Mi Robot Vacuum-Mop P
Brugsanvisning
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger dette
produkt og gem det korrekt til fremtidig reference.
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Sikkerhedsinformation
Usage Restrictions
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner, eller mangel på erfaring og
kundskab, med mindre de er under tilsyn eller bliver vejledt om brug af
apparatet af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Batteri og opladning
og forårsage skade.
• Sæt ikke børn, kæledyr eller andre ting på toppen af
robotstøvsugeren, hverken når den står stille eller når den er i bevægelse.

• Anvend ikke tredjeparts batteri oplader eller opladerstation. Må kun
anvendes med forsyningsenhed.

• Anvend ikke robotstøvsugeren til rens af tæpper.

• Apparatet skal frakobles fra strømforsyningen inden du tager batteriet
ud.

• Sikre dig at robotstøvsugeren ikke opsamler hårde eller skarpe
genstande så som byggemateriale, glas eller søm.

• Dette apparat indeholder batterier som kun må udskiftes af
kvalificerede personer.

• Hold hovedbørste rengøringsværktøjet utilgængeligt for børn.

• Spray ikke væske ind i støvsugeren (sikre dig at støvbeholder er helt
tør før den monteres igen).

• Placer aldrig opladerstationen i nærheden af en varmekilde, f.eks.
en radiator.

• Hold hår, løse klæder, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og
bevægelige dele.

• Placer aldrig robotstøvsugeren på hovedet (laser radar huset må
aldrig røre jorden).

• Aftør aldrig robotstøvsugeren med en våd klud eller med anden
væske.

• Anvend ikke robotstøvsugeren til at rengøre brændende genstande.

• Anvend kun produktet som beskrevet i brugsanvisningen eller i
hurtig-guiden. Brugere er selv ansvarlige for tab eller skade som opstår
som følge af fejlbrug af produktet.

• Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten,
service agenten eller af kvalificerede personer for at undgå fare.

• Børn bør overvåges for at forhindre dem i at leg med apparatet.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn
(EU).

• Løft ikke robotstøvsugeren i låget til laser radaren.
• Sikre dig at robotstøvsugeren er slukket og at opladerstationen er
frakoblet inden rengøring og vedligeholdelse.
• Dette produkt er kun beregnet til rengøring af gulv i hjemmet. Ikke til
brug udendørs (f.eks. på en balkon) eller på en overflade som ikke er et
gulv (f.eks en sofa), eller i et kommercielt eller industrielt miljø.

• Udsmid ikke gamle batterier på en forkert måde. Inden du udsmider
støvsugeren, skal du sikre dig at den er frakoblet og fjerne batteriet, og
smide den ud på en miljøsikker måde.
• Sikre dig at robotstøvsugeren er slukket inden du transporterer den,
og opbevar den i originalemballagen, hvis det er muligt.

• Anvend ikke robotstøvsugeren i et område over jordoverfladen
uden beskyttende barrierer, f.eks. på åbne balkoner, på en hems eller
på overfladen af møbler.

• Hvis støvsugeren ikke skal bruges i en længere periode, så oplad den
helt, sluk den og opbevar den på et køligt, tørt sted. Oplad støvsugeren
helt mindst en gang om måneden for at forhindre batteri skader.

• Anvend ikke robotstøvsugeren i et rum med temperaturer over 40°C
eller under O°C eller på et gulv med væsker eller klæbrige stoffer.

• Produktets laser radar opfylder IEC 60825-1: 2014-standarden for
laser produktsikkerhed i klasse 1 og producerer ikke laserstråling som
er skadeligt for mennesker.

