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Käyttöturvallisuus
Rajoitukset
• Yli kahdeksanvuotiaat lapset sekä henkilöt joiden fyysinen, henkinen, tai
aistien toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä voivat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen
turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä vaaroista.
• Tuote ei ole lelu, eikä sillä tule leikkiä. Lapsia tulee valvoa laitteen
läheisyydessä.
• Lasten ei tule leikkiä laitteella, eikä laitteen huoltoa tai puhdistusta tule
suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
• Pidä laitteen pääharjan puhdistustyökalut lasten ulottumattomissa.
• Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja muut kehonosat poissa laitteen
aukoista ja liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta palavien kohteiden, kuten tupakantumppien siivoamiseen.
• Älä kanna laitetta tarttumalla laseryksikköön, törmäyspuskuriin, tai kanteen.
• Tuote on sammutettava ja irrotettava verkkovirrasta ennen tuotteen huoltoa
tai puhdistamista.
• Tuote on tarkoitettu vain lattioiden puhdistukseen sisätiloissa. Älä käytä
tuotetta ulkotiloissa (kuten terasseilla tai parvekkeilla), muilla kuin
lattiapinnoilla (kuten sohvalla), tai kaupallisissa tai teollisissa ympäristöissä.
• Älä käytä tuotetta korotetuilla pinnoilla, joilta laite voi tippua (kuten parvilla
tai huonekalujen päällä).
• Älä käytä tuotetta ympäröivän lämpötilan ollessa yli 40°C, alle 4°C, tai mikäli
lattialla on nestemäistä tai tahmeaa ainesta
• Siirrä johdot pois laitteen tieltä ennen sen käyttöä ehkäistäksesi niiden
tarttumista laitteeseen.
• Ehkäistäksesi laitteen liikkumisen estymistä ja arvotavaroiden
vaurioitumista, poista kevyet esineet (kuten muovipussit), ja helposti särkyvät
esineet (kuten vaasit) lattialta ennen puhdistusta.
• Älä laita laitteen päälle mitään esineitä (mukaan lukien lapsia tai
lemmikkejä), edes laitteen ollessa poissa käytöstä.
• Älä käytä moppia mattojen puhdistukseen.
• Älä käytä laitetta terävien tai kovien esineiden, kuten lasinsirujen tai naulojen
• siivoamiseen.

• Älä käytä märkiä liinoja tai nesteitä tuotteen puhdistamiseen. Varmista
pölysäiliön olevan täysin kuiva ennen sen asettamista laitteeseen.
• Älä aseta laitetta ylösalaisin (laseryksikön ei tule koskaan osua lattiaan).
• Käytä tuotetta käyttöoppaan mukaisesti. Väärinkäytöstä aiheutuneet
vahingot ovat käyttäjän vastuulla.

Täten Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., ilmoittaa
radiotaajuuslaitteen STYTJ02YM olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Akut ja lataus
• Älä käytä kolmannen osapuolen latureita, akkuja, tai lataustelakoita. Käytä
vain <BLJ24W200120P-V> virtalähdettä.
• Laite on irrotettava verkkovirrasta akun irrotusta varten.
• Laite sisältää akkuja, jotka ovat vain ammattitaitoisen henkilön
vaihdettavissa.
• Älä sijoita lataustelakkaa lämmönlähteiden, kuten lämmityspatterien
läheisyyteen.
• Älä käytä laitteen puhdistamiseen märkiä liinoja tai nesteitä
• Mikäli virtajohto vaurioituu, on sen käyttö lopetettava välittömästi. Johto on
vaihdettava valmistajan, sen huoltohenkilön, tai vastaavan ammattitaitoisen
henkilön toimesta turvallisuusriskien välttämiseksi.
• Akku tulee hävittää turvallisesti. Älä hävitä akkua kotitalousjätteen seassa.
Toimita akku asianmukaisesti akkuja vastaanottavaan kierrätyspisteeseen.
• Varmista laitteen olevan kytketty pois päältä ennen laitteen kuljettamista.
Alkuperäispakkauksen käyttämistä kuljettamiseen suositellaan.
• Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa laite täyteen, sammuta se, ja
varastoi se viileässä, kuivassa tilassa. Lataa laite kuukausittain välttääksesi
akun ylipurkautumista ja siitä aiheutuvaa akun vaurioitumista.

