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Bruksanvisning
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger dette 
produkt og gem det korrekt til fremtidig reference.
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Säkerhetsinformation
Användningsbegränsningar
Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inkl barn) 
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på 
erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras om 
användning av apparaten av en person somansvarar för deras säkerhet.

• Barn bör övervakas för att förhindra att de leker med apparaten.

• Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utantillsyn (EU). 
Förvara huvudborstens rengöringsverktyg utom räckhåll för barn. Håll 
hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och 
rörliga delar.

• Använd inte robotdammsugaren för att rengöra brinnande föremål.

• Lyft inte robotdammsugaren i locket på laserradaren.

• Se till att robotdammsugaren är avstängd och att laddstationen är 
frånkopplad innan rengöring och underhåll.

• Denna produkt är endast avsedd för rengöring av golv i hemmet. Inte 
för utomhusbruk (t.ex. på en balkong) eller på en yta som inte är ett golv 
(t.ex. en soffa) eller i en kommersiell eller industriell miljö.

• Använd inte robotdammsugaren i ett område ovanför marken utan 
skyddshinder, t.ex. på öppna balkonger, på ett loft eller på möbelyta. 

• Använd inte robotdammsugaren i ett rum med temperaturer över 
40 ° C eller under 0 °C eller på ett golv med vätskor eller klibbiga 
ämnen. Ta bort eventuella kablar från golvet innan du använder 
robotdammsugaren för att förhindra att den drar dem med sigunder 
rengöring.

• Ta bort ömtåliga eller lösa föremål från golvet, t.ex. Vaser eller 
plastpåsar för att förhindra att robotdammsugaren körs över dem och 
orsakar skador.

• Placera inte barn, husdjur eller andra föremål ovanpå 

robotdammsugaren, varken när den är stillastående eller när den är i 
rörelse.

• Använd inte robotdammsugaren för att rengöra mattor.

• Se till att robotdammsugaren inte samlar in hårda eller vassa föremål 
som byggmaterial, glas eller naglar.

• Spraya inte vätska i dammsugaren (se till att dammbehållarenär helt 
torr innan återmontering).

• Placera aldrig robotdammsugaren upp och ner. 

• Använd endast produkten enligt beskrivningen i bruksanvisningen 
eller i snabbguiden. Användare är ansvariga för förluster eller skada till 
följd av felaktig användning av produkten.

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

Batteri och laddning
Använd inte en tredjepartsbatteriladdare eller laddstation.Får endast 
användas med matningsenhet. 

• Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen innan du tar ut 
batteriet. 

• Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut kvalificerade 
personer.

• Placera aldrig laddstationen nära en värmekälla till exempel en radiator.

• Torka aldrig robotdammsugaren med en våt trasa eller med annan vätska.

• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess 
serviceagent eller kvalificerad personal för att kunna undvika fara.

• Kasta inte gamla batterier på fel sätt. Innan du matar ut dammsugaren, 
se till att den är frånkopplad och ta ut batteriet och kassera det på ett 
miljösäkert sätt.

• Se till att robotdammsugaren är avstängd innan du transporterar den och 
förvara den i originalförpackningen om möjligt.

• Om dammsugaren inte ska användas under en längre tid, ladda den helt, 
stäng av denoch förvara den på en sval, torr plats. Ladda dammsugaren helt 
minst en gång i månaden för att förhindra batteriskador.

• Produktens laserradar uppfyller IEC 60825-1: 2014-standarden för 
klassproduktion av laserproduktsäkerhet och producerar inte laserstrålning 
som är skadlig för människor.

• Produktets laser radar opfylder IEC 60825-1: 2014-standarden for laser 
produktsikkerhed i klasse 1 og producerer ikke laserstråling som er skadeligt 
for mennesker.Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. förklarar härmed att 

radioutrustningstyp STYTJOZYM är i enlighet med direktiv 2014/53 
/ EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på 
följande webbplats: http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html

http://t.ex
http://t.ex
http://t.ex
http://t.ex
http://www.mi.com/global/service/support/declaration
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Produktöversikt
Lista över produkt och tillbehör

Tillbehör till robotdammsugaren 

Innehållet i tillbehörslådan

Obs: illustrationer av produkten, 
tillbehör och användargränssnitt 
i användarhandboken är endast 
för  referens. Faktisk produkter och 
funktioner kan variera beroende på 
produktförbättringar.