• Fjern eventuelle kabler fra gulvet inden du bruger robotstøvsugeren
for at forhindre at den trækker dem med sig mens den gøre rent.
• Fjern skrøbelige eller løse genstande fra gulvet, såsom vaser eller
plastikposer, for at forhindre robotstøvsugeren i at køre hen over dem
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Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. erklærer
herved at radioudstyr typen STYTJOZYM er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53 / EU. Den fuldstændige tekst til
EU-overenstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende
hjemmeside: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.
html

Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. erklærer
herved at radioudstyr typen STYTJOZYM er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53 / EU. Den fuldstændige tekst til
EU-overenstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende
hjemmeside: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.
html
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Produktoversigt
Liste over produkt og tilbehør

Opladerstation

Tilbehør til robotstøvsugeren

Oplader indikator

Moppedel
Støvbeholder
(clearings modul)

Rengøringsbørste

Hovedbørste

Beskyttelse
hovedbørste

Venstre hjul

Laser radar

Højre hjul

Indhold i tilbehørsboksen

Beskyttelse af hovedbørste
Hovedbørste

Låg

Batteripakke
Funktionsknapper

Sidebørste
Kant Sensor

Kollisionssensor
IR-modtager
2-i-1 støvbeholder med
vandbeholder (for
støvsugning
og moppe-modul)

Sidebørste
(x2)

Opladerstation

Strømledning

Opladerstation

Indikatorlys
Blinker langsomt gult

Tænd og sluk-knappen
Bemærk: illustrationer af produktet,
tilbehør og brugergrænseflade i brugermanualen er kun til reference. Faktiske
produkter og funktioner kan variere på
grund af produktforbedringer.
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Tryk på for at starte eller sætte rengøringen
på pause. Tryk og hold nede i 3 sekunder
for at dreje

Moppeholder

Våd moppe

Fugtig moppe

Langt gult blink
Blinker rødt
Hvidt

På vej tilbage til opladerstation
Oplader
Error

Blinker hvidt
Langt gult blink
Langt hvidt blink

Wi-Fi er ikke tilkoblet
Venter på Netværksfiguration
Tænder/opdaterer

Firmw

Tændt / fungerer som normalt / fuldt opladet / tilsluttet WI-FI

Manual
5

Montering
1. Tilslut opladerstationen til stikkontakten.

3. Placer opladerstationen på et jævnt underlag op imod en væg.

Installer tilbehør til ønsket modul
Clearings Modul: : Monter støvbeholderen eller 2-i-1
støvbeholder

Vacuuming and mopping mode: Install 2-in-1 dust
compartment with water reservoir, mop holder and mop.

0.5 m
eters
0.5 m
1.5 m
eters
eters

2Monter sidebørsten i øverste venstre hjørne af støvsugeren,
som vist på billedet. En ekstra sidebørste er med i pakken som
reserve og skal ikke monteres.

1. Åbn låget på støvsugeren og
placer støvbeholderen eller 2-i-1
støvbeholderen med vandbeholder
i den viste retning til den låses på
plads.

1. Åbn låget på vandtanken, fyld det op
og fastgør det.

2. Tænd robotstøvsugeren. Den er nu
klar til at begynde at gøre rent.

2. Sæt 2-i-1 støvbeholderen med
vandbeholder ind i støvsugeren til den
låses på plads.

inde i 3
4. Når du bruger robotstøvsugeren første gang, tryk og hold
sekunder for at tænde. Når indikaotren lyser op,
placerer du støvsugeren manuelt på opladerstationen for at oplade.
Og det er blot at trykke på mens robotstøvsugeren
rengører, så går den automatisk tilbage til opladerstationen for at
oplade.

Hvidt: Tændt/fungerer normalt/fuldt opladet / Wi-Fi-tilkoblet
Langsomt blinkende gult: Oplader
Oplader blinker rødt: Fejl
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Hvordan anvendes robotstøvsugeren
Forholdsregler:
Moppe

Moppeholder
Velcro

3. Fastgør moppen til
moppeholderen og Fest moppen
til moppeholderen og fastgør
velcroen.

Klik-lås

1. Placer ikke opladerstationen så den står i direkte sollys.
2. Sikre dig at der er 0,5 meter eller mere fri plads på hver side af
opladerstationen og mere end 1,5 meter foran.
3. Hvis støvsugeren ikke kan tænde pga. for lidt batteri, så placer den
direkte på opladerstationen for at oplade den.
4. Støvsugeren tændes automatisk når den er på opladerstationen.
5. Støvsugeren kan ikke slukkes når den er på opladerstationen.

