
Mi Robot Vacuum-Mop Cleaner
L Model: STYTJ02YM  
Bruksanvisning

Les gjennom heftet grundigt før bruk og oppbevar til senere bruk. Adapteren som 
kommer med dette produkt, kan kun brukes i en høyde under 2000m.

http://2tech.no
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Produktintroduksjon
Robot

Smart lading
Trykk kort her for å starte smart lading.

Oppstart og avslutning  / global rengjøring
Trykk kort for å starte / avslutte rengjøringen
Trykk og hold inne i 3 sekunder for å starte / slå av roboten

Blått lys lyser kontinuerlig: Fungerer normalt
Gult lys blinker sakte: Returnerer for lading / lite batteri
Gult lys: Lader
Blått lys blinker sakte: Bytter til nettverkskonfigurasjonsmodus
Blått lys: Starter / oppgraderer firmware
Rødt lys blinker raskt: Feilmodus

Nettverkskonfigurasjon
Når du slår den på, hold  og  nede i 3 sekunder samtidig for å starte 
nettverkskonfigurasjon

Lås til toppdeksel
Tips: Støvbeholderen kan fjernes ved å åpne toppdekselet herfra.

Robot og sensor

 Laser radar 

 Toppdeksel 

 Knapp

 Infrarød mottaker sensor 

 Kollisjonssensor

 Universelle hjul

 Ladelektrode

 Batteri

 Sidebørste

 Grensesensor

 Deksel for mellom motor

 Rullebørste

 Venstre hjul

 Høyre hjul
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Produktintroduksjon

Vanninntak

Vanntank 

Klips vanntank

Støvbeholder 

HEPA-filter

Filter mesh 

Ladningsindikator

Ladelektrode

Kabelplugg

Støvklut

Støvklutbeslag

Festeområde

Klips

Signaloverførings- 
område

Ladelektrode

Vanntank 

Støvbeholderkomponent 

Ladestasjon

Støvklutkomponent

Installasjonsveiledning
1. Koble til strømkabelen og koble til den ekstra kabelen. 3. Oppstart og lading. 

Trykk på og hold inne   (i 3 sekunder);indikatorlampen på roboten slås på, 
koble roboten til ladestasjonen for lading.

2. Plasser ladestasjonen mot en vegg og koble til strømforsyningen.

* Legg eventuelt overflødig kabel inn i kabelsporet på undersiden av ladestasjonen, 
ellers kan kabelen bli trukket i og koble fra strømforsyningen til ladestasjonen.

Kontinuerlig hvitt lys: Oppstart er over / fungerer normalt. 
WiFi tilkoblet / lading fullført
Gult lys blinker rask: Lader
Rødt lys blinker: Feilmodus

* Sørg for at område rundet er på minst 0,5 m på både venstre og høyre side av 
ladestasjonen og et område på minst 1,5 m foran;

* Ikke utsett ladestasjonen for direkte sollys

>0.5 m

>1.5 m

>0.5 m

* Ved lavt batterinivå kan det hende at roboten ikke kan slå seg av eller på. Koble 
roboten direkte til ladestasjonen.

* Roboten starter automatisk etter at den er koblet til ladestasjonen.

* Roboten kan ikke slås av mens den er koblet til ladestasjonen.
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4. Monter vanntanken 

  Åpne gummilokket på vanntanken; fyll vannbeholderen med 
vann; lukk deretter gummilokket igjen.

1. Slå på / av
Roboten slås på automatisk når den lades på ladestasjonen. Roboten kan 
ikke slås av mens den lades på ladestasjonen. 
Ved å trykke lenge på av / på-knappen; vil strømindikatorlampen vises 
og roboten går inn i startmodus; etter oppstart høres en rask tone. Når 
roboten står stille, trykk lenge på strømknappen for å slå den av; en rask 
tone kan høres som indikerer at den slår seg av.

2. Rengjøring
1. I startmodus, trykk kort på av / på-knappen; talemelding "Enter global 
cleaning" vil bli hørt.

2. I startmodus, trykk kort på ladeknappen; talemelding "Enter recharge 
mode" vil bli hørt.

3. Få tilgang til enhetens nettsted via appen; klikk på "Start" -knappen for 
å begynne rengjøringen. Talemelding "Enter global cleaning" vil bli hørt.

