
Bu cihaz yalnızca evlerde yüzey temizleme içindir. Dışarıda, sert bir zemine sahip ya da ticari ya da sanayi tipi yerlerde kullanmayın.
Deniz seviyesinin atında her hangi bir koruma olmadan cihazı kullanmayınız.
Cihazı 40° üzeri ya da 0° altında kullanmayınız. 
Yerde bulanan kabloları cihazın çekmesini engellemek için kaldırınız.
Cihazın zarar görmemesi için yerde bulunan kırılgan ya da küçük nesneleri kaldırınız.
Bu cihaz 8 Bu cihaz 8 yaşından büyüklerin, fiziksel ya da zihinsel gelişimini tamamlamış kişiler için uygundur. Kısıtlı deneyimi ya da bilgisi olan 
kişilerin, tehlikeli durumlar oluşmaması için gözetim altında kullanılması tavsiye edilir. Eğer cihazın bakım ve onarımı çocuklar 
tarafından yapılıyorsa, gözetim altında olduğundan emin olunuz.
Çocukların bu cihaz ile oynaması uygun değildir. Çocukların ve evcil hayvanlarınızın cihazın çalışır durumda olduğu sırada güvenli 
bir mesafede olduğundan emin olunuz.
Cihazı çocuklarınızın ulaşamayacağı bir mesafede olduğundan emin olunuz.
Cihazın şarjı ya da çalışır durumda olduğu sırada üzerine her hangi bir şey yerleştirmeyin.
SSaçlarınızı, parmaklarınızı ya da diğer uvuzları yaralanmalardan kaçınmak için cihazdan uzak tutunuz.
Cihazı yakıcı maddeler üzerinde kullanmayınız.
Cihaz ile sert ya da kesici maddeleri temizlemeyiniz.
Cihazın bakımı ya da temizlenmesi sırasında çalışmadığından ya da şarja takılı olmadığından emin olunuz.
Cihazın hiçbir yerini ıslak bir bez ya da sıvı ile silmeyiniz.
Lütfen cihazı kılavuzda belirtilenlere uygun şekilde kullanınız. Cihazın kayıp ve ya hasar durumdan kullanıcılar sorumludur.

Her hangi bir üçüncü parti pil, şarj cihazı ya da şarj standı kullanmayınız. Sadece CDZ1902 unitesini kullanınız.
Lütfen pili ya da şarj cihazını kendiniz sökmeye, tamir etmeye ya da modifiye etmeye çalışmayınız.
Şarj standını sıcak yüzeylere yakın bir yere yerleştirmeyin.
Şarj standını ıslak bir bezle silmeyin ya da elleriniz ıslak iken elinize almayın.
Cihazın pillerini uygunsuz bir şekilde imha etmeyin. Gereksiz piller geri dönüşüm tesislerine gönderilmelidir.
Eğer güç kablosu kırılmış ya da zarar görmüşse, kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisiniz ile görüşün.
CCihazın taşıma sırasında kapalı ve orijinal kutusunda olduğundan emin olunuz.
Eğer cihaz belli bir süre kullanılmamış ise cihazı tamamen şarj ederek kapatın ve soğuk nemli ir yere bırakınız. Bu uygulamayı her 3 
ayda bir tekrar ediniz.
Cihazın bataryaları yalnızca satış sonrası servis tarafından nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Güç Açıp/Kapatma düğmesi: Basın ve 3 saniye bekleyim
Temizleme: cihaz açıldıktan sonra başlatma tuşuna basın

Durum belirtme Işığı
Beyaz: Temizleniyor ya da Temizleme işlemi tamamlandı
Yanıp Sönen Beyaz: Temizleme Duraklatıldı
Yanıp Sönen Mavi: Bağlantı Hatası
YYanıp Sönen Turuncu: Hata

Cihazı şarj cihazına göndermek için düğmeye basınız.
Nokta temizleme modu için 3 saniye basılı tutunuz.

