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:

Πληροφορίες για την ασφάλεια
Περιορισμοί χρήσης
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή ψυχικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα ρομπότ είναι απενεργοποιημένη και ότι η βάση φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένη πριν από τον καθαρισμό
ή την εκτέλεση συντήρησης.
• Αυτή η σκούπα ρομπότ προορίζεται μόνο για τον καθαρισμό δαπέδων σε οικιακό περιβάλλον. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς
χώρους, όπως σε ανοιχτό μπαλκόνι ή σε επιφάνεια που δεν είναι επίπεδη, όπως καναπές, ή σε εμπορικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα.
• Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα ρομπότ σε περιοχή που είναι αναρτημένη πάνω από το έδαφος, όπως πατάρι, ανοιχτό μπαλκόνι ή
πάνω σε έπιπλα, εκτός εάν υπάρχει προστατευτικό εμπόδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα ρομπότ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ° C ή κάτω από 0 ° C ή σε δάπεδο με υγρά ή
κολλώδεις ουσίες.
• Θερμοκρασία φόρτισης: 0 ° C έως 35 ° C.
• Παρακαλούμε προετοιμάστε το δωμάτιο πριν από τη χρήση και δώστε οδηγίες για τη συνεχή φροντίδα του χρήστη.
• Αυτή η συσκευή περιέχει συσκευές που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξειδικευμένα άτομα.
• Αφαιρέστε τυχόν καλώδια από το πάτωμα πριν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα για να αποφύγετε να τα τραβήξετε κατά τον καθαρισμό.
• Αφαιρέστε τυχόν εύθραυστα ή χαλαρά αντικείμενα από το πάτωμα, όπως βάζα ή πλαστικές σακούλες, για να αποτρέψετε την παρεμπόδιση της σκούπας ρομπότ ή την πρόσκρουσή της σε αυτά και την πρόκληση ζημιάς.
• Μην τοποθετείτε παιδιά, κατοικίδια ζώα ή οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω από τη σκούπα ρομπότ ενώ είναι σταματημένη ή κινείται.
• Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα ρομπότ για να καθαρίσετε χαλί σκούρου χρώματος, καθώς τα σκουρόχρωμα χαλιά ενδέχεται να μη
μπορούν να καθαριστούν σωστά.
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• Μην αφήνετε τη σκούπα ρομπότ να μαζεύει σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως δομικά υλικά, γυαλί ή καρφιά.
• Μην ψεκάζετε κανένα υγρό στη σκούπα ρομπότ. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος συλλογής σκόνης είναι στεγνός πριν την επανατοποθέτηση.
• Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική σκούπα ανάποδα.
• Παρακαλούμε φυλάξτε τα εργαλεία καθαρισμού της κύριας βούρτσας μακριά από παιδιά.
• Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από ανοίγματα και κινούμενα μέρη.
• Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα ρομπότ για να καθαρίσετε καιόμενες ουσίες.
• Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ της
κεραίας και του σώματος του χρήστη.
• Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης ή τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Οι χρήστες ευθύνονται για
τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος.
Μπαταρίες και φόρτιση
• Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία τρίτων, φορτιστή ή βάση φόρτισης. Χρησιμοποιήστε μόνο με μονάδα τροφοδοσίας «BLJ24W200120P-V».
• Μη σκουπίζετε κανένα μέρος της σκούπας με υγρό πανί ή άλλο υγρό.
• Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη μπαταρία ή τη βάση φόρτισης.
• Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως καλοριφέρ.
• Μην απορρίπτετε λανθασμένα παλιές μπαταρίες. Πριν πετάξετε τη σκούπα, βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι αποσυνδεδεμένη και η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο.
• Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι απενεργοποιημένη όταν μεταφέρεται και ότι φυλάσσεται στην αρχική της συσκευασία αν είναι δυνατόν.
• Εάν η σκούπα δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, στη συνέχεια απενεργοποιήστε την και αποθηκεύστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος.
• Επαναφορτίστε τη σκούπα τουλάχιστον μια φορά το μήνα για να αποφύγετε τη ζημιά της μπαταρίας.
Με το παρόν, η Xiaomi Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Mi Robot Vacuum-Mop Essential MJSTG1
Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
συμμορφώνεται
με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση
Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
Διαδικτύου:
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