4. Gå til enhetens nettsted via appen: klikk på “Recharge” -knappen for å 
starte oppladingen. Talemelding "Enter recharge mode" vil høres.

*Ved lavt batterinivå kan ikke rengjøringsfunksjonen aktiveres.

  Plasser støvkluten på støvbraketten og fest med borrelåsen.

 Monter vanntanken i roboten i angitt retning; sjekk om klipsen  
    er montert riktig.

  Trykk inn klipsene manuelt på begge sider av støvbraketten og 
skyv støvbraketten inn på bunnen av roboten i angitt retning.

Bruksanvisning

* Ikke bruk vanntanken til første rengjøring;

* Ikke bruk vanntanken hvis støvsugeren er uten tilsyn;

* Fjern vanntanken og støvbraketten før du lader roboten eller lar den være inaktiv;

* Hvis det er tepper i huset, legg inn virtuelle vegger i appen.

Bruksanvisning
3. Ladning  
1. Når roboten er ferdig med rengjøring, høres talemeldingen "Cleaning is 
finished. Enter the recharge mode ”. Roboten lades automatisk.
2. Ved lavt batterinivå under rengjøringen vil roboten automatisk lades 
opp; og når den er fulladet, fortsetter den der den slapp.
3. Roboten slår seg av automatisk hvis batteriet er utladet, og du kan 
legge den manuelt på ladestasjonen for lading. Sjekk at ladeelektrodene 
har god kontakt.

4. Nettverkskonfigurasjon og firmwareoppdatering

Skann QR-koden på roboten for å laste ned appen; 
koble til enheten i henhold til instruksjonene 
i appen. Du kan også bruke videoguiden i 
butikklinken.

Med appen kan du søke etter og oppdatere enhetens firmware direkte. 
Sørg for at enheten er i ladermodus og at batterinivået ikke er mindre enn 
60% under oppdateringen. For trinn for oppdatering, se instruksjonene 
i appen.

* Etter vellykket nedlasting, utfør nettverkskonfigurasjon i henhold til 
instruksjonene i appen. Når roboten er koblet til internett, kan du bruke appen til 
å fjernstyre oppstart av rengjøring, planlegge rengjøring og finne andre funksjoner.

* Roboten støtter ikke 5.8G Wi-Fi-nettverk.

* Avkoble fra app: Trykk på ladeknappen i 5 sekunder og slipp den når en lyd høres; 
trykk deretter på ladeknappen igjen i 5 sekunder, og deretter lyder talemeldingen 
"Initialization starts / Initialization successful".
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Bruksanvisning
Pause 
Når roboten er på, trykker du på en hvilken som helst knapp for å sette 
på pause; press  for å fortsette rengjøringen; trykk  for å gå tilbake til 
ladestasjonen og avslutte gjeldende rengjøring.

Hvilemodus
Hvis roboten ikke har blitt brukt på 5 minutter, går roboten automatisk 
i hvilemodus. I denne modusen kan du vekke roboten ved å trykke på 
knappen eller via appen.
Roboten vil ikke gå i hvilemodus mens den lades på ladestasjonen.
Roboten slår seg automatisk av når den har vært i hvilemodus i 12 timer.

Feilmodus 
Ved avvik under drift, vil den røde lyset blinke raskt og en talemelding vil 
høres. Finn potensielle løsning under "Feilsøking".
Hvis det ikke utføres noen operasjon i feilmodus innen 5 minutter, vil 
roboten automatisk gå i hvilemodus.

Fyll på vanntanken eller rengjør støvbe-
holder under rengjøringen
Hvis det blir nødvendig å tilsette vann eller å rengjøre støvbeholder 
under rengjøring, trykker du på en hvilken som helst knapp for å pause; 
fjern deretter vanntanken, tilsett vann eller rengjør støvbeholderen; Sett 
deretter vanntanken og støvbeholderen på plass igjen og trykk   for å 
fortsette.