Laitteen laseryksikkö täyttää IEC 60825-1:2014 standardin luokan 1
lasertuoteturvallisuudelle, eikä tuota ihmiselle vaarallista lasersäteilyä.
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Yleistä
Pakkauksen sisältö
Laitteen lisävarusteet

Pölysäiliö

Puhdistustyökalu

Pääharja

Pääharjan suoja

Tarvikelaatikon sisältö

Moppaava imuri

�
2-in-1 Pöly- ja vesisäiliö

Sivuharja ( x2)

Lataustelakka

Virtalähde

Huom: Kuvat ovat vain suuntaa antavia.
Varsinainen tuote saattaa poiketa kuvista.

Mopin pidike

Märkämoppi
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Kostea moppi

Käyttöopas

Lataustelakka
Latausilmaisin

Moppiosa

Vasen rengas

Lasertutka

Oikea rengas
Pääharjan kehys
Kansi

Pääharja
Akku
Painikkeet

Sivuharja

Puskuri

Reuna-anturit

IR-Vastaanotin

Telakkapainike

Ilmaisinvalo

Paina lähettääksesi laite
lataustelakalle

Hitaasti vilkkuva
keltainen

Palaamassa telakalle /
Akku vähissä

Vilkkuva valkoinen

Wi-Fi ei yhdistetty

Virta/Siivouspainike

"Hengittävä" keltainen

Latautuu

Hitaasti vilkkuva
valkoinen

Odottaa verkkon
määrittelyä

Vilkkuva punainen

Virhe

"Hengittävä" valkoinen

Käynnistyy / Päivittää

Valkoinen

Päällä/Toimii normaalisti/Täyteen latautunut/Wi-Fi yhdistetty

Paina aloittaaksesi tai tauottaaksesi
siivouksen.
Paina kolmen sekunnin ajan
sammuttaaksesi tai käynnistääksesi
laitteen.
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Asennus
1. Kytke lataustelakka verkkovirtaan

3. Aseta lataustelakka tasaiselle pinnalle seinää vasten

2. Asenna sivuharja laitteen vasempaan yläkulmaan. Pakkauksessa tulee
ylimääräinen sivuharja varaosana, eikä sitä taritse asentaa.

4. Ensimmäisellä käyttökerralla pidä
-painiketta pohjassa kolmen sekunnin
ajan käynnistääksesi laitteen. Merkkivalon sytyttyä aseta laite lataustelakalle
latautumaan. Tämän jälkeen laite osaa palata telakalle automaattisesti
painamalla
-painiketta
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Imurointi- ja moppaustila: Asenna 2-in-1 vesi- ja pölysäiliö,
mopin pidike, ja moppi.

Lisävarusteiden asennus eri toimintatiloja varten
Siivoustila: Asenna pölysäiliö tai 2-in-1 vesi- ja pölysäiliö

1. Avaa vesisäiliön kansi, täytä
säiliö vedellä, ja sulje kansi.

1. Avaa laitteen kansi ja aseta säiliö
paikoilleen kuvan mukaisesti. Säiliö
lukittuu paikalleen.

2. Aseta säiliö paikoilleen kuvan
mukaisesti. Säiliö lukittuu paikalleen.

Moppi

2. Laite on valmis siivoamaan.

Mopin pidike
Tarranauha
Salvat
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3. Kiinnitä moppi
pidikkeeseen, ja paina
tarranauha tiukasti kiinni.

Käyttö
Käynnistys ja sammutus

4. Purista salpoja ja työnnä
mopin pidike vaakatasossa
laitteen pohjaan kuvan
mukaisesti.

Laitteen ollessa lataustelakalla käynnistyy se automaattisesti, eikä sitä
voi tällöin sammuttaa.
Käynnistääksesi laitteen käsin, pidä pohjassa
-painiketta kunnes
merkkivalo syttyy. Valmiustilassa laitteen voi sammuttaa painamalla
pitkään
-painiketta.

