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CZ | Uživatelská příručka
VÍTEJTE
Děkujeme, že jste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop Essential. Tento produkt slouží k automatickému vysávání 
místností.
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí 
použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod 
dozorem nebo byly o bezpečném používání spotřebiče poučeny a uvědomují si případná rizika.

• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jsou pod 
dohledem nebo byly o používání spotřebiče poučeny osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

• Děti musí být pod dozorem, který musí zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.
• Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
• Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
• Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je vakuový mop vypnutý a nabíjecí stanice je odpojena 

ze zásuvky.
• Tento vakuový mop je určen pouze pro uklízení podlah v domácnostech. Nepoužívejte jej venku, 

např. na otevřených balkonech nebo k čištění povrchů, které nejsou podlahami, jako jsou pohovky, 
ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.

• Nepoužívejte jej k čištění ploch, které jsou (zavěšeny) nad úrovní země, např. v patře, otevřeném 
balkoně, nebo na horních plochách nábytku, pokud nemají ochrannou bariéru.

• Nepoužívejte vakuový mop při okolní teplotě, která přesahuje 40 °C nebo klesá pod 0 °C, 
nebo na podlahách s tekutinami nebo lepkavými látkami Teplota pro nabíjení: 0 °C až 35 °C.

• Před použitím prosím náležitě připravte pokoj a poskytněte mopu pokyny pro nepřetržitou péči.
• Spotřebič obsahuje baterie, které může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba.
• Před použitím vakuového mopu odstraňte z podlahy všechny kabely, aby se během čištění nezachytily 

do mopu.
• Posbírejte ze země všechny křehké nebo volně ležící předměty, např. vázy nebo plastové sáčky, 

aby vakuovému mopu nepřekážely, nevrážel do nich a nepoškodil je.
• Na stojící nebo pohybující se vakuový mop neumisťujte děti, zvířata ani žádné předměty.
• Nepoužívejte vakuový mop k čištění tmavě zbarvených koberců, protože tmavé koberce nemusí být 

možné řádně vyčistit.
• Zamezte, aby vakuový mop nabral tvrdé nebo ostré předměty, např. stavební materiál, sklo nebo 

hřebíky.
• Do vakuového mopu nestříkejte žádnou tekutinu. Před opětovným smontováním se ujistěte, 

že je prachový sáček zcela suchý.
• Neumisťujte vakuový mop vzhůru nohama.
• Hlavní kartáč uchovávejte z dosahu dětí.
• Vlasy, oblečení, prsty a všechny části těla udržujte z dosahu otvorů a pohyblivých částí.
• Nepoužívejte vakuový mop k čištění hořlavých látek.
• Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm 

mezi anténou a tělem uživatele.
• Při používání tohoto produktu se řiďte pokyny uvedenými v uživatelské příručce nebo ve stručném 

návodu k obsluze. Uživatelé zodpovídají za jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku 
nesprávného používání tohoto produktu.
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BATERIE A NABÍJENÍ
• Nepoužívejte baterii, nabíječku nebo nabíjecí stanici jiných výrobců. Používejte pouze dodanou 

jednotku < BLJ24W200120P-V>.
• Žádné části vakuového mopu neotírejte mokrým hadříkem nebo jinou tekutinou.
• Nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii nebo nabíjecí stanici.
• Nabíjecí stanici neumisťujte blízko zdroje tepla, např. radiátoru.
• Staré baterie musí být řádným způsobem zlikvidovány. Před likvidací vakuového mopu se ujistěte, že je 

odpojen z napájení. Baterie musí být vyjmuta a zlikvidována ekologicky bezpečným způsobem.
• Ujistěte se, že během přepravy je vakuový mop vypnutý a, pokud možno, v originálním balení.
• Pokud vakuový mop hodláte delší dobu nevyužívat, plně jej nabijte, vypněte a uskladněte na chladném, 

suchém místě.
• Alespoň jednou za měsíc vakuový mop nabijte, aby nedošlo k poškození baterie.

POPIS PRODUKTU

Nabíjecí stanice
Stisknutím mop pošlete do zpět do nabíjecí stanice.
Stisknutím pozastavíte.
Stiskněte a po dobu 5 sekund podržte.
Po vyslechnutí hlasové zprávy stiskněte a podržte po dobu dalších 5 sekund, abyste 
obnovili tovární nastavení.

Tlačítko zapnutí/Úklidu
Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přístroj zapnete/vypnete, pokud se mop 
nenabíjí.
Stisknutím zahájíte nebo pozastavíte úklid.

Stisknutím obou tlačítek a jejich podržením po dobu 3 sekund resetujete nastavení 
Wi-Fi. 

Kontrolka stavu
Bliká oranžově: Chyba/Návrat do doku k nabíjení, když je baterie vybitá.
Bliká pomalu oranžově: Nabíjení (slabá baterie)
Bliká pomalu bíle: Nabíjení (baterie nabitá na více než 20 %).
Bliká bíle: Návrat do nabíjecí stanice k nabíjení/Pozastaveno
Bílá: Úklid/Plně nabito.