4. Fastgør klemme beslagene,
monter moppholderen vandret i
bunden af støvsugeren, som vist.

6. Fjern vandbeholderen og moppeholderen når støvsugeren lader op
eller ikke er i brug.
7. Anvend virtuelle vægge eller sæt begrænset områder for tæppebelagte
områder for at forhindre at robotstøvsugeren sætter sig fast på tæppet.
8. Rengør støvbeholderen regelmæssigt for at forhindre overflødig
opsamling af skidt. Dette kan minimere ydelsen for robotstøvsugeren.

5. Tænd støvsugeren. Nu er den
klar til at begynde at støvsuge og
moppe.
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9. I clearings modul kan støvsugeren enten rengøre med støvbeholder
eller med 2-i-1 støvbeholder med vandbeholder monteret.

Tænd og sluk

Pause

Når støvsugeren er på opladerstationen, tændes den automatisk og kan
ikke slukkes. For at tænde robotstøvsugeren manuelt, tryk og hold
inde indtil indikatoren lyser. Når støvsugeren er i ventemodul og ikke er
på opladerstationen, hold knappen inden for at slukke den.

Mens støvsugeren er i gang, kan du trykke på en vilkårlig knap for at sætte
den på pause og derefter trykke knappen for at fortsætte rengøringen.
knappen for at afslutte pågældende rengøring og sende
Tryk på
robotstøvsugeren tilbage til opladerstationen.

Rengøring

Hvilemodul

Tænd støvsugeren og tryk derefter på . knappen. Afhængig af hvilket
tilbehør der er monteret, vil støvsugeren automatisk begynde at støvsuge
eller moppe.

Støvsugeren går automatisk i hvilemodul efter 5 minutter uden aktivitet.
For at vække den, tryk på en vilkårlig knap eller brug appen.
• Støvsugeren går ikke i hvilemodul mens den er på opladerstationen.

Opladning

• Støvsugeren slukker automatisk efter at den har været i hvilemodul
i 12 timer.

Tænd støvsugeren og tryk derefter på
knappen for at sende
støvsugeren tilbage til opladerstationen for at oplade. Når
støvsugeren har fuldført rengøringen, vil den automatisk gå tilbage til
opladerstationen for at oplade og indikatoren vil begynde at blinke gult.

Fejlstatus

Hvis støvsugeren begynder at få lavt batteriniveau under rengøringen,
vil den automatisk gå tilbage til opladerstationen for at oplade. Når
støvsugeren er fuldt opladet, vil den fortsætte med rengøringen indtil den
er færdig. Hvis støvsugeren automatisk slukker pga. for lavt batteriniveau,
placerer du den manuelt på opladerstationen, og sørg for at oplade
kontakterne er god kontakt.

Påfyld vand eller rengør moppen under rengøring

Hvis der sker en fejl under drift, vil indikatoren på støvsugeren blinke rødt,
og du vil høre en stemme advarsel. For at finde en løsning, venligst tjek
fejlsøgning i manualen. Hvis ingen tiltag iværksættes indenfor 5 minutter,
vil støvsugeren automatisk gå over i hvilemodul.

Hvis du får behov for at fylde mere vand på støvsugeren eller at moppen,
trykker du på en vilkårlig knap for at stoppe rengøringen, og fjerner
derefter vandbeholderen. Efter at have fyldt vand på eller rengjort
moppen, monter vandbeholder og moppe igen, og tryk derefter på
knappen for at fortsætte rengøringen.
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Tilslut til Mi Home/Xiaomi Home Appen
Rengørings Indstillinger

Planlagt oprydning

Fire styrkemoduler er tilgængelige i Mi Home / Xiaomi Home-appen:
Silent, Standard, Medium og Turbo. Standardmodul er sat som standard.