Rengjøringsytelse
Med appen installert på mobiltelefonen kan du velge mellom ECO, 
Standard og Strong modus; standard er satt som standardmodus.

Ikke forstyrr (DND) -modus
I DND-modus vil ikke roboten svare på Fortsett rengjøring, Planlagt 
rengjøring eller på talestyring. DND-modus er som standard 
aktivert mellom kl. 22.00 og 07.00, og kan deaktiveres via appen på 
mobiltelefonen.

Fortsett rengjøringsmodus
Roboten fortsetter der den slapp. Hvis batteriet er utladet under 
rengjøring, vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade 
seg selv. Når den er fulladet, fortsetter den der den tidligere stoppet 
(hvis rengjøringsoperasjonen stoppes manuelt under lading, vil roboten 
avbryte fortsett rengjøringsoppgaven).

Egendefinert område
Med appen kan du definere områdene som skal rengjøres, og roboten vil 
rengjøre disse områdene. 

Rengjør angitt område
Med appen kan du angi en målposisjon på kartet. Da vil roboten 
automatisk planlegge en rute til den angitte posisjonen og begynne å 
rengjøre innenfor et 2x2 kvadratområde.

Virtuelle vegger
Med appen kan du sette opp Virtual Walls for å forhindre at roboten får 
tilgang til områder som ikke skal rengjøres.

Kartminne
Hvis kartminnet er aktivert i appen, vil roboten lagre oppdaterte kart og 
virtuelle vegger etter rengjøring og vellykketlading.

Rutinemessig vedlikehold
Støvbeholder
1. Åpne toppdekselet for å fjerne støvbeholderen som vist på bildet.

2.Åpne HEPA-komponenten: fjern og tøm den. 4. Monter støvbeholderen, lukk toppdekselet igjen.

3. Bruk rengjøringsbørsten til å rengjøre støvbeholderen og bytt ut HEPA-
komponenten.
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Generelle parametereRutinemessig vedlikehold
HEPA Komponent
Se bildet for hvordan du fjerner HEPA-komponenten og rengjør den.

Sidebørste
Fjern og rengjør sidebørsten regelmessig.

Kantsensor  
Rengjør kantsensoren regelmessig med en myk klut

Rullebørste  
1. Snu det nedre klipset for å fjerne mellom motordekselet;
2. Ta ut rullebørsten og rengjør lageret;
3. Rengjør rullebørsten;
4. Sett sammen rullebørsten og fest klipsen til dekselet.

* Bytt ut HEPA-komponenten hver tredje måned, da den ikke kan vaskes.

* Rengjør HEPA-komponenten regelmessig med en rengjøringsbørste for å unngå 
blokkering;

* Bytt sidebørste hver tredje måned for å sikre rengjøringseffekten.
Merk: Bytt ut rullebørsten hver 6-12 måned for maksimal

rengjøringseffekt.

Deksel 
Klips 

Rullebørste 
 Kantsensor

Kulelager

Robot

Over dimensioner  350 × 94.5 mm

Produktvekt ca. 3.27kg

Nominell spenning 14.8 V 

Nominell effekt 40 W

Batterikapasitet 3200 mAh

Navn og innhold på farlige stoffer i produktet

Komponentnavn
Farlige stoffer

Pb Hg Cd Cr(VI) Pbb Pbde

Metaller

Utskriftskrets

Plast

Standardkomponenter (skrue, skive 
osv.)
Andre komponenter av metall 
(motor, dekorativ del * osv.

Denne tabellen er utarbeidet i samsvar med SJ / T11364-2014:

 : Indikerer at innholdet av dette farlige stoffet i alle materialer i den tilsvarende delen er under grensen spesifisert i GB / T 26572-2011. 

 : Indikerer at innholdet av dette farlige stoffet i minst ett homogent materiale av den tilsvarende delen er over grensen spesifisert i GB / T 26572-2011.

Nå kan ikke delen merket “X” som inneholder stoffer eller grunnstoffer som ikke er miljøvennlige, erstattes fullstendig med en som ikke inneholder slike stoffer eller 
grunnstoffer på grunn av det begrensede nivået av global teknologi og prosess. Teknologiske forbedringer vil bli gjort gradvis i fremtiden.

