.

Pokud během úklidu začne přístroji docházet baterie, automaticky se vrátí do nabíjecího doku a 
dobije se. Jakmile je přístroj plně nabitý, obnoví úklid tam, kde skončil.

Před čištěním odstraňte všechny kabely na podlaze (včetně napájecího kabelu nabíjecí stanice),
abyste zabránili jak poškození přístroje i samotných kabelů, tak náhodnému vypojení elektrických 
spotřebičů.

Ve výchozím nastavení, pokud přístroj dokončí úklid za méně jak 10 minut, vyčistí oblast ještě jednou.

Pulzující oranžová: Stav baterie je nižší než 15%
Pulzující bílá: Stav baterie je vyšší než 15%

Poznámka: Pokud přístroj nedokáže najít nabíjecí dok, automaticky se vrátí do původní pozice  
pro úklid. Pokud k tomu dojde, umístěte přístroj ručně do nabíjecího doku.

Stiskněte tlačítko pro zahájení úklidu
Stiskněte jakékoliv tlačítko pro zastavení úklidu.

Zapnout/Vypnout

Úklid

Pozastavení

Metody čištění

1.5m

1.5m

Automatický režim: Přístroj se po dokončení úklidu automaticky vrátí
do nabíjecího doku a dobije se.
Manuální režim: Když je přístroj pozastaven, stisknutím tlačítka
jej odešlete zpět do nabíjecího doku.

Ukazatel tlačítka        pulzuje, když se přístroj nabíjí.  

Nabíjení
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Běžná údržba

Zásobník na prach a filtr 

Poznámka: Doporučuje se čištění každý týden.

1. Otevřete kryt přístroje, poté stiskněte západky zásobníku
 a vyjměte jej.

Čistění omyvatelného filtru

Poznámka: Doporučuje se čištění každé dva týdny.

1. Otevřete kryt zásobníku podle šipky na obrázku. 

Poznámka: K čištění filtru by měla být použita pouze čistá voda, nepoužívejte čistící prostředek.

                      Nepokoušejte se vyčistit filtr kartáčem nebo prstem.

2. Do zásobníku na prach nalijte čistou vodu a zavřete kryt, potom s ním 
zatřepejte a nakonec vodu vylijte. Tyto kroky opakujte, dokud není filtr čistý.

2. Otevřete kryt přihrádky, jak je zobrazeno na obrázku.

Použití nástroje na čištění 

Kryt hlavního kartáče
Západky

Hlavní kartáč

Ložiska hlavního
kartáče

＞ 0.5m

＞ 1.5m

＞ 0.5m

Poznámka: Neumisťujte nabíjecí stanici do oblasti s přímým slunečním zářením nebo tam, kde by

jiné předměty mohly blokovat její signalizační oblast, přístroji by to mohlo bránit v návratu do
nabíjecího doku.

Nabíjecí dok/stanice
Umístěte nabíjecí dok na rovný povrch ke zdi. Před jeho připojením
K elektrické zásuvce se ujistěte, že je na na obou stranách minimálně
0,5 metru prostoru. Abyste se mohli k přístroji dobře připojit pomocí
Telefonu, ujistěte se, že je přístroj a nabíjecí dok v dosahu Wi-Fi.

Hlavní kartáč
1. Překlopte přístroj, stiskněte západky odeberte kryt hlavního kartáče 
2. Odeberte kartáč, a pak vyčistěte ložiska kartáče.
3. Pomocí přiloženého nástroje na čištění odstraňte všechny nečistoty,
    které se zamotaly do kartáče.
4. Vraťte hlavní kartáč do přístroje, kryt nasaďte zpět a zatlačte na něj,
    dokud se západky nezacvaknout zpět na místo.

Poznámka: Doporučuje se čistit hlavní kartáč každý týden a měnit ho
každých 6 až 12 měsíců.
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Běžná údržba

Kolečko

Náprava

Držák

Boční kartáč

Poznámka: Doporučuje se čistit boční kartáč jednou za měsíc a vyměňovat jej každé 3 až
6 měsíců.

1. Překlopte přístroj a poté jej jemně vytáhněte, jak je zobrazeno
    na obrázku a očistěte ho.

2. Vraťte zpět boční kartáč. 

Stírací hadřík

Poznámka: Stírací hadřík by měl být po každém použití čištěn.

1. Sundejte stírací hadřík ze stíracího modulu.

Všesměrové kolečko

Poznámka: Kolečko lze očistit vodou a znovu namontovat.