Siivous

Käynnistä laite ja paina
-painiketta. Asennetusta lisävarusteesta
riippuen laite alkaa joko imuroimaan tai moppaamaan.

Lataus

5. Laite on valmis imuroimaan ja
moppaamaan.

Kytke laite päälle ja paina
-painiketta lähettääksesi laitteen
lataustelakalle.
Siivouksen valmistuttua laite palaa lataustelakalle automaattisesti.
Tällöin merkkivalo vilkkuu keltaisena.
Mikäli laitteen akku tyhjenee liikaa siivouksen aikana, palaa laite
automaattisesti telakalle latautumaan. Akun latauduttua täyteen, jatkaa
laite siivoamista samasta kohtaa, mistä siivous aiemmin jäi kesken.
Mikäli laite sammuu akun tyhjennyttyä liikaa, aseta se käsin
lataustelakalle ja varmista sen olevan kohdillaan.

Tauotus

Huomioita:

Paina mitä tahansa painiketta siivouksen ollessa käynnissä laittaaksesi
sen tauolle, ja paina -painiketta jatkaaksesi.
-painikkeen
painaminen päättää siivouksen ja lähettää laitteen takaisin
lataustelakalle.

1. Älä aseta lataustelakkaa suoraan auringonpaisteeseen
2. Varmista että telakan sivuilla on 50 cm, ja edessä vähintään 1,5 m vapaata tilaa.
3. Mikäli laite ei käynnisty koska akku on liian tyhjä, aseta laite käsin lataustelakalle.
4. Laite käynnistyy automaattisesti ollessaan lataustelakalla.
5. Laitetta ei voi sammuttaa sen ollessa lataustelakalla
6. Poista vesisäiliö ja moppausosa laitteen ollessa latauksessa tai poissa käytöstä.
7. Käytä kiellettyjen alueiden toimintoa estääksesi laitetta jäämästä jumiin mattoihin.
8. Puhdista pölysäiliö säännöllisesti ylläpitääksesi parhaan siivoustehon.
9. Normaalissa siivoustilassa laite voi toimia sekä normaalin pölysäiliö, että 2-in-1
vesi- ja pölysäiliön kanssa.
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Lepotila

Siivouksen jatkaminen

Laite menee lepotilaan viiden minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Mikäli laitteen akku uhkaa loppua siivouksen aikana, palaa se automaattisesti
lataustelakalle latautumaan. Akun latauduttua täyteen, laite palaa jatkamaan
siivousta sieltä, mistä se jäi kesken.

• Laite ei mene lepotilaan lataustelakalla
• Laite sammuu automaattisesti oltuaan lepotilassa 12 tuntia.

Vikatila

Siivousalue

Mikäli laite kohtaa virheen, vilkkuu merkkivalo punaisena ja kuulet ääniilmoituksen. Katso lisää käyttöoppaan "Vianselvitys"-kohdasta. Mikäli
virheeseen ei reagoida viiteen minuuttiin, menee laite lepotilaan.

Voit määritellä sovelluksella tietyn alueen ("Zoned Area") jonka sisällä laite
siivoaa.

"Siivoa tuolta"

Veden lisäys tai mopin putsaus siivouksen aikana

Voit määritellä sovelluksen kartalta tietyn kohdan, johon laite navigoi
automaattisesti ja siivoaa 2 x 2 metriä kokoisen alueen kohdan ympäriltä.

Täyttääksesi vesisäiliön tai puhdistaaksesi moppauskankaan
keskeytä siivous painamalla mitä tahansa painiketta, ja
irrota vesisäiliö. Täytä vesisäiliö ja/tai puhdista
moppauskangas tarpeen mukaan. Aseta osa takaisin
paikoilleen ja paina
-painiketta jatkaaksesi siivousta.