*: Indikerer at noen produktmodeller inneholder dette. Merking for begrensning av bruk av farlige stoffer Alle symbolene ovenfor er 
underlagt tiltakene for administrering av begrenset bruk av farlige stoffer i Kina og den støttende standarden SJ / T11364. Langvarig bruk 
av produktet vil ikke skade menneskers helse.

Ladestasjon 

Over dimensioner 153.9 mm × 74.6 mm × 99.5 mm

Nominell effekt 24 W

Nominell inngang 20 V    1.2 A

Nominell utgang 20 V    1.2 A

Nominell frekvens 3200 mAh

Marking for the restriction of the 
use of hazardous substances
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Feilsøking  Vanlige feil
Feilmelding Løsning

Feil 1: Kontroller at laserradaren ikke 
er blokkert.

Se etter eller fjern fremmedlegemer rundt laserradaren, eller flytt roboten til en ny posisjon og start den 
på nytt.

Feil 2: Tørk av kantsensoren og flytt 
roboten til en ny posisjon for omstart. Tørk av kantsensoren og prøv på nytt (for sensorposisjon, sjekk bruksanvisningen).

Feil 3: Intens magnetfelt oppdaget. Flytt 
til en ny posisjon og prøv igjen. Flytt roboten til en ny posisjon, og prøv på nytt.

Feil 4: Se etter og fjern fremmedlegemer 
på kollisjonssensoren Trykk på kollisjonsstripen, fjern fremmedlegemer og start på nytt.

Feil 5: Robottemperaturen er unormal. 
Vent til temperaturen blir normal. Robotens temperatur er for høy eller for lav. Vent til temperaturen blir normal før du bruker den igjen.

Feil 6: Ladning er unormal. Rydd 
ladekontaktområdet.

Sjekk at strømadapteren som ble brukt er den som ble levert med produktet, og om ladestasjonen er 
plassert vannrett. Slå av roboten, slå av strømforsyningen til ladestasjonen, og tørk av metallkontaktene.

Problem Løsning

Oppstartsfeil Batterinivået er for lavt; koble roboten til ladestasjonen for lading.  
Omgivelsestemperaturen er for lav (<0 ℃) eller for høy (> 50 ℃).

Kan ikke begynne å rengjøre Batterinivået er for lavt; koble roboten til ladestasjonen for lading.

Ladefeil

Det er for mange ting i nærheten av ladestasjonen; plasser ladestasjonen på et område uten 
gjenstander.
Roboten er for langt unna ladestasjonen; plasser roboten i nærheten av ladestasjonen, og prøv på 
nytt.

Unormale handlinger Slå av og start roboten på nytt.

Unormal lyd under rengjøring Rullebørsten, sidebørsten eller venstre / høyre hjul kan ha blitt viklet inn i fremmedlegemer; stopp 
roboten og rengjør dem.

Lavere rengjøringsevne eller støvutslipp
Støvbeholderen er full; tøm den.
HEPA-komponenten er blokkert; vask den.
Rullebørsten er viklet inn i fremmedlegemer; rengjør hovedbørsten.

Kan ikke koble til Wi-Fi Wi-Fi-signalet er svakt; sørg for at roboten er i et område med et godt Wi-Fi-signal. 
Wi-Fi-tilkobling er unormal. Tilbakestill Wi-Fi og last ned den nyeste appen, og prøv på nytt.

Kan ikke gjenoppta rengjøringen Kontroller at roboten ikke er i DND-modus, da den ikke fortsetter å rengjøre i denne modusen. 
Roboten fortsetter ikke å rengjøre når den føres manuelt til ladestasjonen.

Ladefeil Sørg for at der er tilstrækkelig plads omkring opladerstationen, og at overfladen på elektroderne er 
fri for støv og ikke er dækket til.

Kan ikke utføre planlagt rengjøring Sjekk om enheten er koblet til nettverket; ellers kan det resultere i en synkroniseringsfeil eller i at 
tidsbestemte rengjøringsoppgaver ikke utføres.

Roboten er alltid i frakoblet modus Sjekk om enheten er koblet til et nettverk og at den alltid er innerekkevidde av et Wi-Fi-signal.