Κανονιστική ειδοποίηση για χρήστες της E.E.
H Xiaomi Inc., δηλώνει ότι ο ασύρματος εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
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Επισκόπηση προϊόντος

Βάση
Πιέστε για να στείλετε τη σκούπα ρομπότ πίσω στη βάση
φόρτισης.
Πατήστε ξανά για παύση.
Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα. Αφού ακούσετε
ένα φωνητικό μήνυμα, πατήστε παρατεταμένα για 5 ακόμη
δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές
ρυθμίσεις

Σκούπα ρομπότ

Κουμπί τροφοδοσίας / καθαρισμού
Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη σκούπα ρομπότ όταν η
σκούπα ρομπότ δε φορτίζει.
Πατήστε για έναρξη ή παύση του καθαρισμού.
Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε
και τα δύο κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα για να κάνετε επαναφορά
στο Wi-Fi.
Ένδειξη κατάστασης
Αναβοσβήνει πορτοκαλί: Σφάλμα / Επιστροφή στη βάση για
φόρτιση όταν έχει χαμηλή μπαταρία.
Αναβοσβήνει αργά πορτοκαλί: Φόρτιση (το επίπεδο της
μπαταρίας είναι χαμηλό).
Αναβοσβήνει αργά λευκό: Φόρτιση (το επίπεδο της μπαταρίας είναι περισσότερο από 20%).
Λευκό που αναβοσβήνει: Επιστροφή στη βάση για φόρτιση
/ Σε παύση
Λευκό: Καθαρισμός / Πλήρως φορτισμένο.
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Πλευρική όψη

Κουμπί επανεκκίνησης συστήματος
Σύνδεση δικτύου
Μπλε που αναβοσβήνει: Συνδέεται στο δίκτυο
Μπλε: Συνδεδεμένο στο δίκτυο
Έξοδος αέρα

Δοχείο σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1

Κλιπ για αφαίρεση του δοχείου σκόνης με
δεξαμενή νερού 2 σε 1
Αισθητήρας σύγκρουσης

Αισθητήρας υπέρυθρων

Αξεσουάρ

Βάση φόρτισης

Τροφοδοτικό

Βάση στήριξης
σφουγγαρίστρας
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Σφουγγαρίστρα

Βούρτσα καθαρισμού

Κάτω μέρος
Βάση φόρτισης
Πλευρική βούρτσα
Ροδάκι
Επαφές φόρτισης
Μπαταρία
Κάλυμμα βούρτσας
Βούρτσα
Τροχός κίνησης

Σύστημα σφουγγαρίσματος

Οπή αποστράγγισης νερού
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Αισθητήρας
υπερύθρων
βάσης
Επαφές
φόρτισης

Συνδεθείτε με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home
Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home*. Ελέγξτε τη συσκευή σας και αλληλεπιδράστε με
άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home.
Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα εγκατάστασης σύνδεσης εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη. Διαφορετικά, αναζητήστε το «Mi Home / Xiaomi Home» στο App
Store για να κάνετε λήψη και εγκατάστασή του.
Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home, πατήστε «+» επάνω δεξιά και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες για να
προσθέσετε τη συσκευή σας.
* Η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home App στην Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία). Το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται στη
συσκευή σας θα πρέπει να ληφθεί ως προεπιλογή.
Σημείωση:
Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση
της εφαρμογής.
Επαναφορά σύνδεσης Wi-Fi
Όταν βάζετε νέο router ή αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, θα χρειαστεί να κάνετε reset στη σύνδεση Wi-Fi της σκούπας.
Ενεργοποιήστε τη σκούπα και ταυτόχρονα πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά
και
για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε μια
φωνητική ειδοποίηση να αναφέρει «Επαναφορά σύνδεσης Wi-Fi και εισαγωγή στη λειτουργία ρύθμισης δικτύου». Μόλις ολοκληρωθεί
η επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να προσθέσετε τη συσκευή.
Σημείωση: Υποστηρίζονται μόνο δίκτυα Wi-Fi 2.4 GHz.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
για 5 δευτερόλεπτα. Όταν ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση, πατήστε παρατεταμένα και πάλι
το κουμπί
για 5 ακόμη δευτερόλεπτα. Ξεχωριστά φωνητικά μηνύματα θα υποδείξουν πότε θα ξεκινήσει η επαναφορά και πότε θα
ολοκληρωθεί. Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει όλα τα δεδομένα χρήστη.
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Τρόπος χρήσης

3. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στο πάτωμα έναντι τοίχου.

1. Πριν τη χρήση
Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες αφρού και από τις δύο
πλευρές και αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από τον αισθητήρα σύγκρουσης.

4. Ενεργοποιήστε και φορτίστε τη σκούπα ρομπότ. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σκούπα ρομπότ. Όταν ανάψει η ένδειξη, τοποθετήστε
χειροκίνητα τη σκούπα ρομπότ στη βάση φόρτισης για φόρτιση.
2. Συνδέστε στο τροφοδοτικό
Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα της βάσης φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τυλίξτε τυχόν επιπλέον καλώδιο γύρω
από το καρούλι στο κάτω μέρος της βάσης και αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από τον αισθητήρα υπερύθρων.
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Λειτουργία σκουπίσματος
Ενεργοποιήστε τη σκούπα ρομπότ. Είναι τώρα έτοιμη να ξεκινήσει τον καθαρισμό.

2. Σύρετε τη συναρμολογημένη βάση στήριξης σφουγγαρίστρας
στο κάτω μέρος της σκούπας ρομπότ προς την κατεύθυνση που
απεικονίζεται.

Λειτουργία σκουπίσματος & σφουγγαρίσματος
1. Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο και στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το καπάκι. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1 στη σκούπα ρομπότ.

3. Ενεργοποιήστε τη σκούπα ρομπότ. Είναι τώρα έτοιμη να αρχίσει το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα.