Durum Belirtme Işığı
Yanıp Sönen Beyaz: Cihaz şarj standına geri dönüyor (Şarj Normal Seviyede)
Yanıp Sönen Turuncu: Cihaz Şarj Standına Geri Dönüyor (Şarj Düşük Seviyede)
Yanan Beyaz: Şarj Oluyor (Şarj Normal Düzeyde)
YYanan Turuncu: Şarj Oluyor (Şarj Düşük Seviyede)
Beyaz: Şarj Olma Tamamlandı

Not:  Cihazı Duraklatmak ve Şarj Standına dönmesi ya da Belli Bir yeri temizlemek için her hangi bir tuşa 
basınız.

Wifi sıfırlama:
        ve          düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

Mi Robot Vacuum-Mop 1C’yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

MMi Robot Vacuum-Mop 1C, akıllı her şeyi bir arada toplayan, kolaylık ve temizliği birlikte son düzeyde olan bir 
temizleyicidir. Yüksek hassasiyete sahip hareket sensörleri ve yenilikçi görsel navigasyon sistemi ile donatılmıştır. Bunlar 
sayesinde Mi Robot Vacuum-mop hızlıca bulunduğu ortamın haritasını çıkartarak geçmesi gereken temizlik 
rotasyonlarını çıkartır. Sezgisel engel tespit etme ve yüksek tekerlek açıklığı sayesinde, cihaz kolayca karmaşık evlerde bile 
gezinebilir. Bir temizleme görevi bittikten sonra, Mi Robot Vacuum-Mop otomatik olarak şarj istasyonuna döner, bu 
şekilde size başlangıçtan bitişe kadar sorunsuz bir hizmet sunar. Yüksek emme gücü ve elektronik kontrollü su emme 
sissistemi sayesinde, Mi Robot Vacuum-Mop ön taraftan süpürürken arka tarafı ile paspaslayarak her seferinde nefes kesici 
sonuçlar doğurur. Mi Home uygulaması sayesinde evin temizlenen noktalarını rahatlıkla görebilir, temizlik zamanlarını 
ayarlayabilir ve temizlik modunu yalnızca bir düğmeye basarak değiştirebilirsiniz. Mi Robot Vacuum-Mop’u tercih 
ettiğiniz için teşekkür ederiz, geleceğin akıllı yaşamına hoş geldiniz.

Bu kılavuzu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve gelecek referanslar için muhafaza ediniz.

1. Şarj standını duvara yaslı bir şekilde yerde duracak 
şekilde yerleştirin ve şarj kablosunu takın.

4. Paspal modülünü yerleştirme
a. Paspas modülünü yerleştirin: Paspas pedini 
nemlendirin ve fazla suyu akıtın. Yerine güvenli 
bir şekilde yerleşene kadar pedi bütün yol 
boyunca kaydırın.

b. Su tankını doldurmak: Su tankı kapağını açın, 
tankı su ile doldurun, güveni bir şekilde kapağı 
kapatın.

c. Paspas modülünü yerleştirme: Paspas modülünü ok yönünde 
hizalayın ve modülü cihazın arka tarafına klik sesi gelene kadar itin.

5. Temizlemeye Başlayın
Güç göstergesi beyaz halde yanmaya başladığında cihaz tamamen şarj 
olmuştur. Cihazın güç düğmesine basın ya da Mi Home uygulaması 
üzerinden temizliğe başlayın.

6. Paspas Modülünü çıkartın
Cihaz temizliği bitirdiğinde ve şarj standına döndüğünde klipslere baskı 
uygulayarak modülü yavaşça çıkartın.

3. Mi Home Uygulaması ile bağlanma
Bu ürün Bu ürün Mi Home Uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol edin ve Mi 
Home uygulamasını kullanarak diğer akıllı ev aletleriniz ile birlikte Mi 
Home uygulaması üzerinden eşleştirin. Uygulamayı indirmek için sayfa da 
bulunan karekodu okutabilirsiniz. Ya da uygulama mağazası üzerinden Mi 
Home uygulamasını aratın. Mi Home uygulamasını açın ve “+” ya basın 
çıkan talimatları takip ederek ürününüzü tanıtın.