Du kan oprette rengøringstider i appen. Støvsugeren vil på dette tidspunkt
automatisk starte rengøring, og derefter returnere til opladerstationen
ved afsluttet rengøring.

Forstyr ikke
I forstyr-ikke modulen vil støvsugeren ikke fortsætte rengøringen, udføre
planlagt oprydning eller stemme advare. Forstyr-ikke modulen er
aktiveret som standard og kan deaktiveres via appen.

Fortsæt oprydning
Støvsugeren har en funktion for genoptagelse af rengøring. Hvis
støvsugeren begynder at få lavt batteri under rengøringen, vil den
automatisk gå tilbage til opladerstationen. Når støvsugeren er fuldt
opladet, fortsætter den rengøringen hvor den slap. Hvis rengøringen
afsluttes manuelt mens støvsugeren oplader, vil rengøringen ikke blive
genoptaget.

Bemærk: Støvsugeren vil ikke udføre planlagte rengøringer når forstyr-ikke
modulet er aktiveret.

Virtuelle vægge / begrænsede områder
Du kan oprette virtuelle vægge og begrænset områder i appen for at
forhindre robotstøvsugeren i at bevæge sig ind i områder som du ikke
ønsker rengjort.

Smart kortlægning
Du kan bruge appen til at aktivere smart kortlægning. Det gør at
støvsugeren opdaterer kortet automatisk efter at have afsluttet en
rengøring.

Dette produktet fungerer med Mi Home / Xiaomi Home-appen. Kontroller
din enhed, og tilslut den og andre smart enheder med Mi Home / Xiaomi
Home-appen.
Scan QR-koden for at downloade og installere
appen. Hvis app’en allerede er installeret, bliver du
sendt videre til oprettelses siden for tilslutning. Du
kan også søge efter “Mi Home / Xiaomi Home” i

Åbn Mi Home / Xiaomi Home-appen, tryk på “+” øverst til højre, og følg
derefter vejledningen for at tilføje din enhed.
*Appen hedder Xiaomi Home-app i Europa (med undtagelse af Rusland).
Navnet på appen som vises på din enhed, bør anvendes som standard.
Bemærk: Versionen af appen kan være opdateret. Følg vejledningen baseret
på den gældende appversion.

Nulstil Wi-Fi
Når du udskifter router eller ændrer på Wi-Fi adgangskoden,
skal du nulstille Wi-Fi-tilkoblingen til støvsugeren. Tænd støvsugeren, og
og knapperne ind samtidig i 3 sekunder til du hører
tryk derefter
tilbagemeldingen “Waiting for the network configuration”(“venter på
netværk konfigurationen”). Når Wi-Fi-tilkoblingen er nulstillet, kan du
tilslutte støvsugeren igen.
Bemærk: Kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk understøttes.

Genopret fabriksindstillinger
Tryk og hold
-knappen inde i 5 sekunder. Når duhører talebeskeden
“Factory settings will be restored” (“fabriksindstillinger vil blive
-knappen igen i 5 sekunder til der står
gendannet”) trykker du på
“Restoring factory settings”(“Gendanner fabriksindstillinger”). Når
indstillingerne er gendannet, er brugerdata slettet, og du får talebeskeden
“Factory settings restored successfully”(fabriksindstillinger er succesfuldt
gendannet).

Rengørings Zoner
Du kan bruge appen til at sætte et specifikt område, så vil støvsugeren
rengøre i dette område.

Rengøring der
Du kan angive et specifikt område på kortet via appen, derefter vil
støvsugeren automatisk navigere til det område og rengøre i et kvadrat
formet område på 2 x 2 meter.
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Pleje og vedligeholdelse
Støvbeholder

2-i-1 Støvbeholder med vandbeholder
1. Åbn støvsuger dækslet. Fjern
støvbeholderen, og åbn derefter låget
som vist på figuren

Filter

Sidebørste
For at rengøre filteret i støvbeholderen og
2-i-1 støvbeholderen med vandbeholder,
fjerner du dem som vist på billedet.

