
Mi Robot Vacuum-Mop 1C
Kullanım Kılavuzu

Fırça

1. Cihazı ters çevirin ve klipsleri sıkıştırıp fırça kapağını çıkartın
2. Fırçaları cihazdan çıkartın ve fırça yatağını temizleyin.
3. Paket içerisinde bulunan fırça temizleme aleti ile fırçayı temizleyiniz.
4. Fırçayı tekrar yerleştirerek klipsler oturana kadar bastırın.
Not: Fırçayı haftalık olarak temizlenmesi ve 6 ile 12 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

Yan Fırça

1. Cihazı ters çevirin ve fırçaları yavaşça şekilde gösterildiği gibi 
temizlemeden önce yavaşça çıkartın.
2. Temizledikten sonra yan fırçaları tekrar yerine takın.
Not: Yan fırçaların aylık olarak temizlenmesi ve her 3 ile 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

Paspas Pedi

1. Paspas pedini cihaz üzerinden çekerek çıkartınız. (Paspas pedi her 
kullanımdan sonra temizlenmelidir.)

Cihaz Sensörleri

Cihazda bulunan sensörleri temizlerken temiz ve yumuşak bir bez 
kullanınız.
 • Boşluk sensörleri altta
 • Yavaşlama sensörü önde
 • Şarj bağlantı noktası altta
  • Hareket sensörü altta

Pil

Cihaz yüksek performanslı lithium-ion pil içerir. Lütfen cihazın günlük 
kullanım sırasında en iyi performansı vermek için iyice şarj olduğundan 
emin olunuz.

Şarj Standı

Şarj standını temiz, yumuşak bir bez ile siliniz.

Yazılım güncelleme

Yazılımı telefon uygulamasını kullanarak yapabilirsiniz. Güncellemeden 
önce şarj standı üzerinde ve şarjının en az %15 olduğundan emin olun.
Yazılım güncellenirken güç düğmesi üzerinden bulunan ışık hızlıca beyaz 
ve turuncu olarak ardı ardına yanar.

Sistem Yeniden Başlatma

Eğer cihaz cevap vermeyi durdurursa ya da kapanmazsa güç düğmesine 6 
saniye boyunca basılı tutarak zorla kapanmasını sağlayın. Ardından güç 
düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak cihazı tekrar açın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Eğer sistem yeniden başlatma işe yaramazsa bir iğne yardımı ile sıfırlama 
düğmesine basın, düğmeye bastıktan sonra “Fabrika Ayarlarına 
Sıfırlanıyor” sesi duyacaksınız. Bu işlem cihazı fabrika ayarlarına 
sıfırlayacaktır.

Sarf Malzemelerini Sıfırlama

Telefonunuzdan Mi Home Uygulamasını açın ve ekranın sağ üstünde 
bulunan “Üç Nokta” ya basarak ayarlara giriniz. Menü den sarf 
malzemelerini seçiniz ve sıfırlamak istediğiniz aksesuarı seçerek talimatları 
izleyiniz. 

2. Paspası temizleyin ve yıkayın. 
Not: Pedi temizlemeden önce cihazdan çıkartın ve kirli suyun tekrar üzerine akmadığına emin 
olunuz. Pedleri temizlerken fazla bastırmadığınızdan emin olunuz, aşınma durumunda performansı 
düşecektir. Pedler kullanıldıktan sonra temizlenmelidir. Pedlerin 3 ile 6 ay arasında değiştirilmesi 
tavsiye edilir.)

Toz Toplama ve Filtre

1. Cihazın kapağını açın ve toz filtre klipslerini sıkıştırarak toz filtresini 
çıkartın.

Yıkanabilir Filtreyi Temizleme

1. Toz filtresi bölümünü şekilde gösterildiği şekilde açın. (Haftalık olarak 
temizlenmesi tavsiye edilir.)

Çok Yönlü Tekerlek

1. Cihazı ters çevirin ve tekerlekleri çıkartın
2. Tekerleklerdeki ve akslardaki saç kir ve diğer atıkları temizleyin.
3. Tekerlekleri tekrar yerine koyun ve tam olarak yerleşene kadar üstüne 
bastırın.
Not: Tekerlekler su ile temizlenebilir ve kuruduktan sonra yerine yerleştirilebilir.

2. Toz filtresi bölümüne temiz su ekleyin ve kapağı kapattıktan sonra 
filtreyi ileri geri sallayın, son olarak suyu içerisindeki suyu süzün. Bu 
adımları filtre temizlenene kadar devam edin.(sadece temiz su kullanın. 
Deterjan kullanmayın. Filtreyi fırça ya da eliniz ile yıkamayınız.)

3. Filtreyi şemada gösterildiği gibi çıkartın, kalan suyu çıkması için iyice 
sallayın. Tekrar cihaza takmadan önce filtrenin iyice kurumasını bekleyin.

2. Toz filtre kapağını şemadaki şekilde açın ve temizleyin.

Fırça Temizleme Aparatını Kullanma 
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Sorun Giderme

Eğer cihaz kullanım sırasında bir hata ile karşılaşırsa, güç düğmesi turuncu yanmaya başlar ve bir 
alarm sesi duymaya başlarsınız. Sorunun çözümü için aşağıda bulunan tabloyu inceleyiniz.
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