Wifi Sıfırlama
Telefonunuz ve cihaz arasında modem, yanlış pasaport ya da benzeri sorunlardan dolayı 
kopukluklar yaşanıyorsa cihazın koruma wifi sıfırlama düğmesi için cihazın koruma kapağını açınız. 
Aynı anda güç düğmesi ve şarj standı düğmesine “İnternet bağlantısı için bekleniyor” uyarısını 
duyana kada basmaya devam edin. Wifi ışığı yavaşça yanıp sönmeye başladığında, cihazın internet 
bağlantısı sıfırlanmıştır.

Açma/Kapatma

Cihazı açmak için          düğmesine basılı tutun. Güç düğmesi beyaza 
döndüğü zaman cihaz bekleme modundadır. Cihazı kapatmak için 
düğmesine cihaz durana kadar basılı tutun. Cihaz temizlik görevini 
bitirdiğinde duracaktır.

Temizlik Sırasında Su Ekleme ya da Paspası Temizleme

Eğer cihaza daha fazla su eklemeniz gerekirse her hangi bir tuşa basarak 
cihazı bekleme moduna getirin. Cihaza su ekledikten ya da paspası 
temizledikten sonra yerine yerleştirin ve cihazın temizlemeye devam 
etmesi için        düğmesine basın.

Hata durumu

Eğer cihaz çalışıyorken hata verirse güç düğmesi turuncu bir şekilde 
yanmaya başlayacak ve bir alarm sesi duymaya başlayacaksınız. Sorunu 
çözmek için lütfen “Sorun giderme” bölümüne bakın.
Not: Her hanNot: Her hangi bir müdahale olmadığı takdirde cihaz 10 dk içinde uyku moduna geçecektir. Eğer 
cihaz bir hata ile karşılaşırsa, cihazı şarj standına yerleştirin ve bu şekilde hali hazırda ki görev 
bitecektir.

Uyku Modu

Cihaz her hangi bir işlem yapmadığı taktirde 10 dk içinde uyku moduna 
geçecektir. Cihazı uyandırmak için her hangi bir düğmeye basınız.
Not: Cihaz tam şarj olana adar uyku moduna geçmez.

Zamanlanmış Temizlik

Mi Home uygulamasını kullanarak cihazın hangi aralıklar ile çalışacağını 
ayarlayabilirsiniz. Belirlenen sürelerde cihaz otomatik olarak temizliğe 
başlayacaktır ve çalışması bittiğinde şarj istasyonuna geri dönecektir.

Temizlik Modu

Cihazda tanımlı 4 adet temizlik modu bulunmaktadır. Bunlar: Sessiz, 
Standart, Güçlü ve Turbodur. Cihaz da Standart mod varsayılandır.

Rahatsız Etme Modu ( DND Mod)

Rahatsız etme modu cihazın otomatik olarak temizliğe başladığı ve bittiği 
takdirde otomatik olarak şarj istasyonuna döndüğü moddur. Bu modu 
uygulamanız üzerinden istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Şarj Standı

Standı zemine duvara yaslanmış bir şekilde yerleştirin. Standı 
yerleştirmeden önce yanlarında 0.5 m ve ya daha fazla ve önünde de 1.5 
m ya da daha fazla boşluk olduğundan emin olunuz. Cihazın telefonunuz 
ile eşleştiğinden ve şarj standının wifi bölgesi içerisinde olduğundan emin 
olunuz. 
Not: Not: Şarj standını güneş ışığı almayacak şekilde, herhangi bir obje ile bloke edilmediğinden ve 
sinyal düzeyinin iyi olduğu bir yere yerleştirdiğinizden emin olunuz.

Temizleme Modları

Etkinleştirdikten sonra, cihaz otomatik olarak 
oda içerisinde s şeklinde hareket edecektir 
ve odayı tam bir şekilde temizleyecektir. 
Cihaz temizlik görevini bitirdiğinde otomatik 
olarak şarj standına gidecektir.

CCihaz bekleme modunda iken         
düğmesine 3 saniye boyunca basarak bölge 
temizlik modunu aktif edebilirsiniz. Bu 
modda cihaz 1.5mx1.5m’lik alanı 
temizleyecektir. Bölge temizlemesi 
bittiğinde cihaz otomatik başlangıç 
konumuna gelecek ve kapanacaktır.