MI ROBOT VACUUM-MOP ESSENTIAL
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POHLED ZE STRANY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlačítko restartování systému
Síťové připojení
Bliká modře: připojování k síti
Modrá: připojeno k síti

Vývod vzduchu

Spona pro vyjmutí 2v1 prachového 
sáčku s nádržkou na vodu

2v1 prachový sáček s nádržkou na vodu

Senzor IR

Senzor překážek

Nabíjecí stanice Napájecí adaptér Držák mopu Mop Čisticí kartáč

SPODNÍ STRANA

Senzory proti pádu

Kolečko

Nabíjecí kontakty
Baterie
Kryt kartáče
Kartáč

Boční kartáč
Hnací kolečko

Soustava mopu

Odvodňovací otvor

NABÍJECÍ STANICE

Dokovací IR senzor

Nabíjecí kontakty
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SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* a propojit i s dalšími 
chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte. 
Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi 
automaticky přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji a klepněte 
na tlačítko „+” v pravém horním rohu pro přidání zařízení. Nové zařízení můžete přidat 
vyhledáním zařízení v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. 
Poté postupujte podle pokynů průvodce v aplikaci.
*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro Rusko).

Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled i název se můžou měnit a výrobce 
si vyhrazuje právo na provádění těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím
Odstraňte ochranné pěnové proužky
z obou stran a odloupněte ochranný
film ze senzoru překážek.

2. Připojte ke zdroji elektrické energie
Otevřete spodní kryt nabíjecí stanice. 
Připojte napájecí kabel a nepotřebnou 
délku kabelu oviňte kolem cívky na spodní 
straně stanice a poté odstraňte ochranný 
film z IR senzoru.

3. Nabíjecí stanici umístěte na rovnou zem přímo u zdi.

4. Zapněte vakuový mop a dejte ho nabíjet.
Stisknutím a podržením tlačítka (napájení)
po dobu 3 sekund zapnete vakuový mop.
Když se kontrolka rozsvítí, vložte nabíjecí 
mop do nabíjecí stanice.

0,5 m
0,5 m

0,5 m
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REŽIM VYSÁVÁNÍ
Zapněte vakuový mop. Nyní je připraven k úklidu.

REŽIM VYSÁVÁNÍ A VYTÍRÁNÍ
1. Otevřete víko nádržky na vodu, nádržku 
naplňte a poté znovu nasaďte víko. 
Vložte 2v1 prachový sáček s nádržkou 
na vodu do vakuového mopu.

2. Zasuňte sestavený držák mopu do spodní části 
vakuového mopu rovnoměrně ve znázorněném 
směru.

3. Zapněte vakuový mop. Nyní je připraven vysávat a vytírat.
Poznámka: Pokud není namontován držák mopu, 
bude fungovat pouze režim vysávání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Nabíjecí stanici neumisťujte na přímé sluneční světlo.
• Ujistěte se, že na každé straně nabíjecí stanice je volný prostor o velikosti 0,5 m nebo více, a 1,5 m nebo 

více před ní.
• Pokud se z důvodu nízké baterie vakuový mop nemůže zapnout, umístěte jej přímo do nabíjecí stanice.
• Vakuový mop se v nabíjecí stanici automaticky zapne.
• Vakuový mop nemůže být v nabíjecí stanici vypnut.
• Pokud vakuový mop nepoužíváte nebo se nabíjí, sejměte držák na mop.
• Pravidelně čistěte 2v1 prachový sáček s nádržkou na vodu, aby se neucpávaly špínou. To pomůže 

vakuovému mopu udržet optimální výkon.
• Před uklízením odstraňte z podlahy všechny uvolněné kabely, abyste zabránili jejich tahání nebo 

zachycení vakuovým mopem.
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ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Stisknutím a podržením tlačítka (napájení) po dobu 3 sekund zapnete vakuový mop. Kontrolka se zbarví 
bíle a uslyšíte hlasovou zprávu oznamující, že je vakuový mop v pohotovostním režimu. Chcete-li vakuový 
mop vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko (napájení), když je v klidu. Hlasová zpráva vám oznámí, 
že se vakuový mop vypíná.
Poznámka: Vakuový mop nemůže být během nabíjení vypnut. Pokud se z důvodu nízké baterie vakuový 
mop nemůže zapnout, umístěte jej přímo do nabíjecí stanice.

ZAPNUTÍ/POZASTAVENÍ ÚKLIDU
Zapněte vakuový mop a stiskněte tlačítko (napájení), aby začal uklízet.
Chcete-li během provozu vakuového mopu pozastavit úklid, stiskněte tlačítko (napájení).
Poznámka: Vakuový mop nelze použít k úklidu kapalin. Pokud má vakuový mop slabou baterii a nemůže 
zahájit úklid, před úklidem jej nabijte na dostatečnou úroveň. Pokud se vakuovému mopu začne během 
čištění vybíjet baterie, automaticky se vrátí do nabíjecí stanice, aby se dobil. Jakmile je úroveň baterie 
dostatečná, vakuový mop automaticky obnoví úklid tam, kde je přestal. Před úklidem ukryjte všechny volné 
kabely na podlaze (včetně napájecího kabelu nabíjecí stanice), abyste zabránili jejich zamotání to mopu, 
což by mohlo následně vypnout elektrické spotřebiče nebo způsobit poškození předmětů nebo kabelů.