Kan ikke koble mobiltelefonen med enheten Sjekk at ladestasjonen og roboten er i et områd med et godt Wi-Fi-signal. tilbakestill Wi-Fi i henhold 
til trinnene beskrevet i bruksanvisningen; par dem deretter igjen.
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Begrensning av bruk

Batteri og lading

• Dette produktet er kun egnet for gulv i huset, og skal ikke brukes til utearealer (f.eks. en terrasse), i andre områder enn gulv (f.eks. sofa) eller i 
kommersielle eller industrielle miljøer;

• Ikke bruk produktet i andre miljøer (f.eks. tosidig gulv, balkong, møbeloverflater) som ikke er utstyrt med beskyttelsesrekkverk;
• Ikke bruk produktet i omgivelser der temperaturen er over 40 C eller under 0 C eller der det er noe form for flytende eller slimete stoff på gulvet;
• Fjern alle kabler i huset før bruk for å forhindre at de blir trukket av roboten;
• Fjern alle skjøre gjenstander og små deler (f.eks. vaser, plastposer) fra gulvet, da roboten kan bli blokkert eller kjøre på gjenstandene og skade 

verdisaker i huset;
• La aldri personer med fysiske, psykiske eller perseptuelle lidelser (inkludert barn) bruke eller styre dette produktet;
• La aldri barn leke med roboten; når roboten er i gang, hold barn og kjæledyr borte fra den;
• Ikke plasser gjenstander, barn eller kjæledyr på roboten, enten den er stille eller beveger seg;
• Ikke bruk produktet til å rengjøre brennende gjenstander (f.eks. brennende sigarettstumper);
• Ikke bruk produktet til å rengjøre shag-tepper (noen mørke tepper kan ikke rengjøres);
• Ikke bruk produktet til å støvsuge harde eller skarpe gjenstander (f.eks. dekorasjonsavfall, glass, spiker);
• Ikke bruk beskyttelsesdekselet på laserradaren som et håndtak for å flytte enheten;
• Rengjør eller vedlikehold roboten og ladestasjonen i av- eller inaktiv tilstand;
• Injiser aldri væske i produktet (støvbeholderen må tørkes tørt før den settes sammen igjen;
• Ikke snu roboten på hodet, da det kan skade laserradaren.
• Bruk produktet som beskrevet i bruksanvisningen eller i hurtigveiledningen. Eventuelt tap eller skade forårsaket av feil bruk er på egen risiko.

• Ikke bruk batteri, strømadapter eller ladestasjon fra tredjepart.
• Ikke bruk ikke oppladbare batterier.
• Forsøk aldri å ta ut, reparere eller modifisere batteriet eller laderen.
• Ikke plasser ladestasjonen i nærheten av varmekilder (f.eks. radiatorer).
• Bruk aldri en våt klut eller væske til å tørke av produktet.
• Ikke kast brukte batterier med vanlig søøpel. Det anbefales å overlevere dem til en profesjonell organisasjon for behandling.
• Transporter alltid produktet i av-tilstand i originalemballasjen.
• Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, må du slå av roboten etter fullading og oppbevare det på et kjølig, tørt sted. lad den opp minst en 

gang i måneden for å unngå å skade batteriet.

Laserradaren for dette produktet oppfyller kravene i IEC 60825-1: 2014 for sikkerhet av klasse 1 laserprodukter; 
det vil ikke produsere laserstråling som er skadelig for menneskers helse.

 Garantibetingelser
Garanti etter salg (reservedeler, reparasjon eller retur) for dette produktet, tjenestene dekker følgende:

Garantiperiode
• Du kan velge å returnere, erstatte eller reparere produktet i tilfelle ytelsesfeil som ikke er forårsaket av menneskeskapte årsaker innen 7 dager 

etter kjøpsdatoen;

• Du kan velge å erstatte eller reparere produktet i tilfelle ytelsesfeil som ikke er forårsaket av menneskeskapte årsaker innen 15 dager fra kjøpsdatoen;

• Vi tilbyr reservedeler eller lokale tjenester gratis for ytelsesfeil som ikke er forårsaket av menneskeskapte årsaker innen garantiperioden.