Ajastettu siivous
Voit aikatauluttaa siivouksia sovelluksella. Laite herää siivoamaan
asettamaasi aikaan, ja palaa tämän jälkeen automaattisesti telakalle
latautumaan. Huom: Ajastetut siivoukset eivät toteudu laitteen ollessa DNDtilassa.

Siivousasetukset
Xiaomi Home sovelluksessa voit valita mm. neljän imutehon väliltä.
Vaihtoehtoina Silent, Standard, Medium, ja Turbo. Oletuksena Standard.

Virtuaaliset seinät/Kielletyt alueet

Älä häiritse ("DND", "Do not Disturb") -tila

Voit määrittää sovelluksella tiettyjä alueita ja rajoja, joiden sisältä laite ei
siivoa.

DND-tilassa laite ei suorita siivouksia tai kerro ääni-ilmoituksia. Ajastettu DNDtila on päällä oletuksena, ja sitä voidaan säätää sovelluksella.

Älykäs Kartoitus
Voit ottaa älykkään kartoituksen käyttöön sovelluksesta. Laite päivittää
karttansa automaattisesti jokaisen siivouksen ja latauksen jälkeen.
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Yhdistä Xiaomi Home -sovellukseen
Tämä laite toimii Xiaomi Home -sovelluksen kanssa. Ohjaa ja hallitse älykotilaitteitasi Xiaomi Home -sovelluksella.

Nollaa Wi-Fi
Mikäli kohtaat ongelmia WiFi-verkkojen kanssa, voit nollata laitteen
WiFi-asetukset. Käynnistä laite, ja paina samanaikaisesti
ja
-painikkeita
kunnes kuulet "Waiting for network configuration" -ääni-ilmoituksen.

Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi
sovelluksen, tai etsi "Xiaomi Home"
älypuhelimesi sovelluskaupasta.

Huom: Laite tukee vain 2.4GHz Wi-Fi -verkkoja

Tehdasasetusten palautus
Paina
-painiketta pohjassa viiden sekunnin ajan. Kuultuasi "Factory settings
will be restored" -ääni-ilmoituksen paina
-painiketta uudelleen viiden
sekunnin ajan kunnes kuulet "Restorin factory settings". Asetusten palauduttua
kaikki käyttäjän data on poistettu, ja kuulet "Factory settings restored
succesfully".

Avaa Xiaomi Home -sovellus, paina oikean yläkulman "+"-painiketta, ja seuraa
sovelluksen antamia ohjeita lisätäksesi laitteen.
Huom: Sovellusta kehitetään jatkuvasti, ja sovelluksen näkymä saattaa poiketa
ohjeista. Seuraa
aina sovelluksen ohjeita.
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Ylläpito ja huolto
2-in-1 Vesi- ja pölysäiliö.

Pölysäiliö

1. Avaa laitteen kansi, poista säiliö, ja
irrota suodatin kuvan mukaisesti.

1. Avaa laitteen kansi, poista pölysäiliö, ja
avaa kansi kuvan mukaisesti.

2. Tyhjennä säiliön sisältö.

2. Tyhjennä säiliön sisältö. Puhdista
säiliö mukana tulleella harjalla ja laita
suodatin takaisin paikoilleen.

3. Puhdista pölysäiliö mukana tulleella
harjalla.

3. Aseta säiliö takaisin paikoilleen
niin, että se naksahtaa. Sulje laitteen
kansi.

4. Aseta pölysäiliö takaisin paikoilleen
niin, että se naksahtaa. Sulje laitteen
kansi.
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Suodatin

Sivuharja
Irrota ja puhdista sivuharja säännöllisesti.
Sivuharjan vaihtoa 3-6 kk välein suositellaan siivoustehon
ylläpitämiseksi.

Puhdistaaksesi pölysäiliöiden
suodattimen, irrota se kuvan
mukaisesti.

• Huuhtele suodatin vedellä, ja varmista sen olevan täysin kuiva, ennen
kuin asetat sen takaisin paikoilleen.
• Ehkäistäksesi suodattimen tukkeutumista, suositellaan suodattimen
puhdistamista puhdistusharjalla säännöllisesti.
• Suodattimen vaihtoa 3-6 kk välein suositellaan.