Dammbehållare 
(clearingsmodul)

Mopphållare

2-i-1 dammbehållare 
medvattentank (för 
dammsugning och 

moppmodul)

Rengöringsborste

Våtmopp

Sidoborste  
(x2)

Huvudborste

Fuktig mopp

Laddningsstation

Skydd 
huvudborsten

Manual

Strömsladd

Laddnings station

Laddningsindikator

Laserradar

Lock

Funktionsknappar

Kollisionssensor

IR-mottagarsensor 

Moppdel

Vänster hjul

 Höger hjul

Huvudborstskydd
Huvudborste

Batteripaket

Sidoborste

Kantsensor

Laddningsstation
Tryck för att skicka dammsugaren tillbaka 
till laddstationen

Indikator ljus

Tænd og sluk-knappen

Blinkar långsamt gult På väg tillbaka till laddstationen Blinkar vitt Wi-Fi är inte anslutet

Långt gult blinkande Laddar Långt gult blinkande Väntar på nätverkskonfiguration

Blinkar rött Error Långt vitt blinkande På/ uppdaterar firmware

Vitt Tå / fungerar som vanligt / fulladdad / ansluten WI-FI

Dammsugare
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Montering
1. Anslut laddstationen till vägguttaget.

2. Montera sidoborsten i dammsugarens övre vänstra hörn, som visas på 
bilden. Enextra sidoborste ingår i paketet som reserv och behöver inte 
monteras.

3. Placera laddstationen på en plan yta mot en vägg.

4. När du använder robotdammsugaren för första gången håller du  
ned den inne i 3sekunder för att slå på. När indikatorlampan lyser, placera 
dammsugaren manuellt på laddstationen för att ladda den. Och tryck 
bara   medan robotdammsugaren rengör, återgår den automatiskt till 
laddstationen för att ladda.

1. Öppna dammsugarens lock 
och placera dammbehållaren 
eller 2-i-1 dammbehållaren med 
vattenbehållaren i den visade 
riktningen tills den är låst på plats.

1. Öppna locket på vattentanken, fyll upp 
det och fäst det.

2. Sätt i dammbehållaren 2-i-1 med 
vattentanken i dammsugaren tills den 
låses på plats.

2. Slå på robotdammsugaren. Den är 
nu redo att börja använda.

Vit: På / fungerar normalt / fulladdat / Wi-Fi-anslutet
Långsam blinkande gul: Laddar
Laddaren blinkar rött: Fel

0.5 meters

0.5 meters

1.5 meters

Installera tillbehör för önskad modul

Rensningsmodul: Montera dammbehållaren eller 
2-i-1-dammbehållaren med vattenbehållare.

Dammsugnings- och moppmodul: Montera 
dammbehållaren 2-i-1med vattentank, mopphållare 
och mopp
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3. Fäst moppen i mopphållaren 
och fäst moppen i mopphållaren 
och fäst kardborrbandet.

4. Fäst klämfästena, montera 
mopphållaren horisontellt i 
dammsugarens botten,som visat.

5. Slå på dammsugaren. Nu är 
det är klart att börja det vakuum 
och mopp.

Mopp

Mopphållare

Kardborreband

Klicka på lås

Försiktighetsåtgärder:

1. Placera inte laddstationen i direkt solljus.

2. Se till att det finns 0,5 meter eller mer ledigt utrymme på varje sida 
av laddstationen och mer än 1,5 meter framför.

3. Om dammsugaren inte kan starta på grund av för lite batteri, 
placera den direkt på laddstationen för att ladda den.

4. Dammsugaren startar automatiskt när den är på laddstationen.

5. Dammsugaren kan inte stängas av när den är på laddstationen.

6. Ta bort vattentanken och mopphållaren när dammsugaren laddas 
ellerInte används.

7. Använd virtuella väggar eller ställ in begränsade områden 
för heltäckningsmattaområden för att förhindra att 
robotdammsugaren fastnar på mattan.

8. Rengör dammbehållaren regelbundet för att förhindra överskott av 
smuts. Detta kan minimera robotdammsugarens prestanda.

9. I rensningsmodulen kan dammsugaren antingen rengöra med en 
dammbehållare eller med 2-i-1 dammbehållare med vattentank 
monterad.

Hur man använder robotdammsugaren
På och av
När dammsugaren är på laddstationen slås den på automatisktoch kan 
inte stängas av. För att slå på robotdammsugaren manuellt,tryck och håll 
ned  itills indikatorn tänds. När dammsugaren äri standby-läge och inte 
på laddstationen, håll ned  knappeninuti för att stänga av den.