Bestemmelser uten garanti
Garantien er bare gyldig når produktet brukes normalt. Enhver menneskeskapt skade og følgende situasjoner dekkes ikke av garantien:

1. Produktet er skadet på grunn av uaktsomhet fra brukeren, funksjonsfeil, misbruk eller katastrofe (f.eks. mat eller væskesøl, vanninntrengning, sprekker 
på grunn av ytre kraft, riper og skade på perifere komponenter);

2. Brukeren har demontert enheten eller reparert eller modifisert enheten uten tillatelse fra produsenten (f.eks. Skade forårsaket av fargeendring, bruk 
av ekstra deler eller uautorisert endring);

3. Produktet er skadet på grunn av at det har vært i forbindelse med et defekt tilbehør eller som følge av transport eller andre ulykker;

4. Garantisertifikatet er fraværende (forventer at brukeren skal kunne bevise at produktet er innenfor garantiperioden), eller at garantiperioden er utløpt;

5. Innholdet angitt i garantisertifikatet er uforenlig med det faktiske produktet eller er endret;

6. Produktet er skadet på grunn av force majeure-faktorer.
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Garantibevis

Takk for at du kjøpte vår smarte støvsugerrobot! For å garantere dine rettigheter og interesser lover kundeservice herved 
standardtjenester og er alltid klar til å betjene deg når du trenger det.

1. Oppbevar garantikortet riktig;
2. Når produktet du kjøpte trenger service, må du fylle ut garantiinformasjonen og sørge for at håndskriften din er tydelig 

og leselig.
3. For å dra nytte av vår kundeservice må du fremvise garantikortet og relevant kjøpsinformasjon. Hvis produktet er kjøpt 

online, må du oppgi kontoen din på plattformen der du kjøpte produktet, slik at du kan nyte relevant kundeservice;

Garantiprinsipper 

1. Hvis produktet har andre kvalitetsproblemer enn de som er forårsaket av menneskeskapt skade eller uautorisert 
demontering eller reparasjon, kan du få det byttet ut i butikken der du kjøpte produktet innen 7 dager etter 
kjøpsdatoen;

2. Produktet har rett på gratis service i garantiperioden;
Følgende situasjoner annullerer garantien, men vi kan tilby betalingstjenester ettersom tilbehør og arbeidskostnader vil 

være for vår egen regning:
A. Menneskeskapte skader, inkludert skader forårsaket av bruk i unormale driftsmiljøer eller uten å følge bruksanvisningen;
B. Brukerens uautoriserte demontering, reparasjon eller modifisering av produktet eller reparasjon av en person som 

ikke er fra vår serviceavdeling;
C. Skader forårsaket av force majeure-hendelser (f.eks. brann, jordskjelv, lyn);
D. Fravær av garantisertifikatet eller noe gyldig kjøpesertifikat og ingen andre måter å verifisere brukerens informasjon på;
E. Mangel på kontroll og verifisering av kjøpsdato.

Merk: 1. Dette garanterer grunnleggende 
vedlikeholdstjenester. Garantiperioden for ethvert 
annonseringsprodukt er underlagt den nåværende 

(Vis dette kortet før service)

Model

Garantiperiode    Robot (DD/MM/ÅÅÅÅ)

Brukerens 
   Navn
   Adresse

Butikk
NavnNavn
AdresseAdresse

Garantiperiode
Vare Garantiperiode

Robot 1 år

Batteri 6 måneder
Ladestasjon, strømadapter 1  måned

Forbruksvarer: sidebørste, 
rengøringsverktøy Ikke dekket

2 Tech Norge
Robotstøvsuger
• https://www.2tech.no/collections/robotstovsugere

Tilbehør og reservedeler
https://www.2tech.no/collections/robotstovsugere/tilbehor-reservedeler

Kontakt oss 
info@2tech.no 
E-mailer besvares innen 24 timer på hverdager 
TLF: 23967893

Facebook og Instagram 
https://www.facebook.com/2TechNorge 
https://www.instagram.com/2technorge/

mailto:info@mistore.dk
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