1. Åbn dækslet til støvsugeren og fjern
2-i-1 støvbeholderen med vandbeholder.
Fjern derefter filteret som vist på figuren.

Fjern og rengør sidebørsten med jævne mellemrum. Det anbefales
at udskifte sidebørste hver 3.-6. måned for optimal rengøring effektivitet.

• Efter at have skyllet filteret med vand, skal du sørge for at det er helt
tørt for du monterer filteret tilbage i støvbeholderen eller i 2-i- 1
støvbeholderen med vandbeholder.
• For at forhindre filteret i at tilstoppe anbefales det at rengøre filteret
regelmæssigt med rengøringsbørsten.

2. Tøm indholdet i støvbeholderen.
2. Tøm indholdet i støvbeholderen.
Rengør indersiden med
rengøringsbørsten, og juster derefter
filteret og sæt
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Beskyttelse til hovedbørste
Fastgørelsespunkt

Kant Sensor
Rengør kant sensorerne hver tredje måned med en blød klud.

Hovedbørste

3. Rengør støvbeholderen med den
medfølgende rengøringsbørste.

4. Sæt støvbeholderen tilbage igen i
støvsugeren til den klikker på plads, og
luk derefter dækslet på støvsugeren.

Hovedbørste

Fastgørelsespunkt til hovedbørste

3. Monter 2-i-1-støvbeholderen med
vandbeholder i støvsugeren til den klikker
på plads, og luk derefter dækslet til
støvsugeren.
Bemærk: Det anbefales at udskifte
hovedbørsten hver 6.-12. måned for
optimal rengøring effektivitet.

1. Vip støvsugeren, og klem klemmerne
for at fjerne beskyttelsen til
hovedbørsten.
2. Fjern hovedbørsten og dens fæstne.
3. Brug rengøringsbørsten til at
rengøre hovedbørsten.
4. Sæt hovedbørsten og fæstnet på igen
og sæt den derefter tilbage på plads og
tryk beskyttelsen til hovedbørsten ned
igen til den låses på plads.

Kant Sensor
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Generelle spørgsmål

Fejlsøgning

Problem

Mulig årsag

Problem

Mulig årsag

Fejl

Løsning

Fejl

Løsning

Robotstøvsugeren
kan ikke tændes

1. Batteriniveauet er lavt. Oplad
robotstøvsugeren og prøv igen.
2. Temperaturen er for lav (under 0 ° C) eller
for høj (over 40 ° C).

Robotstøvsugeren
fortsætter ikke

Fejl 1: Sikre dig at la-ser
afstands sensoren ikke er
blokeret

Fjern eventuelle fremmedlegemer som
kan blokere eller hindre laser distance
sensoren, eller flyt støvsugeren til et
nyt sted og aktiver den igen.

Fejl 7: Placer robotstøvsugeren på en jævn
overflade og aktiver den
igen.

Støvsugeren starter
ikke op på rengøringen

Batteriniveauet er for lavt. Oplad støvsugeren
og forsøg igen.

1. Sikre dig at robotstøvsugeren ikke er sat til
forstyr-ik-ke modul, hvilket vil forhindre den i
fortsætte rengørin-gen.
2. Støvsugeren vil ikke genoptage rengøringen
hvis den er blevet sat til opladning manuelt
eller hvis den er ble

Robotstøvsugeren
returnerer
ikke tilbage
til opladerstationen

1. Der er for mange hindringer rundt om
opladerstationen. Placer opladerstationen på
et mere åbent område.
2. Robotstøvsugeren er for langt væk fra
opladerstationen. Flyt den tættere på
opladerstationen, og prøv igen.

Fejl 2: Aftør kant sensoren,
flyt robot-støvsugeren til
et nyt sted og aktiver den
igen..