Σημείωση: Εάν δεν είναι εγκατεστημένη η βάση στήριξης σφουγγαρίστρας, θα χρησιμοποιηθεί μόνο η λειτουργία σκουπίσματος.
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Προφυλάξεις:
• Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε περιοχή με άμεσο ηλιακό φως.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 0.5 μέτρα ή περισσότερο ανοιχτού χώρου σε κάθε πλευρά της βάσης φόρτισης και πάνω από 1.5 μέτρα
μπροστά της.
• Εάν η σκούπα δε μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω της χαμηλής μπαταρίας, τοποθετήστε την απευθείας στη βάση φόρτισης για να την
επαναφορτίσετε.
• Η σκούπα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν είναι στη βάση φόρτισης.
• Η σκούπα δε μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν είναι στη βάση φόρτισης.
• Αφαιρέστε τη βάση στήριξης σφουγγαρίστρας όταν η σκούπα φορτίζεται ή δε χρησιμοποιείται.
• Καθαρίστε τακτικά το δοχείο σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1 για να αποφύγετε τη συσσώρευση ρύπων. Αυτό θα βοηθήσει τη σκούπα ρομπότ να διατηρήσει τη βέλτιστη απόδοση.
• Τακτοποιήστε τυχόν χαλαρά καλώδια στο πάτωμα πριν από τον καθαρισμό για να αποφύγετε το τράβηγμα ή το πιάσιμο τους από τη
σκούπα ρομπότ.
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σκούπα ρομπότ. Η ένδειξη θα γίνει λευκή και θα
ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα που υποδηλώνει ότι η σκούπα ρομπότ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Για να απενεργοποιήσετε τη σκούπα ρομπότ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
ενώ είναι ακίνητη. Ένα φωνητικό μήνυμα υποδεικνύει ότι η σκούπα ρομπότ απενεργοποιείται.
Σημείωση: Η σκούπα ρομπότ δε μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση. Εάν η σκούπα ρομπότ δε μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω
χαμηλής μπαταρίας, τοποθετήστε χειροκίνητα τη σκούπα ρομπότ στη βάση φόρτισης για επαναφόρτιση.
Έναρξη / Παύση καθαρισμού
Ενεργοποιήστε τη σκούπα ρομπότ και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
για να ξεκινήσει το καθάρισμα..
Για παύση του καθαρισμού, ενώ λειτουργεί η σκούπα ρομπότ, πατήστε το κουμπί
Σημείωση: Η σκούπα ρομπότ δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό υγρών. Εάν η σκούπα ρομπότ έχει χαμηλή μπαταρία και
δε μπορεί να ξεκινήσει τον καθαρισμό, επαναφορτίστε την σε επαρκές επίπεδο πριν τον καθαρισμό. Εάν η σκούπα ρομπότ αρχίσει να
έχει χαμηλή μπαταρία κατά τη διάρκεια μιας εργασίας καθαρισμού, θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης. Όταν το επίπεδο της
μπαταρίας της είναι επαρκές, η σκούπα ρομπότ θα συνεχίσει αυτόματα τον καθαρισμό από το σημείο που σταμάτησε. Πριν τον καθαρι-
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σμό, τακτοποιήστε τυχόν χαλαρά καλώδια στο πάτωμα (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας της βάσης φόρτισης) για να
αποφύγετε το τράβηγμα ή το πιάσιμο τους από τη σκούπα ρομπότ, το οποίο θα μπορούσε να κλείσει κατά λάθος ηλεκτρικές συσκευές
ή να προκαλέσει ζημιά σε αντικείμενα ή καλώδια.
Έναρξη / Παύση σύνδεσης στη βάση φόρτισης
Αυτόματη λειτουργία: Η σκούπα ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης αφού τελειώσει ο καθαρισμός.
Χειροκίνητη λειτουργία: Πατήστε το κουμπί
για να στείλετε χειροκίνητα τη σκούπα ρομπότ στη βάση φόρτισης.
Όταν επιστρέφει στη βάση φόρτισης, η ένδειξη της σκούπας ρομπότ αναβοσβήνει λευκή ή αναβοσβήνει πορτοκαλί εάν η σκούπα
ρομπότ έχει χαμηλή μπαταρία.
Η ένδειξη αναβοσβήνει αργά λευκή κατά τη φόρτιση και μένει λευκή όταν φορτίζεται πλήρως.
Σημείωση: Εάν η σκούπα ρομπότ δε μπορεί να επιστρέψει στη βάση φόρτισης λόγω σφάλματος, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω από τη βάση φόρτισης και στη συνέχεια, τοποθετήστε χειροκίνητα τη σκούπα ρομπότ στη βάση για επαναφόρτιση.
Λειτουργίες καθαρισμού
Με τον πλήρη καθαρισμό, η σκούπα ρομπότ καθαρίζει μεθοδικά σε μοτίβο σχήματος S και δημιουργεί έναν χάρτη σε πραγματικό χρόνο
στην εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home.
Σημείωση: Αποφύγετε να μετακινείτε τη σκούπα ρομπότ ενώ λειτουργεί, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της θέσης
της και την επαναχαρτογράφηση του περιβάλλοντος της, γεγονός που θα μειώσει την απόδοση καθαρισμού της σκούπας ρομπότ.
1. Καθαρισμός άκρων
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού άκρων στην εφαρμογή. Η σκούπα ρομπότ θα καθαρίσει κατά μήκος των άκρων και των
τοίχων για 30 λεπτά και στη συνέχεια, θα επιστρέψει στη βάση φόρτισης.
2. Καθαρισμός σημείων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να πείτε στην σκούπα ρομπότ να καθαρίσει μια συγκεκριμένη περιοχή στον χάρτη. Με
το πάτημα για καθαρισμό σημείων, η σκούπα ρομπότ θα πλοηγηθεί αυτόματα εκεί και θα καθαρίσει μια περιοχή 1 × 1 m.
3. Προγραμματισμένος καθαρισμός
Μπορείτε να προγραμματίσετε ώρες καθαρισμού στην εφαρμογή. Η σκούπα ρομπότ θα ξεκινήσει αυτόματα τον καθαρισμό στις προγραμματισμένες ώρες και μετά θα επιστρέψει στη βάση φόρτισης με την ολοκλήρωση του καθαρισμού.
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Προσαρμογή ισχύος αναρρόφησης
Τέσσερις λειτουργίες αναρρόφησης είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή: Αθόρυβη, Τυπική, Μεσαία και Turbo. Η προεπιλεγμένη λειτουργία
είναι Τυπική.
Προσαρμογή εξόδου νερού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε την ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί η σκούπα ρομπότ κατά το σφουγγάρισμα. Διατίθενται τρεις τρόποι εξόδου νερού: Χαμηλή (1), Μεσαία (2) και Υψηλή (3). Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η Μεσαία (2).