Pääharja
Pääharjan kehys
Salvat

Reuna-anturit

Pääharja

Puhdista anturit puhtaalla liinalla kolmen kuukauden välein.

Pääharjan laakeri
1. Käännä laite ylösalaisin ja purista
klipsejä irrottaaksesi pääharjan
kehyksen
2. Irrota pääharja ja sen laakeri.
3. Puhdista pääharja puhdistusharjalla
4. Asenna pääharja ja sen laakeri
takaisin paikoilleen, ja paina harjan
kehystä kunnes se lukkiintuu
paikoilleen.

Reuna-anturit

Huom: Pääharjan vaihtoa 6-12 kk välein
suositellaan siivoustehon ylläpitämiseksi.
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Yleisiä ongelmia
Ongelma
Laite ei mene päälle

Ongelma

Mahdollinen syy
1. Akun varaus liian alhainen. Lataa
laitetta ja yritä uudelleen.
2. Lämpötila liian korkea (yli 40°C) tai
matala (alle 0°C)

Laite ei aloita siivousta

Akun varaus liian alhainen. Lataa laitetta
ja yritä uudelleen.

Laite ei palaa
lataustelakalle

1. Lataustelakan ympärillä on liikaa
esteitä. Siirrä telakka avoimempaan
paikkaan.
2. Laite on liian kaukana telakasta.

Laite ei toimi oikein

Sammuta laite, ja kytke se takaisin
päälle.

Laite pitää outoa ääntä

Pyöriin tai harjoihin on saattanut
jumittua vieras esine tai roska.
Sammuta laite ja poista esine.

Laite ei siivoa
tehokkaasti, tai jättää
pölyä jälkeensä

1. Pölysäiliö on täynnä. Tyhjennä säiliö.
2. Suodatin on tukkeutunut ja tulee
puhdistaa.
3. Pääharjaan on juuttunut vieras esine.
Puhdista harja

Laite ei yhdistä Wi-Fi verkkoihin

1. Wi-Fi -verkko on liian heikko, varmista
laitteen olevan paikassa, jossa on hyvä
kuuluvuus.
2. Wi-Fi -yhteydessä on jokin ongelma.
Nollaa Wi-Fi käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti ja päivitä laitteen sovellus.
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Mahdollinen syy

Laite ei jatka siivouksia

1. Varmista, ettei laite ole DND-tilassa,
joka estää siivouksen alkamisen.
2. Laite ei jatka siivousta, mikäli se
laitetaan käsin lataukseen.

Laite ei palaa telakalle
sen jälkeen, kun sitä on
siirretty

Laitteen siirtäminen huomattavan matkan
päähän saattaa aiheuttaa ympäristön
uudelleenkartoittamisen. Mikäli laite on
liian kaukana telakasta, se ei välttämättä
löydä sitä. Aseta laite käsin telakalle.

Laite ei lataa

Varmista, että telakan ympärillä on
tarpeeksi vapaata tilaa, ja että
latauskontaktit ovat puhtaat.

Laite ei suorita
ajastettuja siivouksia

Varmista laitteen olevan yhdistettynä
verkkoon. Muuten se ei voi yhdistää
sovellukseen tai suorittaa ajastettuja
siivouksia.

Laite menee offlinetilaan

Varmista, että laite on yhdistetty
verkkoon, ja pysyy Wi-Fi:n kantaman
sisällä.

Lait ei yhdistä
sovellukseen.

Varmista, että lataustelakka ja laite
ovat Wi-Fi -verkon kantaman sisällä.
Nollaa Wi-Fi asetukset käyttöoppaan
mukaisesti.

Ongelmanratkaisu
Vika

Ratkaisu

Vika

Ratkaisu

Error 1: Make sure that
the laser distance sensor
is not obstructed.

Laseryksikkö on jumiutunut. Tarkista
että laseryksikkö pääsee pyörimään
vapaasti. Siirrä laite uuteen sijaintiin
ja aloita siivous uudestaan.

Error 8: Reinstall the dust
compartment and filter.