Rengöring
Sätt på dammsugaren och tryck sedan på   knappen. Beroendeav vilka 
tillbehör som är monterade, kommer dammsugaren automatiskt starta 
dammsugning eller moping.

Laddning
Sätt på dammsugaren och tryck sedan på  knappen för att skicka 
dammsugaren tillbaka till laddstationen för att ladda. När dammsugaren 
har slutfört rengöringen, körs den automatiskt tillbaka till laddstationen 
för att ladda och indikatorn börjar blinka gult.

Om dammsugaren börjar få låg batterinivå under rengöring återgår 
den automatiskt till laddstationen för att ladda. När dammsugaren 
är fulladdad fortsätter den med rengöringen tills den är klar. Om 
dammsugaren stängs av automatiskt på grund av för låg batterinivå, 
placerar du den manuellt på laddstationen och ser till att den laddas. 

Pause
Medan dammsugaren är igång kan du trycka på valfri knapp för att pau-
sa och tryck sedan på   knappen för för att fortsätta rengöra. Tryck på 

 knappen för att avsluta att rengöra och skicka robotdammsugaren 
tillbaka till laddstationen. 

Restmodul
Dammsugaren går automatiskt i viloläge efter 5 minuter utanaktivitet. 
För att väcka den, tryck på valfri knapp eller användappen.
• Dammsugaren går inte i viloläge när den är på laddstationen.
• Dammsugaren stängs av automatiskt när den har varit i viloläge 

i 12 timmar.

Felstatus
Om ett fel inträffar under drift kommer indikatorn på dammsugaren 
attblinkar rött och du hör en röstvarning. Kontrollera felsökningen i 
handboken. Om ingen åtgärd startas inom 5 minuter, går dammsugaren 
automatiskt över i vilmodul.

Rengöringsinställningar
Fyra kraftmoduler finns i Mi Home / XiaomiHemapp: Silent, Standard, 
Medium och Turbo. Standardmodul är inställd som standard.

Stör ej
I modulen Stör ej kommer dammsugaren inte att fortsätta rengöra, utföra 
schemalagd rengöring eller röstvarning. Stör ej-modulen är aktiverad som 
standard och kan inaktiveras via appen.

Fyll på med vatten eller rengör moppen under 
rengöringen
Om du behöver fylla dammsugaren med mer vatten eller så rengör 
moppen, tryck på valfri knapp för att stoppa rengöring och ta sedan 
bort vattentanken. Efter att ha fyllt med vatten eller rengjort moppen, 
installera vattentanken och torka igen och tryck sedan på   knappen 
för att fortsättastädningen.
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Fortsätt städningen
Dammsugaren har en funktion för att återuppta rengöringen. När 
dammsugaren börjar ta slut på batteri under rengöring, kommer den går 
automatiskt tillbaka till laddstationen.
När dammsugaren är fulladdad fortsätter rengöringen där den slutade. 
När rengöringen slutförs manuellt medan dammsugaren laddas 
återupptas inte städningen. 

Rengöringszoner
Du kan använda appen för att ställa in ett specifikt område, då kommer 
dudammsugaren rengör i detta område.

Rengöring
Du kan ange ett specifikt område på kartan via appen och sedan 
navigerar dammsugaren automatiskt till det området och städar in ett 
kvadratformat område på 2 x 2 meter.

Planerad sanering
Du kan skapa städningstider i appen. Dammsugaren kommer att starta 
rengöringen automatiskt och återgå till laddstationen när rengöringen 
är klar. 

Obs: Dammsugarenutför inte schemalagda rengöringar när Stör ej-modulen är 
aktiverad.

Virtuella väggar / begränsade områden
Du kan skapa virtuella väggar och begränsade områden i appen för att 
förhindra att robotdammsugaren rör sig in i områden som du inte vill 
rengöra.

Smart kartläggning
Du kan använda appen för att aktivera smart kartläggning. Det gör att 
dammsugaren uppdaterar kortet automatiskt efter att ha slutfört en 
rengöring.

Anslut till Mi Home / Xiaomi Home-appen
Denna produkt fungerar med Mi Home / Xiaomi Home-appen. Kontrollera 
din enhet och anslut den till andra smarta enheter med Mi Home / Xiaomi 
Hemapp.

Återställ Wi-Fi
När du byter router eller byter Wi-Fi-lösenord, återställ Wi-Fi-anslutningen 
till dammsugaren. Sätt på dammsugaren och tryck sedan på  och  
knapparna samtidigt i 3 sekunder tills du hör återkopplingen "Väntar 
på nätverkskonfigurationen". NärWi-Fi-anslutningen återställs, kan du  
återansluta dammsugaren.
Obs! Endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk stöds.