Φροντίδα και συντήρηση
Προτεινόμενο πρόγραμμα καθαρισμού και αντικατάστασης ανταλλακτικών
Στοιχείο
Συχνότητα καθαρισμού
Δοχείο σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1

Μετά από κάθε χρήση

Φίλτρο
Βούρτσα
Πλευρική βούρτσα

Μια φορά τη βδομάδα
Μια φορά τη βδομάδα
Μια φορά το μήνα

Βούρτσα καθαρισμού

Μετά από κάθε χρήση

Κάλυμμα βούρτσας

Μια φορά το μήνα

Αισθητήρες πτώσης
Επαφές φόρτισης

Μια φορά το μήνα
Μια φορά το μήνα

Τροχός κίνησης

Μια φορά το μήνα

Σύστημα σφουγγαρίστρας

Μετά από κάθε χρήση

Πανάκι σφουγγαρίστρας

Μετά από κάθε χρήση
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Συνιστώμενος κύκλος αντικατάστασης
Αντικαταστήστε εάν είναι φθαρμένο ή
κατεστραμμένο
Κάθε 6 μήνες (ή κάθε 150 ώρες εργασίας)
Κάθε 6 έως 12 μήνες (ή κάθε 300 ώρες εργασίας)
Κάθε 3 έως 6 μήνες (ή κάθε 150 ώρες εργασίας)
Αντικαταστήστε εάν είναι φθαρμένο ή
κατεστραμμένο
Αντικαταστήστε εάν η λωρίδα από σιλικόνη του
καλύμματος της βούρτσας έχει φθαρεί αισθητά
Δεν απαιτείται αντικατάσταση
Δεν απαιτείται αντικατάσταση
Αντικαταστήστε εάν είναι φθαρμένο ή
κατεστραμμένο
Αντικαταστήστε εάν είναι φθαρμένο ή
κατεστραμμένο
Κάθε 3 έως 6 μήνες (ή μετά από αισθητή φθορά)

Σημείωση: Απενεργοποιήστε τη σκούπα ρομπότ και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε καθαρισμό
ή συντήρηση.
Ο πραγματικός κύκλος αντικατάστασης ανταλλακτικών μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

3. Αδειάστε τα περιεχόμενα του δοχείου σκόνης. Καθαρίστε το
δοχείο χρησιμοποιώντας τη βούρτσα καθαρισμού και μετά ευθυγραμμίστε και επανατοποθετήστε το φίλτρο.

Καθαρισμός του δοχείου σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της σκούπας ρομπότ και στη συνέχεια πιέστε το κλιπ και στις δύο πλευρές του δοχείου σκόνης με δεξαμενή
νερού 2 σε 1, όπως φαίνεται στο σχήμα.
4. Επανατοποθετήστε το δοχείο σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε
1 στη σκούπα ρομπότ μέχρι να κουμπώσει στη θέση του και μετά
κλείστε το κάλυμμα της σκούπας ρομπότ.