1. Překlopte přístroj a vytáhněte všesměrové kolečko.

2. Odstraňte vlasy, nečistoty z kolečka a nápravy.

3. Znovu vložte kolečko a pevně jej zatlačte zpět na místo.

Poznámka: Filtr musí být před použitím zcela suchý (vyčkejte alespoň 24 hodin).

3. Vyjměte filtr, jak je znázorněno na obrázku, silně jej protřepejte,
Abyste odstranili přebytečnou vodu, následně jej odložte stranou.

Senzor schodů

Nabíjecí kontakty

Pohybový senzor

Infračervený zpomalovací
snímač

Senzory
K čištění všech senzorů přístroje, včetně níže uvedených, 
použijte měkký hadřík:

·  Čtyři senzory schodů na spodní straně
·  Infračervený zpomalovací snímač vpředu
·  Nabíjecí kontakty na spodní straně
·  Pohybový senzor na spodní straně

Poznámka: Před úklidem hadřík vyjměte ze stíracího modulu a ujistěte se, že se špinavá voda
Nedostane do přívodu vody, aby nedošlo k ucpání. Netlačte na hadřík příliš silně, mohla by se
snížit jeho funkčnost. Hadřík by měl být před každým úklidem vyčištěn. Hadřík by se také měl
měnit každé 3 až 6 měsíců. 

2. Vyčistěte a osušte stírací hadřík.
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Baterie

Poznámka: Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte jej. Aby se zabránilo poškození při
nadměrném vybíjení, měl by se přístroj dobíjet alespoň jednou za tři měsíce.

Přístroj obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Pro 
udržení optimálního výkonu baterie zajistěte, aby byla i při každodenním
používáním dobře nabitá.

Aktualizace firmwaru
Firmware můžete aktualizovat pomocí aplikace. Před aktualizací se
ujistěte, že je přístroj v nabíjecím doku a je nabitý alespoň na 15%.

Během aktualizace firmwaru bude ukazatel napájení přístroje střídavě
rychle blikat bílou a oranžovou barvou.

Nabíjecí dok/stanice
Očistěte kontakty nabíjecího doku měkkým hadříkem.

Restart systému
Pokud přístroj přestane reagovat nebo jej nelze vypnout, stisknutím
a podržením tlačítka       po dobu 6 sekund jej vypněte. Poté stiskem 
a podržením stejného tlačítka po dobu 3 sekund přístroj zapněte.

Obnovení továrního nastavení
Pokud restartování systému nefunguje, pomocí špendlíku stiskněte 
tlačítko Reset a držte ho do té doby než neuslyšíte hlas „Obnovení
továrního nastavení“. Tím se obnoví původní tovární nastavení přístroje.

Chyba

Error 1: Please clean and gently tap the bumper.

Řešení

Pokud přístroj během provozu narazí na chybu, ukazatel napájení bude oranžově blikat a uslyšíte hlasové upozornění. Řešení naleznete v tabulce dole. 

Pokud je nárazník zaseknutý, jemně na něj poklepejte a odstraňte cizí předměty.
Pokud to nezafunguje, přesuňte přístroj na jiné místo a znovu jej 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.

Kolo je nad zemí. Umístěte přístroj na rovný povrch a znovu jej aktivujte.

Část přístroje není na zemi. Umístěte jej na rovný povrch a znovu jej aktivujte.
K této chybě může dojít také v případě, že je snímač schodů znečištěný. Chcete-li
tuto možnost vyloučit, vyčistěte snímač schodů.

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

V hlavním kartáči může být zachycen cizí předmět, vyjměte kartáč a vyčistěte jeho
štětiny a ložiska.

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 jednom z hlavních kol mlže být zachycen cizí předmět. Vyčistěte je a znovu
přístroj aktivujte.

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

Přístroj může být někde zachycen. Odstraňte všechny překážky kolem něj.

Error 8: Please reinstall the dust bin and filter.
Zkontrolujte, zda jsou zásobník na prach a filtr správně nainstalovány. Pokud chyba
přetrvává, zkuste vyměnit filtr.

Error 5: Please remove and clean the side brush.
V bočním kartáči může být zachycen cizí předmět, vyjměte jej a vyčistěte.