En del af robotstøvsugeren kan være
over bakkeniveau, placer støvsugeren
på et nyt sted og aktiver den igen.
Kant sensorerne kan være snavset,
aftør dem.

Robotstøvsugeren er vippet ved
opstart. Flyt stn mere jævn overflade
og aktiver den igen. Du kan også
nulstille niveauet af støvsugeren
i appen og derefter aktivere den
igenøvsugeren til e.

Fejl 8: Monter støvbeholderen og filteret igen.

Tjek at støvbeholderen og filteret er
riktig monteret. Hvis fejlen fortsætter,
kan du prøve at udskifte filteret.

Robotstøvsugeren
virker ikke

Sluk og tænd støvsugeren igen.

Støvsugeren kan være for tæt på en
virtuel væg. Flyt støvsugeren til et nyt
sted og aktiver den igen.

Fejl 9: Flyt robotstøvsugeren til et nyt sted
og aktiver den

Et hjul kan være over bakkeniveau.
Placer støvsugeren et nyt sted og
aktiver igen.

Robotstøvsugeren
laver en mærkelig lyd

Noget kan have sat sig fast i hovedbørsten,
sidebørsten eller venstre / højre hjul. Sluk
robotstøvsugeren og rengør delene.

Fejl 3: Stærkt magnetfelt opdaget, akti-ver
robotstøvsugeren igen
længere væk fra virtuelle
vægge.

Støvsugeren kan have sat sig fast. Fjern
eventuelle hin-dringer.

1. Støvbeholderen er fyldt. Tøm indholdet.
2. Filtret er blokeret. Rens det.
3. En fremmedlegeme har sat sig fast i
hovedbørsten. Rens den.

Kollisionssensoren kan sidde fast.
Tryk forsigtigt på den flere gange for at
fjerne fremmedlegemer. Hvis ingenting
falder ud, flytter du støvsugeren til et
andet sted og akti-verer den igen.

Fejl 10: Fjern eventu-elle
hindringer rundt om
støvsugeren

Robotstøvsugeren
rengør ikke længere
effektivt eller efterlader
støv.

Fejl 4: Fjern
fremmedlegemer fra
kollisionssensoren.

Fejl 11: Tjek om
vandbeholderen er rigtig
monteret.

Tjek at vandbeholderen eller 2-i-1
støvbeholderen med vandbeholder er
rigtig monteret.

Robotstøvsugeren
kan ikke forbindes til
Wi-Fi

Robotstøvsugeren kan ikke forbindes til Wi-Fi
1. Wi-Fi-signal er for svagt.Tjek at
robotstøvsugeren er i et område med god
Wifi-dækning.
2. Der er noget galt med Wifi forbindelsen.
Nulstil Wi-Fi og download den nyeste version
af appen og prøv derefter at forbinde igen.

Fejl 5: Støvsugeren
opererer ved en un-ormal
temperatur.

Driftstemperaturen til støvsugeren
er for høj eller for lav. Vent til
temperaturen normaliseres, og prøv
igen.

Fejl 12: Tjek om moppen er
monteret rigtigt.

Tjek at moppeholderen og moppen er
rigtig monteret.

Fejl 6: Opladnings-fejl.
Prøv at rengøre oplader
kontakterne.

Aftør oplader kontakterne både på
opladerstationen og på støvsugeren
med en tør klud.

Fejl 13: Kan ikke returnere
til oplader-stationen.

Placer robotstøvsugeren på
opladerstationen.

Fejl 14: Lavt batteri, oplad.

Placer robotstøvsugeren på
opladerstationen, og aktiver den
derefter igen efter at den er fuldt
opladet.

Fejl 15: Fjern mop-pen.

Fjern moppen og holderen, og aktiver
derefter støvsug-eren.
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Støvsugeren går
ikke tilbage til
opladerstationen hvis
den er blevet flyttet på.