2. Βγάλτε το σύστημα φίλτρου και αφαιρέστε το φίλτρο και το
σφουγγαράκι φίλτρου για να τα καθαρίσετε.
Καθαρισμός βούρτσας
1. Αναποδογυρίστε τη σκούπα ρομπότ και πιέστε τα κλιπ για να
αφαιρέσετε το κάλυμμα της βούρτσας.
2. Αφαιρέστε τη βούρτσα και τα ρουλεμάν της βούρτσας.
3. Επανατοποθετήστε τη βούρτσα και στη συνέχεια, επανατοπο-
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Καθαρισμός πλευρικής βούρτσας

θετήστε το κάλυμμα και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση του.
Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, συνιστάται
η αντικατάσταση της βούρτσας κάθε 6-12 μήνες.

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες που
συγκρατούν τη πλευρική βούρτσα στη θέση της. Καθαρίστε την
πλευρική βούρτσα και στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά. Για
καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, συνιστάται η αντικατάσταση της πλευρικής βούρτσας κάθε 3-6 μήνες.

Καθαρισμός αισθητήρων πτώσης
Συνιστάται να καθαρίζετε τους αισθητήρες πτώσης κάθε τρεις
μήνες χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί.

Αισθητήρες
πτώσης
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Καθαρισμός σφουγγαρίστρας
1. Πιέστε τα πλαϊνά κλιπ της βάσης της σφουγγαρίστρας και τραβήξτε για να την αφαιρέσετε, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Αφαιρέστε το πανάκι της σφουγγαρίστρας από το velcro στη βάση στήριξης της σφουγγαρίστρας και στη συνέχεια, σύρετέ το έξω
από την αυλάκωση όπως φαίνεται. Καθαρίστε το πανάκι της σφουγγαρίστρας με νερό και στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το αφού
στεγνώσει καλά. Συνιστάται να αντικαθιστάτε το πανάκι σφουγγαρίστρας κάθε 3 έως 6 μήνες ή όταν το πανάκι έχει φθαρεί αισθητά.
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Συχνές ερωτήσεις
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ζήτημα
Σφάλμα 01: Σφάλμα αριστερού τροχού
Σφάλμα 02: Σφάλμα δεξιού τροχού
Σφάλμα 03: Σφάλμα αισθητήρα πτώσης
Σφάλμα 04: Χαμηλή μπαταρία
Σφάλμα 05: Σφάλμα προφυλακτήρα
Σφάλμα 06: Σφάλμα βούρτσας
Σφάλμα 07: Σφάλμα πλευρικής βούρτσας
Σφάλμα 08: Σφάλμα ανεμιστήρα
Σφάλμα 09: Δοχείο σκόνης / δεξαμενή νερού
Σφάλμα 10: Σφάλμα φόρτισης
Σφάλμα 11: Ανεπαρκές νερό
Σφάλμα 12: Η σκούπα ρομπότ είναι εκτός εδάφους