Odstranění problémů
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Typ problému

Přístroj se nezapne

Přístroj se nenabíjí

Přístroj se nevrací do nabíjecího doku

Přístroj nefunguje správně

Přístroj vydává zvláštní zvuk

Přístroj nečistí efektivně a zanechává

za sebou prach

Přístroj se nemůže připojit k Wi-Fi

Řešení

Nízký stav baterie, dobijte přístroj.
Okolní teplota je příliš nízká (pod 0°C) nebo příliš vysoká (nad 50°C). Provozní teplota přístroje
je 0°C až 40°C.

Nabíjecí dok není napájen. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně
připojeny.

Špatný kontakt, vyčistěte nabíjecí kontakty nabíjecího doku a přístroje.

Kolem nabíjecího doku je příliš mnoho překážek. Umístěte nabíjecí dok na volnější místo.

Vyčistěte signální oblast nabíjecího doku.

Do hlavního kartáče, bočního kartáče nebo do jednoho z hlavních kol by mohl být zachycen 
Cizí předmět. Zastavte přístroj a odstraňte veškeré nečistoty.

Nádobka na prach je plná, vyčistěte ji.

Filtr je zablokovaný, vyčistěte ho.

V hlavním kartáči by mohl být zachycen cizí předmět, vyčistěte ho.

Signál Wi-Fi je slabý. Ujistěte se, že je přístroj v oblasti s dobrým signálem Wi-Fi.

S připojením Wi-Fi není něco v pořádku. Restartujte Wi-Fi a stáhněte si novější verzi 
Aplikace Mi Home/Xiaomi Home a zkuste znovu připojit.

Vypněte a zapněte přístroj.

Často kladené otázky

Přístroj je příliš blízko k virtuální zdi. Přesuňte přístroj na jiné místo, poté jej znovu
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.

Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na prodejní servis.

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

Otřete nabíjecí kontakty na nabíjecí stanici a přístroji suchým hadříkem.

Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Počkejte, až se teplota vrátí k 
Normálu, poté pokračujte v používání.

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

Přesuňte přístroj od místa, kde je bariéra nebo virtuální zeď a znovu jej aktivujte.

Error 14: Internal error. Try resetting the system.
Přístroj nemůže pokračovat v provozu kvůli vnitřní chybě. Zkuste restart systému.

Error 13: Please clean the visual navigation sensor. Otřete navigační senzor, poté jej znovu aktivujte.
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Specifikace

Model

rozměry

Baterie

Hmotnost

Bezdrátové napojení

Napětí

Výkon

STYTJ01ZHM

353×350×81.5 mm

14.4 V         /2400 mAh (kapacita)

3.6 kg

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

14.4 V

40 W

Rozměry

Vstup

Model

Výstup

130×126×93 mm

100-240 V ~ 50/60 Hz   0.5 A

19.8 V   1 A

CDZ1902

Přístroj

WEEE Informace

Nabíjecí dok/stanice
Typ problému

Přístroj neprovádí plánovaný úklid 

Musí být přístroj nabíjen 16 hodin během
prvních 3 použití?

Ze stíracího modulu nevytéká voda nebo
jen trochu

Ze stíracího modulu vytéká příliš mnoho
vody

Přístroj po nabití neobnoví úklid

Spotřebovává přístroj na nabíjecím doku
energii, i když je nabitý?

Přístroj se po přesunutí nevrátí do
nabíjecího doku

Řešení 

Přístroj má nízký stav baterie. Plánovaný úklid se nespustí, dokud nebude baterie nabita
alespoň na 15%. 

Ponecháním přístroje na nabíjecím doku po úplném nabití spotřebovává velmi málo elektřiny
a pomáhá udržovat optimální výkon baterie.

Lithiové baterie netrpí paměťovými efekty, takže před použitím není nutné počkat 16 hodin
po úplném nabití přístroje.

Ujistěte se že víko zásobníku na vodu bezpečně uzavřen.

Ujistěte se, že není přístroj nastaven v režimu nerušit, které by mu bránilo v úklidu.

Přístroj neobnoví úklid, pokud je nabíjen ručně nebo byl umístěn na nabíjecí dok manuálně.

Přemístěním přístroje se může stát, že se musí znovu zorientovat v prostoru. Pokud je 
přístroj příliš daleko od nabíjecího doku, nemusí se automaticky vrátit, v takovém případě
je nutné umístit přístroj ručně na nabíjecí dok.

Zkontrolujte, zda je zásobník naplněn vodou, a v případě potřeby vyčistěte stírací hadřík. 
Zkontrolujte, zda je stírací hadřík správně nainstalován podle uživatelské příručky.

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19 EU),
která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí
předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení,
které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.
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