Fabriksåterställ
Håll  knappen intryckt i 5 sekunder. När du hör röstmeddelandet 
"Fabriksinställningar kommer att återställas"(“Fabriksinställningar 
återställs”) tryck på  knappen igen i 5 sekunder tills det står 
”Återställning fabriksinställningar ”(“ Återställer fabriksinställningar”). 
När inställningar har återställts, användardata har tagits bort och du tar 
emot röstmeddelandet "Fabriksinställningar återställs framgångsrikt" 
(-fabriksinställningarna har återställts.)

Öppna Mi Home / Xiaomi Home-appen, tryck på "+" längst upp till höger 
och följsedan instruktionerna för att lägga till din enhet.
* Appen heter Xiaomi Home-appen i Europa (med undantag för Ryssland).
Namnet på appen som visas på din enhet ska användas som standard.

Obs! Appens version kan vara uppdaterad. Följ instruktionerna baseradepå den 
aktuella appversionen.

Skanna QR-koden för att ladda ner och installera 
appen. Om appen redan är installeradkommer du 
att vidarebefordras till startsidan för anslutning. Du 
kan också söka efter "Mi Home / Xiaomi Home" i 
App Store för att ladda ner och installera den.
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Vård och underhåll
Dammbehållare 2-i-1 dammbehållare med vattenbehållare Filter Sidoborste

Ta bort och rengör sidoborsten med jämna mellanrum. Det är 
rekommenderatatt byta ut sidoborsten var tredje till sjätte månad för 
optimal rengöringseffektivitet.

Kantsensor
Rengör kantsensorerna var tredje månad med en mjuk trasa.

Huvudborste

1. Öppna dammsugarens lock. Ta bort 
dammbehållaren och öppna sedan 
locket som visas i figuren.

1. Öppna dammsugarlocket och ta bort 
det. Ta sedan bort filtret enligt bilden.

2. Töm dammbehållarens innehåll.

2. Töm dammbehållarens innehåll.Rengör 
insidan med rengöringsborsten, justera 
sedan filtret och ställ in det tillbaka igen.

3. Rengör dammbehållaren med den 
medföljande rengöringsborsten.

3. Montera dammbehållaren 2-i-1 med 
vattenbehållaren i dammsugaren tills den 
klickar på plats och stäng sedan locket till 
dammsugaren.

4. Sätt tillbaka dammsugaren i 
dammbehållaren ills den klickar 
på plats, och stäng sedan locket till 
dammsugaren.

För att rengöra filtret i dammbehållaren 
och 2-i-1-dammbehållaren med 
vattenbehållaren, ta bort dem som visas 
på bilden.

Obs! Det rekommenderas att byt ut 
huvudborsten varje  6.-12. månad för 
optimalrengöringseffektivitet.

1. Luta dammsugaren och kläm fast 
klämmorna för att ta bort skyddet till 
huvudborsten.
2. Ta bort huvudborsten och dess fäste.
3. Använd rengöringsborsten för att 
rengör huvudborsten.
4. Fäst huvudborsten och fästet igen och 
sätt sedan på den igen. Placera och tryck 
ner huvudborstkåpan igen tills den låses 
på plats.

• När du har sköljt filtret med vatten, se till att det har torkat helt 
innan du monterar filtret tillbaka i dammbehållaren eller i 2-i-1-
dammbehållaren med vattenbehållare.

• För att förhindra att filtret täpps till, rekommenderas det att rengöra 
filtret regelbundet med rengöringsborsten.

Skydd för huvudborsten

Fästpunkt för huvudborsten

Fästpunkt

Huvudborste

Kantsensor
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Generella frågor
Problem Möjlig orsak
Robotdammsugaren kan 
inte slås på

1. Batterinivån är låg. Ladda 
robotdammsugaren och försök igen. 
2. Temperaturen är för låg (under 0 ° C) eller 
för hög (över 40 ° C).

Dammsugaren startar 
inte upp på rengöringen

Batterinivån är för låg. Ladda dammsugaren 
och försök igen.

Robotdammsugaren 
kommer inte tillbaka till 
laddstationen

1. Det finns för många hinder runt 
laddstationen. Placera laddstationen på en 
öppen yta.
2. Robotdammsugaren är för långt 
ifrån laddstationen. Flytta den närmare 
laddstationen,och försök igen.