Λύση
Υπάρχει πάρα πολύ φορτίο στον αριστερό τροχό ή δε μπορεί να γυρίσει.
Ελέγξτε εάν ο αριστερός τροχός έχει κολλήσει.
Υπάρχει πάρα πολύ φορτίο στον δεξιό τροχό ή δε μπορεί να γυρίσει. Ελέγξτε
εάν ο σωστός τροχός έχει κολλήσει.
Ο αισθητήρας πτώσης δε λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας είναι
βρώμικος ή εμποδίζεται.
Η σκούπα ρομπότ έχει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας. Τοποθετήστε τη σκούπα
ρομπότ στη βάση φόρτισης για επαναφόρτιση.
Ο προφυλακτήρας δε λειτουργεί σωστά και ενδέχεται να έχει μπλοκάρει.
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας δεν έχει κολλήσει.
Υπάρχει υπερβολικό φορτίο στη βούρτσα ή δε μπορεί να γυρίσει. Ελέγξτε εάν
η βούρτσα έχει κολλήσει.
Υπάρχει υπερβολικό φορτίο στην πλευρική βούρτσα ή δε μπορεί να γυρίσει.
Ελέγξτε εάν η πλευρική βούρτσα έχει κολλήσει.
Ο ανεμιστήρας δε μπορεί να γυρίσει ή καίει πολύ ρεύμα. Δοκιμάστε να
επανεκκινήσετε τη σκούπα ρομπότ. Εάν το σφάλμα παραμένει, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την υπηρεσία aftersales.
Δεν ανιχνεύεται το δοχείο σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1. Ελέγξτε αν έχει
τοποθετηθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα ρομπότ είναι καλά συνδεδεμένη στη βάση φόρτισης.
Η δεξαμενή νερού δεν έχει αρκετό νερό. Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή νερού.
Μετακινήστε τη σκούπα ρομπότ σε μια επίπεδη επιφάνεια και ξεκινήστε ξανά.
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Προδιαγραφές
Σκούπα ρομπότ
Όνομα
Μοντέλο
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Συχνότητα λειτουργίας
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Ονομαστική τάση
Διάρκεια μπαταρίας
Ονομαστική ισχύς
Χωρητικότητα μπαταρίας
Χρόνος φόρτισης
Ονομαστική τάση εισόδου
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου
Διάρκεια ζωής

Mi Robot Vacuum-Mop Essential
MJSTG1
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
2412-2472 MHz
<20 dBm
14.4 V =
Περίπου 90 λεπτά (Τυπική λειτουργία)
25 W
2500 mAh
4-5 h
20 V =
1.2 A
1.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας
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Τροφοδοτικό
Δημοσιευμένες πληροφορίες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τάση εισόδου
Συχνότητα εισόδου AC
Τάση εξόδου
Ένταση ρεύματος εξόδου
Ισχύς εξόδου
Μέση ενεργός απόδοση
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο

Τιμή και ακρίβεια
Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
BLJ24W200120P-V
100 - 240
50/60
20.0
1.2
24.0
86.2
80.1
0.10

Βάση φόρτισης
Μοντέλο
Ονομαστική τάση εισόδου
Ονομαστική ένταση ρεύματος εισόδου
Ονομαστική τάση εξόδου
Ονομαστική ένταση ρεύματος εξόδου

G1
20 V =
1.2 A
20 V —
1.2 A
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Μονάδα
V~
Hz
V=
A
W
%
%
W

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην Οδηγία
2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα οικιακά απόβλητα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει
στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις
τέτοιων σημείων συλλογής.
Κατασκευάζεται από: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: www.mi.com

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τo Mi Robot Vacuum-Mop Essential που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info
Quest Technologies.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies
παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά
έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest
Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν
βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με
βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.
Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του -
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όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη
συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό,
νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του
προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται
σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν
ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω,
ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της
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βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ
των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της
αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό
Δίκαιο.
Κέντρα
Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Γραμμή
Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515
Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

Το
προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

Ανατρέξτε
στη
δήλωση συμμόρφωσης
του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, ΚαλΚανονιστική
ειδοποίηση
για χρήστες της E.E.
λιθέα,
Αθήνα,
για τη ότι
σχετική
ένδειξη
CE ή στην ιστοσελίδα http://www.xiaomi-greece.gr
H Xiaomi
Inc., δηλώνει
ο ασύρματος
εξοπλισμός
Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

Απόρριψη
συσκευής
διατάξεις της της
οδηγίας
1999/5/EΚ.
σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
με τα κοινά οικιακά απορρίμματα,
αλλά
να
το
παραδώσετε
στο
κατάλληλο
σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
24
στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται
να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
από και
το την
οποίο
αγοράσατε
το προϊόν.
το περιβάλλον
υγεία
των ανθρώπων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E.
Aλ. Πάντου 25,
176Quest
71 Καλλιθέα,
Αθήνα, Τηλ.
Info
Technologies
SA 211 999 4000
www.infoquest.gr
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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