ZAPNUTÍ/POZASTAVENÍ NABÍJENÍ
Automatický režim: Vakuový mop se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, jakmile dokončí úklid.
Manuální režim: Stisknutím tlačítka (nabíjecí stanice) pošlete vakuový mop do nabíjecí stanice.
Když se mop vrací do nabíječky, jeho kontrolka bliká bíle, nebo bliká oranžově, pokud je baterie vybitá.
Kontrolka při nabíjení pomalu bliká bíle a jakmile je mop plně nabitý, svítí bíle.
Poznámka: Pokud se vakuový mop nemůže v důsledku chyby vrátit do nabíjecí stanice, ujistěte se, 
že kolem nabíjecí stanice nejsou žádné překážky, potom ručně vložte vakuový mop do stanice, aby se dobil.

REŽIMY UKLÍZENÍ
Po dokončení úklidu začne vakuový mop uklízet ve tvaru písmene S a v aplikaci Mi Home / Xiaomi Home 
vygeneruje mapu v reálném čase.
Poznámka: Během úklidu s vakuovým mopem nemanipulujte, protože by to mohlo způsobit ztrátu polohy 
vakuového mopu a přemapování jeho okolí, což sníží účinnost úklidu.

1. Podélný úklid (Edge Cleanup)
Aktivujte v aplikaci režim Edge Cleanup. Vakuový mop bude po dobu 30 minute uklízet podél zdí 
a poté se vrátí do nabíjecí stanice.
2. Lokální úklid (Spot Cleanup)
Pomocí aplikace můžete určit, kterou konkrétní oblast v plánku má vakuový mop uklidit. 
Po klepnutí na Spot Cleanup se mop automaticky přemístí na určené místo a vyčistí plochu 1 × 1 m.
3. Naplánované čištění
Pomocí aplikace můžete čištění naplánovat. Vakuový čistič zahájí automaticky úklid v plánovaném čase 
a po dokončení čištění se vrátí do nabíjecí stanice.

NASTAVENÍ SACÍHO VÝKONU
V aplikaci jsou k dispozici čtyři sací režimy: Tichý, Standardní, Střední a Turbo. Výchozím režimemje 
standardní režim.

PŘIZPŮSOBENÍ MNOŽSTVÍ VODY
Pomocí aplikace můžete upravit množství vody, které vakuový mop používá při vytírání. K dispozici jsou 
 tři režimy množství použité vody: Nízké (1), Střední (2) a Vysoké (3). Výchozí režim je Střední (2).
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PÉČE A ÚDRŽBA
Doporučený plán úklidu a výměny součástek

Součástka Jak často čistit Doporučený plán výměn

2V1 prachový sáček s nádržkou na vodu Po každém použití Vyměňte, pokud je opotřebeno 
nebo poškozeno

Filtr Jednou týdně Každých 6 měsíců (nebo každých 
150 pracovních hodin)

Kartáč Jednou týdně Každých 6 až 12 měsíců (nebo 
každých 300 pracovních hodin)

Boční kartáč Jednou měsíčně Každých 3 až 6 měsíců (nebo 
každých 150 pracovních hodin)

Čisticí kartáč Po každém použití Vyměňte, pokud je opotřebeno 
nebo poškozeno

Kryt kartáče Jednou měsíčně Vyměňte, pokud se silikonová páska 
krytu kartáčku znatelně opotřebuje

Senzory proti pádu Jednou měsíčně Není nutná žádná výměna

Nabíjecí kontakty Jednou měsíčně Není nutná žádná výměna

Kolečko Jednou měsíčně Vyměňte, pokud je opotřebeno 
nebo poškozeno

Soustava mopu Po každém použití Vyměňte, pokud je opotřebeno 
nebo poškozeno

Mop Po každém použití Každých 3 až 6 měsíců 
(nebo při výrazném opotřebení)

Poznámka: Před čištěním nebo údržbou vypněte vakuový mop a odpojte jej od napájení. Skutečný cyklus 
výměny součástek se může lišit v závislosti na podmínkách použití.
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ČIŠTĚNÍ 2v1 PRACHOVÉHO SÁČKU 
S NÁDRŽKOU NA VODU

1. Otevřete kryt vakuového mopu a pak sevřete spony 
na obou stranách 2v1 prachového sáčku s nádržkou na vodu, 
jak je znázorněno na obrázku.

2. Vyjměte soupravu filtru, poté vyjměte filtr a houbový filtr 
a vyčistěte je.

3. Vyprázdněte obsah prachového sáčku. Zásobník vyčistěte 
pomocí čisticího kartáče, poté srovnejte a znovu vložte filtr.

4. 2v1 zásobník na prach s nádržkou na vodu znovu vložte 
do vakuového mopu tak, aby správně zapadl na své místo, 
a poté zavřete kryt mopu.

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

1. Otočte vakuový mop a stiskem západek odstraňte kryt hlavního 
kartáče.

2. Odstraňte kartáč a ložiska kartáče.

3. Znovu nainstalujte kartáč, potom nasaďte kryt zpět a zatlačte, 
dokud nezaklapne na místo. Poznámka: Abyste dosáhli nejlepších 
výsledků uklízení, doporučujeme kartáč vyměňovat každých 6–12 
měsíců.