Robotdammsugaren 
fungerar inte

Stäng av och sätt på dammsugaren igen.

Robotdammsugaren 
låter konstigt

Något kan ha fastnat i huvudborsten, 
sidoborsten eller vänster / höger hjul.Stäng av 
robotdammsugaren och rengör delarna.

Robotdammsugaren 
rengör intelängre 
effektivt eller lämnar 
damm.

1. Dammbehållaren är full. Töm innehållet.
2. Filtret är blockerat. Städa det. Ett 
främmande föremål har fastnat i 
huvudborsten. Städa det.

Robotdammsugaren kan 
inte anslutas till Wi-Fi

Robotdammsugaren kan inte anslutas till 
Wi-Fi
1. Wi-Fi-signalen är för svag. Kontrollera att 
robotdammsugaren befinner sig i ett område 
med bra Wifi-täckning.
2. Det är något fel med Wifi-anslutningen.
Återställ Wi-Fi och ladda ner den senaste 
versionen avappen och försök sedan ansluta 
igen.

Problem Möjlig orsak

Robotdammsugaren 
fortsätter inte

1. Se till att robotdammsugaren inte är 
inställd på Stör ej-modulen, vilket förhindrar 
att den fortsätter rengöra.
2. Dammsugaren återupptar inte rengöringen 
om den har ställts in för laddning 
manuellteller om Stör ej-modulen är inställd. 

Dammsugaren fungerar 
inte när laddstationen 
har flyttats. 

1. Det finns för många hinder runt 
laddstationen. Placera den i ett mer öppet 
område.
2. Robotdammsugaren är för långt ifrån 
laddstationen. Flytta den närmare och försök 
igen.  
Om du flyttar robotdammsugaren för 
långt bort kan det leda till denkartlägger 
mellanslag igen. Om det är för långt borta från 
laddstationen kanske den inte är automatisk 
återvänder på egen hand, i vilket fall man själv 
måste placera den manuellt på laddstationen.

Robotdammsugaren 
laddar inte

Se till att det finns tillräckligt med öppet 
utrymme runt laddstationen och attladdarens 
kontakter är fria från damm och annat smuts.

Robotdammsugaren 
utför oplanerad 
rengöring

Kontrollera om dammsugaren är ansluten 
till ett nätverk, annars kommer den inte att 
kunna synkroniseras med appen och utföra 
schemalagd rengöring.

Robot dammsugaren 
fortsätter

Kontrollera om robotdammsugaren är 
ansluten till nätverket ochstannar ständigt 
inom Wi-Fi-området.

Dammsugaren kan inte 
ansluta till “viomi-
vacuum-v7 miapXXXX”i 
appen

Se till att laddstationen och 
robotdammsugaren är inom räckhåll för Wi-Fi 
och har en bra signal. Följ instruktionerna i 
användarhandboken för återställning av Wi-Fi 
anslutningen och anslut den igen.

Felsökning
Fel Lösning

Fel 1: Se till att 
laseravståndssensorn är 
inte blockerad

Ta bort främmande föremål 
som kan blockera eller förhindra 
laseravståndssensorn eller flytta 
dammsugaren till en ny plats och 
återaktivera den.

Fel 2: Torka av kanten 
sensorn, flytta 
robotdammsugaren till en 
ny plats och aktivera denpå 
nytt.

En del av robotdammsugaren kan ligga 
över marknivå, placera dammsugaren 
på ett nytt ställe och aktivera den igen.

Fel 3: Starkt magnetfält 
upptäckt, aktivera 
robotdammsugaren igen 
längre bort frånvirtuella 
väggar.

Kantsensorerna kan vara smutsiga, 
torka av dem.

Fel 4: Ta bort 
främmande organ från 
kollisionssensorn.

Dammsugaren kan vara för nära en 
virtuell vägg. Flytta dammsugaren 
till en ny plats och återaktivera den. 
Lösning: Kollisionssensorn kan sitta 
fast. Tryck försiktigt på den flera 
gånger för att ta bort främmande 
föremål. Om ingenting faller ut, flytta 
dammsugaren till en annan plats och 
återaktivera den.

Fel 5: Dammsugaren 
fungerar vid en onormal 
temperatur.

Dammsugarens arbetstemperatur 
är för hög eller för låg. Vänta tills 
temperaturen återgår till normal och 
försök igen.

Laddningsfel. Försök 
att rengöra laddar 
kontakterna.

Torka av laddarens kontakter både på 
laddstationen och på dammsugaren 
med en torr trasa.