1.Der er for mange hindringer rundt om
opladersta-tionen. Placer den på et mere
åbent område. .
2.Robotstøvsugeren er for langt væk fra
opladersta-tionen. Flyt den tætter på og prøv
igen. Hvis man flytter robotstøvsugeren for
langt væk, kan det føre til at den kortlægger
rummene igen. Hvis den er for langt væk fra
opladerstationen, kan det ske at den ikke
automatisk vender tilbage på egen hånd, i
hvilket tilfælde man selv skal placere den
manuelt på opladerstationen

Robotstøvsugeren
oplader ikke

Sikre dig at der er nok åbent plads omkring
opladersta-tionen og at oplader kontakterne
er fri for støv og andet snavs.

Robotstøvsugeren
udfører ikke planlagt
rengøring

Tjek om støvsugeren er tilsluttet til
et netværk, ellers vil den ikke kunne
synkronisere med appen og udføre planlagt
rengøring

Robotstøvsugeren
bliver ved med at slå
seg af

Tjek om robotstøvsugeren er tilsluttet til
netværket og hele tiden forbliver indenfor
Wi-fi området.

Støvsugeren kan ikke
kobles til “viomi vacuumv7 miapXXXX”
i appen

Sikre dig at opladerstationen og
robotstøvsugeren er indenfor rækkevidde af
Wi-Fi og har et godt signal. Følg vejledningen
i brugsanvisningen for at nulstille Wi-Fi
forbindelsen og tilslut den igen.
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MiStore Danmark

Specifikationer
Støvsuger
Navn

Mi Robot Vacuum-Mop P
(Smart Vacuum)

Model

STYTJOZYM

Størrelse

MiStore.dk

Electrical Diagram
Oplader tavle

Strømadapter

350 × 94.5 mm

Nominel indgangsspænding

20 V

Nominel indgangsstrøm

1.2 A

Nominel effekt

33 W

Batterispænding

14.8 V

Nettovægt

3.6 kg

Trådløs forbindelse

Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz

Stik

Fartsensor
venstre hjul
Batteri

Motor
venstre hjul
Motor
hovedbørste

Ladeport
Sensor
støvbeholder

Dette produkt er købt hos MiStore. For at læse mere om os, tryk
på linket https://www.mistore.dk

Radar
Kontrollpanel

Sensor
vandbeholder

For at se andre robotstøvsugere kan du følge dette link: https://www.mistore.dk/smart-hjem/robotstovsugere/

Motor
sidebørste

YouTube og Facebook

Vifte
Motor
vandpumpe

Sensor moppe
Fartsensor
højre hjul

Motor højre
hjul

Opladerstation
Model

STYTJO2YM

Nominel udgangsspænding

20 V

Nominel udgangsstrøm

1.2 A

Størrelse

152 × 74.6 × 99.5 mm

Power Adapter
Model

BLJ24W200120P-V

Input

100-240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A

Output

20 V
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1200mA

Du kan finde dette produkt og tilbehør på vores hjemmeside:
- Sort: https://www.mistore.dk/smart-hjem/robotstovsugere/mirobot-vacuum-mop-pro-sort
- Hvid: https://www.mistore.dk/smart-hjem/robotstovsugere/mi-robot-vacuum-mop-pro-hvid
- Tilbehør: https://www.mistore.dk/smart-hjem/tilbehor-reservdeler/

WEEE-oplysninger
Alle produkter med dette symbol af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19 / EU), bør ikke blandes
med usorteret husholdningsaf-fald. I stedet skal du beskytte
menneskers sundhed og miljøet ved at levere affalds udstyret til
et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald,
der er udpeget af de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse
og gen-brug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt
installatøren eller lokale myndigheder for at få flere oplysninger
om den nærmeste genbrugsstation samt vilkår og betin-gelser for
sådanne indsamlingssteder.

FACEBOOK
https://www.facebook.com/2TechDanmark
YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCEkmA45yw5l0AWqeZu1yRbQ/featured
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