ČIŠTĚNÍ SENZORŮ PROTI PÁDU

Doporučujeme, abyste každé 3 měsíce senzory proti pádu pomocí 
měkkého hadříku očistili. Senzory proti pádu

senzory 
proti 
pádu
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ČIŠTĚNÍ BOČNÍHO KARTÁČE

Pomocí šroubováku vyjměte šrouby, které drží boční kartáč 
na místě. Vyčistěte boční kartáč a namontujte jej zpátky. 
Abyste dosáhli nejlepších výsledků úklidu, doporučujeme boční 
kartáč vyměňovat každých 3-6 měsíců.

ČIŠTĚNÍ MOPU

1. Uchopte boční spony držáku mopu a vytáhněte jej, 
jak je znázorněno na obrázku.

2. Odstraňte mop ze suchého zipu na držáku mopu a vysuňte jej 
z drážky, jak je znázorněno. Vyčistěte mop vodou a až bude zcela 
suchý, namontujte jej zpět. Doporučujeme mop vyměnit každých
3 až 6 měsíců, nebo když se znatelně opotřebuje.
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM ŘEŠENÍ

Chyba 01: 
Chyba levého kolečka

Na levé kolečko je příliš velké zatížení nebo se nemůže otáčet. 
Zkontrolujte, zda není levé kolečko zaseknuté.

Chyba 02: 
Chyba pravého kolečka

Na pravé kolečko je příliš velké zatížení nebo se nemůže otáčet. 
Zkontrolujte, zda není pravé kolečko zaseknuté.

Chyba 03: 
Chyba senzoru proti pádu

Senzor proti pádu nefunguje správně. 
Zkontrolujte, zda není senzor znečištěný nebo ucpaný.

Chyba 04: 
Slabá baterie 

Vakuový mop běží na nízké úrovni nabití baterie. 
Vložte vakuový mop do nabíjecí stanice, aby se dobil.

Chyba 05: 
Chyba nárazníku

Nárazník nepracuje správně a může být zaseknutý.  
Zkontrolujte, zda nárazník není zaseknutý.

Chyba 06: 
Chyba kartáče

Na kartáč je příliš velké zatížení nebo se nemůže otáčet. 
Zkontrolujte, zda není kartáč zaseknutý.

Chyba 07: 
Chyba bočního kartáče

Na boční kartáč je příliš velké zatížení nebo se nemůže otáčet. 
Zkontrolujte, zda není boční kartáč zaseknutý.

Chyba 08: 
Chyba větráku

Větrák se nemůže otáčet nebo odebírá nadměrný proud. 
Zkuste vakuový mop restartovat. Pokud chyba přetrvává, 
obraťte se na poprodejní servis.

Chyba 09: 
Prachový sáček/Nádržka na vodu

2v1 prachový sáček s nádržkou na vodu nebyl nalezen. 
Zkontrolujte, zda je správně namontován.

Chyba 10: Chyba nabíjení Ujistěte se, že je vakuový mop dobře připojen k nabíjecí stanici.

Chyba 11: Nedostatek vody Nádržka na vodu nemá dostatek vody. 
Doplňte vodu do nádržky na vodu.

Chyba 12: 
Vakuový mop nedosedá na zem Přeneste vakuový mop na rovný povrch a znovu jej spusťte.
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SPECIFIKACE

VAKUOVÝ MOP 
Název: Mi Robot Vacuum-Mop Essential
Model: MJSTG1
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz
Provozní frekvence: 2412-2472MHz
Maximální výkon: < 20 dBm
Jmenovité napětí: 14,4 V
Výdrž baterie: Cca. 90 min (standardní režim)
Jmenovitý výkon: 25 W
Kapacita baterie: 2500 mAh
Doba nabíjení: 4-5 h
Jmenovité vstupní napětí: 20 V
Jmenovitý vstupní proud: 1,2 A
Životnost: 1 000 hodin nepřetržitého provozu

NAPÁJECÍ ADAPTÉR
Výrobce: Zhongshan Baoin Electronic Co., Ltd. 
Model: BLJ24W200120P-V-
Vstupní napětí: 20.0 V
Vstupní střídavá frekvence: 50/60 Hz
Výstupní napětí: 20.0 V
Výstupní proud: 1,2 A
Výstupní výkon výkon: 24,0 W
Průměrná aktivní účinnost: 86,2 %
Účinnost při nízkém zatížení: (10 %) 80,1 %
Spotřeba energie bez zatížení: 0,10 W

NABÍJECÍ STANICE
Model: G1
Jmenovité vstupní napětí: 20 V
Jmenovitý vstupní proud: 1,2 A
Jmenovité výstupní napětí: 20 V
Jmenovitý výstupní proud: 1,2 A

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem 
je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními 
i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí 
a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních 
úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd.  prohlašuje, že typ rádiového zařízení MJSTG1 
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici 
na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda
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SK | Užívateľská príručka
VITAJTE
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre Mi Robot Vacuum-Mop Essential. Tento produkt slúži k automatickému 
vysávanie miestností.
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce 
použitie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod 
dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká.

• Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod 
dohľadom alebo boli o používaní spotrebiča poučené osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.

• Deti musia byť pod dozorom, ktorý musí zaistiť, aby sa so spotrebičom nehrali.
• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.
• Pred čistením a údržbou sa ubezpečte, že vákuový mop je vypnutý a nabíjacia stanica je odpojená 

zo zásuvky.
• Tento vákuový mop je určený iba na čistenie podlahy v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku, napr. na 

otvorenom balkóne, ani na čistenie povrchu, ktorý nie je podlahou, ako sú pohovky, ani v komerčnom 
alebo v priemyselnom prostredí.

• Nepoužívajte ho na čistenie plôch, ktoré sú (zavesené) nad úrovňou zeme, napr. na poschodí, 
otvorenom balkóne, ani na horných plochách nábytku, ak nemajú ochrannú bariéru.

• Vákuový mop nepoužívajte pri okolitej teplote, ktorá presahuje 40 °C alebo je pod 0 °C, ani na podlahy 
s tekutinami alebo lepkavými látkami Teplota pri nabíjaní: 0 °C až 35 °C.

• Pred použitím prosím vhodne pripravte miestnosť a mopu poskytnite pokyny pre nepretržitú údržbu.
• Spotrebič obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť iba kvalifikovaná osoba.
• Pred použitím vákuového mopu odstráňte z podlahy všetky káble, aby sa pri čistení nezachytili 

do mopu.
• Pozbierajte zo zeme všetky krehké a voľne ležiace predmety, napr. vázy a plastové vrecúška, 

aby vákuovému mopu neprekážali, nevrážal do nich a nepoškodil ich.
• Na stojaci alebo pohybujúci sa vákuový mop neumiestňujte deti, zvieratá ani žiadne predmety.
• Vákuový mop nepoužívajte na čistenie tmavo sfarbených kobercov, pretože tmavé koberce sa nemusia 

dať riadne vyčistiť.
• Zabráňte, aby vákuový mop nabral tvrdé alebo ostré predmety, napr. stavebný materiál, sklo alebo 

klince.
• Do vákuového mopu nestriekajte žiadnu tekutinu. Pred opätovným zmontovaním sa ubezpečte, 

že prachové vrecúško je úplne suché.
• Vákuový mop neumiestňujte hore nohami.
• Hlavnú kefu udržujte mimo dosahu detí.
• Vlasy, oblečenie, prsty a všetky časti tela udržujte mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí.
• Vákuový mop nepoužívajte na čistenie horľavých látok.
• Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm 

medzi anténou a telom užívateľa.
• Pri používaní tohto výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke alebo v stručnom 

návode na obsluhu. Užívatelia zodpovedajú za všetky straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku 
nesprávneho používania tohto výrobku.
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BATÉRIE A NABÍJANIE
• Nepoužívajte batériu, nabíjačku alebo nabíjaciu stanicu iných výrobcov. Používajte iba dodanú jednotku 

< BLJ24W200120P-V>.
• Žiadne časti vákuového mopu neutierajte mokrou handričkou ani inou tekutinou.
• Nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte batériu alebo nabíjaciu stanicu.
• Nabíjaciu stanicu neumiestňujte blízko zdroja tepla, napr. radiátora.
• Staré batérie treba zlikvidovať správnym spôsobom. Pred likvidáciou vákuového mopu sa ubezpečte, 

že je odpojený z napájania. Batériu treba vybrať a zlikvidovať ekologicky bezpečným spôsobom.
• Ubezpečte sa, že počas prepravy je vákuový mop vypnutý a pokiaľ možno v originálnom balení.
• Ak sa vákuový mop nebude používať dlhší čas, plne ho nabite, vypnite a uložte na chladné a suché 

miesto.
• Aspoň jedenkrát za mesiac vákuový mop nabite, aby sa nepoškodila batéria.

POPIS PRODUKTU

Nabíjacia stanica
Stlačením mop pošlete späť do nabíjacej stanice.
Stlačením zastavíte.
Stlačte a na 5 sekúnd podržte.
Po hlasovej správe stlačte a na 5 sekúnd podržte, aby ste obnovili továrenské 
nastavenie.

Tlačidlo zapnutia/Čistenia
Stlačením a podržaním na 3 sekundy prístroj zapnete/vypnete, ak sa mop nenabíja.
Stlačením spustíte alebo zastavíte čistenie.

Stlačením oboch tlačidiel a ich podržaním na 3 sekundy resetujete nastavenie Wi-Fi.

Kontrolka stavu
Bliká oranžovo: Chyba/Návrat do nabíjacej stanice, ak je batéria vybitá.
Bliká pomaly oranžovo: Nabíjanie (slabá batéria)
Bliká pomaly bielo: Nabíjanie (batéria nabitá na viac ako 20 %).
Bliká bielo: Návrat do nabíjacej stanice kvôli nabíjaniu/Zastavené
Biela: Čistenie/Plne nabité.