Temizleme

Temizliğe başlamak için         düğmesine basın.
Cihazı duraklatmak için her hangi bir düğmeye basınız.
Not: Eğer cihazınız çalışmıyorsa şarj seviyesi düşüktür. Lütfen cihazı şarja takınız
Eğer cihaz düşük pil seviyesinde başlatılırsa cihaz otomatik olarak şarj istasyonuna gidecektir. 
Cihazın şarjı tam dolduktan sonra temizliğe başlayacaktır.
EEğer cihazın temizlik süresi 10 dakikadan az sürerse bölgeyi ikinci bir defa temizler.

Şarj olma

Otomatik mod: Cihaz temizlik sonrası otomatik olarak şarj istasyonuna 
döner.
Manuel Mod: cihaz durduktan sonra          düğmesine basarak cihazı şarj 
için gönderebilirsiniz.
CCihaz şarj standı üzerinde iken          düğmesi beyaz bir şekilde yanıyorsa 
cihaz şarj oluyordur.
Turuncu ışık: Cihazın şarjı %15 den az. Beyaz ışık: Cihazın şarjı %15 den fazla.
Not: cihaz şarj standını bulamadığı takdirde orijinal temizlik pozisyonuna geri döner. Eğer böyle bir 
şey ile karşılaşırsanız cihazı standa kendiniz yerleştirin.

Duraklatma

Cihazı duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın. Temizliğe geri 
başlamak için        düğmesine basın.         düğmesine basarak görevi 
bitirebilir ve cihazı şarj istasyonuna gönderebilirsiniz.

2. Cihazı açın ve şarj edin
Güç düğmesine basın ve basılı tutun. Güç düğmesi ışığı açılınca cihazı şarj 
istasyonuna yerleştirin ve şarj edin.
Not: Eğer cihaz açılmıyorsa pili zayıftır, cihazı direk şarj istasyonuna yerleştirin ve şarj olmasını 
bekleyin.

Not: Şarj standının yanların da 0.5 m ve önünde 1.5 metre boşluk olduğundan emin olunuz. Şarj 
kablosunu standa bağladıktan sonra fazla kalan kabloyu cihaza sıkışmaması için bağlayınız.

Mi Robot Vacuum-Mop 1C
Kullanım Kılavuzu

Kullanım
Kısıtlamaları

Pil ve 
Şarj Olma

Güç/Temizleme Düğmesi

Nokta Temizleme/Şarj Standı Düğmesi

Görsel Navigasyon Sensörü

Güvenlik Bilgileri

Ürüne Genel Bakış

Aksesuarlar

Toz Filtresi

Vakumlu Paspas ve Sensör

Şarj İstasyonu

Vakumlu Paspas

Vacuum-Mop

Kurulum Rehberi

Nasıl Kullanılır

Şarj İstasyonu

Toz Bölmesi Klipsi

Toz Filtresi Kapağı

Kızılötesi Belirleme Sensörü

Sinyal Bölgesi

Yükseklik Sensörleri

Çok Yönlü Tekerlek
Şarj Temas Noktası
Hareket Sensörü
Yan Fırça

Ana Tekerlek
Fırça
Fırça Kapağı Klipsi

Su Tankı

Şarj Temas Noktası

Güç Girişi 

Pil Seviyesi göstergesi
Beyaz: Pil %15 den fazla
Turuncu: Pil %15 den az

Wifi göstergesi
Açık: Wifi Bağlı
Yavaşça yanıp sönen: Wifi bağlanıyor
Hızlıca Yanıp Sönme: Bağlandı

Sıfırlama Düğmesi:
Fabrika ayarlarına döndürmek için butona 
basılı tutun

Hava Çıkış Delikleri/Hoparlör

Çarpışma Tamponu

Filtre

Fırça Temizleme
Aparatı

Güç Kablosu Su Tankı Paspas Pedi Yan Fırça

Navigasyon ve konumlandırma için, temizlik sırasında cihazın kamerası mesafesi görüş mesafesi içerisinde bulunan ilgileri toplar. Lütfen bütün kişisel 
bilgilerinizin şifreli bir şekilde korunduğuna emin olunuz.