Varmista että pölysäiliö ja suodatin
ovat paikoillaan. Mikäli ongelma
toistuu, kokeile suodattimen vaihtoa.

Error 2: Wipe the cliff
sensor clean, move the
vacuum-mop to a new
location, and reactivate it.

Laite on saattanut jäädä jumiin reunalle.
Siirrä laitetta. Mikäli ilmoitus toistuu,
saattavat reuna-anturit olla likaantuneet,
puhdista ne ohjeiden mukaisesti

Error 9: Move the
vacuum-mop to a new
location and reactivate it.

Laite saattaa olla jumissa. Siirrä
laite uuteen sijaintiin.

Error 3: Strong magnetic
field detected. Reactivate
the vacuum-mop away
from any virtual walls.

Laite on liian lähellä magneettinauhaa
eikä voi aloittaa siivousta. Siirrä laite
uuteen sijaintiin ja aloita siivous
uudestaan.

Error 10: Clear any
obstacles around the
vacuum-mop.

Laite on jumissa, siirrä ympärillä
olevat esineet pois.

Varmista 2-in1 vesi- ja pölysäiliön
olevan kunnolla kiinni.

Error 4: Clear the collision
sensor of any foreign
objects.

Puskuri saattaa olla jumissa. Taputtele
puskuria irrottaaksesi väliin jääneet
kappaleet. Tarvittaessa siirrä laite
toiseen paikkaan ja aloita siivous alusta.

Error 11: Make sure
the water reservoir is
installed properly.
Error 12: Make sure the
mop is installed properly.

Varmista mopin pidikkeen ja mopin
olevan kunnolla kiinni.

Laitteen lämpötila on liian korkea
tai matala. Anna lämpötilan
tasaantua.

Error 13: Unable to return
to the charging dock.

Aseta laite käsin lataustelakalle

Error 5: Vacuum-mop is
operating at an abnormal
temperature.

Aseta laite käsin lataustelakalle.

Error 6: Charging error.
Try cleaning the charging
contacts.

Käytä kuivaa liinaa puhdistaaksesi
laitteen ja lataustelakan
latauskontaktit.

Error 14: Low
battery. Please
recharge.
Error 15: Remove the mop.

Irrota moppiosa ja aloita siivous
uudestaan.

Error 7: Place the
vacuum-mop on level
ground and reactivate it.

Laite on liian kaltevalla pinnalla. Siirrä
laite tasaiselle alustalle. Voit nollata
laitteen tason sovelluksesta.

13

Kytkentäkaavio

Tekniset tiedot
Pääyksikkö
Nimi

Mi RobotVacuum-Mop Pro
(SmartVacuum)

Malli

STYTJ02YM

Mitat

∅350 x 94.5 mm

Nimellisjännite

20 VDC

Nimellisvirta

1.2 A

Nimellisteho

33 W

Akun kapasiteetti

3200 mAh

Akun jännite

14.8 VDC

Nettopaino

3.6 kg

Langaton yhteys

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

Latauspiiri

Akku

20 V

Nimellisvirta

1.2 A

Mitat

152 x 74.6 x 99.5 mm

Pölysäiliön anturit

Vesisäiliön anturi

BLJ24W200120P-V

Sisään

100-240VAC, 50/60 Hz, 0.6 A

Ulos

20 VDC 1200 mA

Tutka
Sivuharjan
moottori

Ohjauspiiri

Puhallin
Vesipumppu

Moppianturi
Oikean renkaan
nopeusanturi

Oikean
renkaan
moottori

WEEE Tiedot
Tuotteen asianmukainen hävittäminen. Oheinen merkintä
tarkoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun
kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdollisen
hallitsemattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot
ympäristölle tai ihmisterveydelle, kierrätä tuote asianmukaisesti
edistääksesi luonnonvarojen vastuullista ja kestävää
uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn tuotteesi, käytä
palautus ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä tuotteen
jälleen- myyjään. Kyseiset tahot voivat järjestää tuotteelle
ympäristöystävällisen kierrätyksen.
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