MI ROBOT VACUUM-MOP ESSENTIAL
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POHĽAD ZBOKU

PRÍSLUŠENSTVO

Tlačidlo reštartovania systému
Sieťové pripojenie
Bliká modro: pripájanie k sieti
Modrá: pripojené k sieti

Vývod vzduchu

Spona na vybratie 2v1 vrecúška 
na prach s nádržkou na vodu

2v1 vrecúško na prach s nádržkou na vodu

Senzor IR

Senzor prekážok

Nabíjacia stanica Napájací adaptér Držiak mopu Mop Čistiaca kefa

SPODNÁ STRANA

Senzory proti pádu

Koliesko

Nabíjacie kontakty
Batéria
Kryt kefy
Kefa

Bočná kefa
Hnacie koliesko

Sústava mopu

Odvodňovací otvor

NABÍJACIA STANICA

Nabíjací IR senzor

Nabíjacie kontakty
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SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home* a prepojiť 
aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo vašej domácnosti.
Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte. 
Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR kód v manuáli, ktorý vás do obchodu 
s aplikáciami automaticky presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte 
ju a kliknite na tlačidlo „+ ‚‘ v pravom hornom rohu pre pridanie zariadenia. 
Nové zariadenie môžete pridať vyhľadaním zariadenia v zozname alebo spustením 
automatického vyhľadávania. Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.
*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí pre Rusko).

Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca 
si vyhradzuje právo na vykonávanie týchto aktualizácií a zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Pred použitím
Z oboch strán odstráňte ochranné penové 
prúžky a zo senzora prekážok odlúpnite 
ochranný film.

2. Pripojte k zdroju elektrickej energie
Otvorte spodný kryt nabíjacej stanice. 
Pripojte napájací kábel, nepotrebnú dĺžku 
kábla oviňte okolo cievky na spodnej strane 
stanice a potom odstráňte ochranný film 
z IR senzora.

3. Nabíjaciu stanicu umiestnite na rovnú zem 
priamo k stene.

4. Zapnite vákuový mop a dajte ho nabíjať. Stlačením 
a podržaním tlačidla (napájania) na 3 sekundy vákuový 
mop zapnete. Keď sa kontrolka rozsvieti, nabíjací mop 
vložte do nabíjacej stanice.

0,5 m
0,5 m

0,5 m
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REŽIM VYSÁVANIA
Zapnite vákuový mop. Teraz je pripravený na použitie.

REŽIM VYSÁVANIA A VYTIERANIA
1. Otvorte veko nádržky na vodu, nádržku naplňte 
a potom znova nasaďte veko. 2v1 vrecúško na prach 
s nádržkou na vodu vložte do vákuového mopu.

2. Zostavený držiak mopu zasuňte do spodnej časti 
vákuového mopu rovnomerne v znázornenom smere.

3. Zapnite vákuový mop. 
Teraz je pripravený vysávať a vytierať.
Poznámka: Ak nie je namontovaný držiak mopu, 
bude fungovať iba  režim vysávania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Nabíjaciu stanicu neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
• Ubezpečte sa, že na každej strane nabíjacej stanice je voľný priestor veľkosti 0,5 m alebo viac, a 1,5 m 

alebo viac pred ňou.
• Ak sa z dôvodu nízkej batérie vákuový mop nedá zapnúť, dajte ho priamo do nabíjacej stanice.
• Vákuový mop sa v nabíjacej stanici automaticky zapne.
• Vákuový mop sa v nabíjacej stanici nedá vypnúť.
• Ak vákuový mop nepoužívate alebo sa nabíja, vyberte držiak na mop.
• Pravidelne čistite 2v1 vrecúško na prach s nádržkou na vodu, aby sa neupchávali špinou. To pomôže 

vákuovému mopu udržať si optimálny výkon.
• Pred čistením odstráňte z podlahy všetky voľné káble, aby ste zabránili ich ťahaniu alebo zachyteniu 

vákuovým mopom.
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Stlačením a podržaním tlačidla (napájania) na 3 sekundy vákuový mop zapnete. Kontrolka sa zafarbí bielo 
a ozve sa hlasová správa oznamujúca, že vákuový mop je v pohotovostnom režime. Ak chcete vákuový mop 
vypnúť, stlačte a pridržte tlačidlo (napájania), keď mop nepracuje. Hlasová správa oznámi, že vákuový mop 
sa vypína.
Poznámka: Vákuový mop sa počas nabíjania nedá vypnúť. Ak sa z dôvodu nízkej batérie vákuový mop nedá 
zapnúť, dajte ho priamo do nabíjacej stanice.

ZAPNUTIE/ZASTAVENIE ČISTENIA
Vákuový mop zapnite a stlačte tlačidlo (napájania), aby mop začal pracovať.
Ak chcete počas práce vákuového mopu zastaviť čistenie, stlačte tlačidlo (napájania).
Poznámka: Vákuový mop nemožno použiť na odstraňovanie kvapalín. Ak má vákuový mop slabú batériu 
a nemôže začať pracovať, pred prácou ho dostatočne nabite. Ak sa vákuovému mopu začne počas čistenia 
vybíjať batéria, automaticky sa vráti do nabíjacej stanice, aby sa nabil. Keď je úroveň batérie dostatočná, 
vákuový mop automaticky obnoví prácu tam, kde prestal. Pred čistením odstráňte všetky voľné káble 
na podlahe (vrátane napájacieho kábla nabíjacej stanice), aby ste zabránili ich zamotaniu do mopu, 
čo by mohlo spôsobiť vypnutie elektrických spotrebičov, alebo poškodiť predmety alebo káble.