Fel Lösning

Fel 7: Placera 
robotdammsugaren på en 
slät yta och återaktivera 
den.

Robotdammsugaren lutas vid start. 
Flytta stationen till en mer slät yta 
och återaktivera den. Du kan också 
återställa nivån på dammsugaren 
i appen och aktivera sedan 
dammsugaren igen.

Fejl 8: Montera 
dammbehållaren och 
filtretpå nytt.

Kontrollera att dammbehållaren och 
filtret är korrekt monterade.Om felet 
kvarstår kan du försöka byta ut filtret.

Fel 9: Flytta 
robotdammsugaren till en 
ny plats och aktivera den

Ett hjul kan vara över marknivå. 
Placera dammsugaren en ny plats och 
återaktivera.

Fel 10: Ta bort eventuella 
hinder runt om 
dammsugaren

Dammsugaren kan sitta fast. Ta bort 
eventuella hinder.

Fel 11: Kontrollera igen 
vattentanken är korrekt 
monterad.

Kontrollera att vattentanken eller 
dammtanken 2-i-1 ingårvattentanken 
är korrekt monterad.

Fel 12: Kontrollera igen att 
moppen är monterad rätt.

Tjek at moppeholderen og moppen er 
rigtig monteret.

Fejl 13: Kan inte återgå till 
laddstationen.

Kontrollera att dammbehållaren och 
filtret är korrekt monterade.

Fejl 14: Svagt batteri, ladda. Placera robotdammsugaren på 
laddstationen och aktivera den sedan 
igen efter att den är fulladdad.

Fel 15: Ta bort moppen. Ta bort moppen och hållaren och 
aktivera sedan dammsugaren.

http://monterade.Om
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Specifikationer
Dammsugaren

Namn Mi Robot Vacuum-Mop P
(Smart Vacuum)

Modell STYTJOZYM

Storlek  350 × 94.5 mm

Nominell ingångsspänning 20 V 

Nominell ingångsström 1.2 A

Nominell effekt 33 W

Batterispänning 14.8 V 

Vikt 3.6 kg

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

Laddningsstation

Modell STYTJO2YM

Nominell utspänning 20 V 

Nominell utgångsström 1.2 A

Storlek 152 × 74.6 × 99.5 mm

Strömadapter

Modell BLJ24W200120P-V

Ingång 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A

Utgång 20 V  1200mA

Electrical Diagram

WEEE-information
Alla produkter med denna symbol för elektrisk och elektronisk 
utrustning (WEEEsom i direktiv 2012/19 / EU) bör inte blandas 
med osorterat hushållsavfall. Istället måstedu skydda människors 
hälsa och miljön genom att levereraavfallsutrustning för en 
insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk 
utrustning avfall som utsetts av lokala myndigheter. Korrekt 
avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra 
potentiella negativa konsekvenser för miljönoch människors 
hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för attläs 
mer om närmaste återvinningscenter och villkoren för sådana 
insamlingsställen.

Laddarkort

Batteri

Hastighetssensor 
vänster hjul

Hastighetssensor 
höger hjul

Radar

Motor 
hvudborsten

Motor 
vänster hjul

Motor
höger hjul

Motor 
sidoborste

Motor 
vattenpump

Fläkt

Kontroll-
panel

Laddningsport

Sensor
dammbehållare

Sensor
vattentank

Sensor
mopp

Strömadapter Stik

MiStore Sverige
MiStore.se
Denna produkt köptes från MiStore. För att läsa mer om oss, tryck på länken https://www.mistore.se

Du hittar denna produkt och tillbehör på vår webbplats:
- Svart: https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/mi-robot-vacuum-mop-pro-svart
- Vit: https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/mi-robot-vacuum-mop-pro-vit
- Tillbehör: https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/tillbehor/

För att se andra robotdammsugare kan du följa den här länken: https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/

YouTube og Facebook

FACEBOOK
https://www.facebook.com/mistore.se/

YOUTUBE 
https://www.youtube.com/channel/UCnRw6IR7pnt_DOEyo_KyLYA/videos

http://MiStore.se
https://www.mistore.se
https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/mi-robot-vacuum-mop-pro-svart
https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/mi-robot-vacuum-mop-pro-vit
https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/tillbehor/
https://www.mistore.se/sv/smarta-hem/robotdammsugare/
https://www.facebook.com/mistore.se/
https://www.youtube.com/channel/UCnRw6IR7pnt_DOEyo_KyLYA/videos
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