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

Mi Robot Vacuum-Mop je inteligentní zařízení typu vše v jednom, určené pro maximální pohodlí a efektivitu čištění. Mi Robot Vacuum-Mop je vybaven 
vysoce přesnými pohybovými senzory a inovativním vizuálním navigačním systémem, díky kterým rychle mapuje své okolí a průběžně generuje trasu 
úklidu. Díky intuitivní detekci překážek a designu s vysokou vůlí kol, se snadno zorientuje i ve složitých rozvrženích domu. Jakmile je úklid dokončen, 
Mi Robot Vacuum-Mop se sám automaticky vrátí do nabíjecí stanice, a tak vám přináší bezproblémový zážitek z úklidu, od začátku až do konce. Díky 
vysoce výkonnému sacímu systému a elektronicky řízenému systému vytírání, Mi Robot Vacuum-Mop uklízí tak, že vpředu vysává a vzadu vytírá, čím 
přináší výborné výsledky při každém úklidu. Aplikace Mi Home/Xiaomi Home také usnadňuje prohlížení vaší mapy úklidu, plánování úklidu a 
přepínání mezi úklidovými režimy. Úklid celé vaší domácnosti je otázkou stisknutí jediného tlačítka. Děkujeme, že jste si vybrali Mi Robot Vacuum-
Mop, vítejte v budoucnosti chytrého bydlení!

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

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

Bezpečnostní informace

Omezení
použití 

Baterie
a nabíjení

Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku, na jiných površích než jsou podlahy, v komerčním či 
průmyslovém prostředí.
Nepoužívejte přístroj v oblasti vyvýšené nad okolní terén bez ochranné bariéry.
Nepoužívejte přístroj při teplotách vyšších než 40°C nebo nižších než 0°C, ani na podlahách pokrytých tekutinou či lepkavými látkami. 
Před použitím přístroje zvedněte všechny kabely ze země, abyste zabránili jejich namotání a odtažení.
Odstraňte z podlahy malé a křehké předměty, abyste zabránili jejich poškození po nárazu.
Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými či intelektuálními nedostatky nebo s omezenými 
zkušenostmi či znalostmi, jen pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce, aby byl zajištěn bezpečný provoz a aby se předešlo 
jakémukoli riziku. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
S tímto přístrojem si nesmějí hrát děti. Během provozu musí být děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od přístroje. Nástroj na 
čištění kartáčů udržujte mimo dosah dětí.
Na přístroj neumisťujte děti, domácí zvířata ani jiné předměty, bez ohledu na to, jestli se zrovna pohybuje nebo ne.
Vlasy, prsty a další části těla udržujte mimo dosah sacích otvorů přístroje.
Nepoužívejte tento přístroj k úklidu hořlavých látek. 
Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty.
Před čištěním nebo prováděním údržby se ujistěte, že je přístroj vypnutý a nabíjecí stanice odpojená.
Neotírejte tento přístroj vlhkým hadříkem ani nepoužívejte jiné tekutiny.
Tento přístroj používejte v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé 
nesprávným užitím tohoto přístroje.

Nepoužívejte baterie, nabíječky ani nabíjecí stanice třetích stran. Používejte pouze s napájecí jednotkou CDZ1902. 
Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii či nabíjecí stanici.
Neumisťujte nabíjecí stanici do blízkosti tepelných zdrojů.
K otírání nebo čištění nabíjecích kontaktů nabíjecí stanice nepoužívejte mokrý hadřík ani mokré ruce.
Nezbavujte se starých baterií nesprávně. Nepotřebné baterie je nutné zlikvidovat v příslušném recyklačním zařízení.
Pokud dojte k poškození nebo zlomení napájecího kabelu, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na servis.
Při přepravě pokud možno používejte původní balení a ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, poté vypněte a skladujte na chladném a suchém místě. Nabijte přístroj 
alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k přílišnému vybití baterie.
Tento přístroj obsahuje baterii, kterou mohou vyměnit pouze kvalifikovaní technici nebo servis.

Pouze pro účely navigace a určování polohy bude kamera tohoto přístroje při úklidu shromaždovat záznamy osob v dosahu pozorovacích úhlů. 
Ujišťujeme vás, že všechny vaše osobní údaje budou chráněny technologií šifrování dat.
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Reset Wi-Fi:
Současně stiskněte a držte        a

Zásobník vody Vytírací hadřík Boční kartáč

Napájecí kabelČisticí nástrojNabíjecí stanice

po dobu 3 vteřin

Přehled produktu

Napájení/Tlačítko úklidu

Zapnutí/Vypnutí: Stiskněte a držte po dobu 3 vteřin
Úklid: Pokud je přístroj zapnutý, stisknutím zahájíte úklid

Ukazatel stavu
Bílá:  Úklid nebo čištění je dokončeno
Blikající bílá:  Úklid pozastaven
Blikající modrá:  Připojování k síti
Blikající oranžová:  Chyba

Tlačítko lokálního úklidu/nabíjení

Stisknutím pošlete přístroj zpět do nabíjecí stanice
Stisknutím a podržením po dobu 3 vteřin spustíte režim Spot Clean

Ukazatel stavu
Blikající bílá:  Návrat do nabíjecí stanice k nabíjení (normální baterie) 
Blikající oranžová:  Návrat do nabíjecí stanice k nabíjení (nízká baterie) 
Pulzující bílá:  Nabíjení (normální baterie)
Pulzující oranžová:  Nabíjení (nízká baterie)
Bílá:  Nabíjení dokončeno

Poznámka: Stisknutím jakéhokoli tlačítka pozastavíte úklid, návrat do 
nabíjecí stanice či lokální úklid.

Senzor vizuální navigace

PříslušenstvíPřístroj
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Přehled produktu

Víko nádobky

Západka nádobky

Filtr

Ukazatel Wi-Fi
Svítí: Wi-Fi připojena
Pomalu bliká: Připraveno
k připojení
Rychle bliká: Připojování

Tlačítko Reset: 
Stiskněte a držte pro obnovení 
továrního nastavení

Výstup vzduchu/Reproduktor

Infračervené 
zpomalovací čidlo

Signalizační oblast

Detektor schodů

Nabíjecí kontakty

Nárazník

Napájecí port

Všesměrové kolečko 
Nabíjecí kontakty 
Senzor pohybu 
Boční kartáč

Hlavní kolečka
Hlavní kartáč
Západky krytu kartáče

Nádobka na vodu

Nádobka na prach Přístroj Senzory Nabíjecí stanice
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