ZAPNUTIE/ZASTAVENIE NABÍJANIA
Automatický režim: Vákuový mop sa automaticky vráti do nabíjacej stanice, keď dokončí svoju činnosť.
Manuálny režim: Stlačením tlačidla (nabíjacej stanice) pošlete vákuový mop do nabíjacej stanice.
Keď sa mop vracia do nabíjačky, jeho kontrolka bliká bielo alebo oranžovo, ak je batéria vybitá.
Kontrolka počas nabíjania pomaly bliká bielo a keď je mop plne nabitý, svieti bielo.
Poznámka: Ak sa vákuový mop následkom chyby nemôže vrátiť do nabíjacej stanice, ubezpečte sa, že okolo 
nabíjacej stanice nie sú žiadne prekážky a potom vákuový mop ručne vložte do stanice, aby sa dobil.

REŽIMY ČISTENIA
Po dokončení čistenia začne vákuový mop čistiť v tvare písmena S a v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home 
vygeneruje mapu v reálnom čase.
Poznámka: Počas čistenia s vákuovým mopom nemanipulujte, pretože by to mohlo spôsobiť stratu polohy 
vákuového mopu a zmenu mapy jeho okolia, čo by znížilo účinnosť čistenia.

1. Pozdĺžne čistenie (Edge Cleanup)
V aplikácii aktivujte režim Edge Cleanup. Vákuový mop bude 30 minút čistiť pozdĺž stien a potom sa vráti 
do nabíjacej stanice.
2. Lokálne čistenie (Spot Cleanup)
Pomocou aplikácie môžete určiť, ktorú konkrétnu oblasť na mape má vákuový mop vyčistiť. 
Po klepnutí na Spot Cleanup sa mop automaticky premiestni na určené miesto a vyčistí plochu 1 × 1 m.
3. Plánované čistenie
Pomocou aplikácie môžete čistenie naplánovať. Vákuový čistič začne automaticky čistiť v naplánovanom 
čase a po dokončení čistenia sa vráti do nabíjacej stanice.

NASTAVENIE SACIEHO VÝKONU
V aplikácii sú k dispozícii štyri sacie režimy: Tichý, Štandardný, Stredný a Turbo. Základným režimom 
je štandardný režim.

PRISPÔSOBENIE MNOŽSTVA VODY
Pomocou aplikácie môžete upraviť množstvo vody, ktoré vákuový mop používa na vytieranie. K dispozícii 
sú tri režimy množstva použitej vody: Nízky (1), Stredný (2) a Vysoký (3). Základným režimom je Stredný (2).
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Odporúčaný plán čistenia a výmeny súčiastok

Súčiastka Ako často čistiť Odporúčaný plán výmeny

2v1 vrecúško na prach s nádržkou 
na vodu Po každom použití Vymeňte, ak je opotrebené alebo 

poškodené

Filter Jedenkrát týždenne Každých 6 mesiacov  alebo každých 
150 pracovných hodín)

Kefa Jedenkrát týždenne Každých 6 až 12 mesiacov (alebo 
každých 300 pracovných hodín)

Bočná kefa Jedenkrát mesačne Každých 3 až 6 mesiacov (alebo 
každých 150 pracovných hodín)

Čistiaca kefa Po každom použití Vymeňte, ak je opotrebené alebo 
poškodené

Kryt kefy Jedenkrát mesačne Vymeňte, ak je silikónová páska 
krytu kefky citeľne opotrebovaná

Senzory proti pádu Jedenkrát mesačne Nie je nutná žiadna výmena

Nabíjacie kontakty Jedenkrát mesačne Nie je nutná žiadna výmena

Koliesko Jedenkrát mesačne Vymeňte, ak je opotrebené 
alebo poškodené

Sústava mopu Po každom použití Vymeňte, ak je opotrebené alebo 
poškodené

Mop Po každom použití Každých 3 až 6 mesiacov 
(alebo pri výraznom opotrebení)

Poznámka: Pred čistením a údržbou vákuový mop vypnite a odpojte od napájania. Skutočný cyklus výmeny 
súčiastok sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.
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ČISTENIE 2v1 VRECÚŠKA NA PRACH 
S NÁDRŽKOU NA VODU

1. Otvorte kryt vákuového mopu a potom zovrite spony na oboch 
bokoch 2v1 vrecúška na prach s nádržkou na vodu, 
ako je znázornené na obrázku.

2. Vyberte súpravu filtra, potom vyberte filter a špongiový filter 
a vyčistite ich.

3. Vyprázdnite obsah vrecúška na prach. Zásobník vyčistite čistiacou 
kefou, potom vyrovnajte a znova vložte filter.

4. 2x1 zásobník na prach s nádržkou na vodu znova vložte 
do vákuového mopu tak, aby dobre zapadol na svoje miesto, 
a potom zatvorte kryt mopu.

ČISTENIE KEFY

1. Otočte vákuový mop a stlačením západiek vyberte kryt hlavnej 
kefy.

2. Vyberte kefu a ložiská kefy.

3. Znova nainštalujte kefu, potom vráťte kryt a zatlačte, dokým 
nezaklapne na miesto. Poznámka: Aby ste dosiahli najlepšie 
výsledky čistenia, kefu odporúčame meniť každých 6 – 12 mesiacov.

ČISTENIE SENZOROV PROTI PÁDU

Odporúčame, aby ste každé 3 mesiace senzory proti pádu vyčistili 
mäkkou handričkou. Senzory proti pádu

senzory 
proti 
pádu
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ČISTENIE BOČNEJ KEFY

Skrutkovačom vyberte skrutky, ktoré držia bočnú kefu na mieste. 
Vyčistite bočnú kefu a namontujte ju naspäť. Aby ste dosiahli 
najlepšie výsledky čistenia, bočnú kefu odporúčame meniť každých 
3 – 6 mesiacov.

ČISTENIE MOPU

1. Uchopte bočné spony držiaka mopu a mop vytiahnite, 
ako je znázornené na obrázku.

2. Vyberte mop zo suchého zipsu na držiaku mopu a vysuňte ho 
z drážky, ako je znázornené. Mop vyčistite vodou a až bude úplne 
suchý, namontujte ho späť. Mop odporúčame meniť každých 
3 až 6 mesiacov, alebo keď je viditeľne opotrebený.
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM RIEŠENIE

Chyba 01: Chyba ľavého kolieska Ľavé koliesko je príliš zaťažené alebo sa nemôže otáčať. 
Skontrolujte, či ľavé koliesko nie je zaseknuté.

Chyba 02: Chyba pravého kolieska Pravé koliesko je príliš zaťažené alebo sa nemôže otáčať. 
Skontrolujte, či pravé koliesko nie je zaseknuté.

Chyba 03: Chyba senzora proti 
pádu

Senzor proti pádu nefunguje správne. 
Skontrolujte, či senzor nie je znečistený alebo upchatý.

Chyba 04: Slabá batéria Vákuový mop pracuje pri nízkej úrovni batérie. 
Vákuový mop vložte do nabíjacej stanice, aby sa dobil.

Chyba 05: Chyba nárazníka Nárazník nepracuje správne a môže byť zaseknutý. 
Skontrolujte, či nárazník nie je zaseknutý.

Chyba 06: Chyba kefy Kefa je príliš zaťažená alebo sa nemôže otáčať. 
Skontrolujte, či kefa nie je zaseknutá.

Chyba 07: Chyba bočnej kefy Bočná kefa je príliš zaťažená alebo sa nemôže otáčať. 
Skontrolujte, či bočná kefa nie je zaseknutá.

Chyba 08: Chyba vetráka
Vetrák sa nemôže otáčať alebo odoberá nadmerný prúd. Vákuový 
mop skúste reštartovať. Ak chyba pretrváva, kontaktujte popredajný 
servis.

Chyba 09: Vrecúško na prach/
Nádržka na vodu

2v1 vrecúško na prach s nádržkou na vodu sa nenašlo. 
Skontrolujte, či je správne namontované.

Chyba 10: Chyba nabíjania Ubezpečte sa, že vákuový mop je správne pripojený k nabíjacej 
stanici.

Chyba 11: Nedostatok vody V nádržke na vodu nemá dostatok vody. 
Doplňte vodu do nádržky na vodu.

Chyba 12: Vákuový mop 
nedosadá na zem Vákuový mop preneste na rovný povrch a znova ho spusťte.
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ŠPECIFIKÁCIE

VAKUOVÝ MOP 
Názov: Mi Robot Vacuum-Mop Essential
Model: MJSTG1
Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz
Prevádzková frekvencia: 2412-2472MHz
Maximálny výkon: < 20 dBm
Menovité napätie: 14,4 V
Výdrž batérie: cca 90 min. (štandardný režim)
Menovitý výkon: 25 W
Kapacita batérie: 2500 mAh
Doba nabíjania: 4 – 5 h
Menovité vstupné napätie: 20 V
Menovitý vstupný prúd: 1,2 A
Životnosť: 1 000 hodín nepretržitého používania

NAPÁJACÍ ADAPTÉR
Výrobca: Zhongshan Baoin Electronic Co., Ltd. 
Model: BLJ24W200120P-V-
Vstupné napätie: 20.0 V
Vstupná striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 20.0 V
Výstupný prúd: 1,2 A
Výstupný výkon: 24,0 W
Priemerná aktívna účinnosť: 86,2 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení: (10 %) 80,1 %
Spotreba energie bez zaťaženia: 0,10 W

NABÍJACIA STANICA
Model: G1
Menovité vstupné napätie: 20 V
Menovitý vstupný prúd: 1,2 A
Menovité výstupné napätie: 20 V
Menovitý výstupný prúd: 1,2 A

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických 
a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom 
je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi 
a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa 
miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv 
na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom 
servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJSTG1 
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii 
na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda
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