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Analise este manual de instruções antes de colocar o aspirador em 
funcionamento e guarde-o corretamente



ESTRUTURA DO PRODUTO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

ÍNDICE

01

03

03

03

03

06

06

07

07

08

09

10

11

12

12

12

13

14

14

15

MANUTENÇÃO

16FAQ 

Dados técnicos
Atenção
Instruções de segurança

Descrição e montagem das peças
Lista de peças 

01

01

Função dos botões
Início/Pausa/Desligar
Ligação à rede Wi-Fi
Recarregar
Repor

Limpeza da escova lateral
Limpeza do compartimento para pó, 
esponja e Filtro
Limpeza do depósito de água
Limpeza do sensor e da roda
Limpeza da estação de carregamento
Limpar o rolo da escova

Instalar as escovas laterais
Carregar o robô aspirador
Limpeza
Esfregona
Usar a aplicação
Guia rápido da App M-smartLife

06
06
06
06



01 02

ESTRUTURA DO PRODUTO
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Dados técnicos

Atenção

Instruções de segurança

0403

1   Modelo da base de carregamento: M7-DS
2  Entrada da base de carregamento: 100-240V~, 50-60Hz, 38W
3  Saída da base de carregamento: 16.9V, 2A
4  Modelo da bateria:BP14452A 4ICR 19/65-2
5  Tensão nominal da bateria: 14.4V
6  Capacidade da Bateria: 5200mAh 74.88Wh 

1   A base de carregamento só se aplica ao produto M7/M7 Pro
2  As crianças não devem brincar com o aparelho
3  A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas 

por crianças sem supervisão
4  Antes de carregar, leia as instruções.
5  Apenas para utilização no interior, não expor a água.
6  Durante o carregamento, o aparelho deve ser colocado numa área bem 

ventilada.
7  Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu 

agente de assistência ou por um profissional igualmente qualificado.
8  O carregador da bateria foi concebido para carregamento da bateria 

recarregável fornecida pelo fabricante.
9  Não utilize um aparelho com um cabo de alimentação, peças ou ficha 

danificados.
10 Não exceda as especificações do fabricante durante a utilização.
11  Desligue sempre o aparelho da ficha quando não for utilizado durante 

longos períodos de tempo. 
12 Não devem ser colocados sobre o aparelho objetos contendo líquidos, 

como jarras.

Ao utilizar um aparelho elétrico, deve sempre seguir as precauções básicas, 
incluindo as seguintes:
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR (ESTE APARELHO), a 
inobservância dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, 
incêndio, e/ou ferimentos graves.
AVISO- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou ferimentos:

1.  Não utilizar no exterior ou em superfícies molhadas.
2. Não permita que o aparelho seja utilizado como um brinquedo. Se 

necessário, preste especial atenção sempre que este for utilizado por ou na 
proximidade de crianças, animais de estimação ou plantas.

3. Apenas utilize o aparelho como descrito neste manual. Apenas utilize os 
acessórios recomendados pelo fabricante.

4. Não utilize o aparelho com um cabo ou tomada danificados. Devolva o 
aparelho ou a estação de carregamento ao centro de assistência se estes 
não estiverem a funcionar devidamente, se tiverem caído ao chão, estiver-
em danificados, se tiverem sido deixados no exterior, ou se tiverem caído 
dentro de água.

5. Não puxe nem transporte o aparelho usando o cabo, não use o cabo como 
manípulo, não feche a porta por cima do fio, nem puxe o fio em torno de 
rebordos ou cantos afiados. Não passe o aparelho por cima do cabo. Afaste 
o cabo de superfícies aquecidas.

6.  Não desligue o aparelho da tomada puxando o fio. Para desligar o aparelho 
da tomada, pegue na ficha, não no cabo.

7.  Não manuseie o carregador, incluindo a ficha do mesmo, e os terminais de 
carregamento com as mãos molhadas.

8.  Não coloque objetos nas aberturas. Não utilizar com nenhuma abertura 
obstruída; mantenha o aparelho livre de pó, cotão, cabelo, e qualquer outra 
substância que possa reduzir o fluxo de ar.

9.  Afaste o cabelo, roupas soltas, dedos, e todas as partes do seu corpo de 
aberturas e peças em movimento.

10. Não recolha substâncias em combustão ou que libertem fumo, como 
cigarros, fósforos, ou cinzas quentes.

11.  Não utilize sem o compartimento do pó e/ou filtros nos devidos lugares.
12. Desligue o conjunto de baterias do aparelho antes de efetuar quaisquer 

ajustes, de trocar de acessórios, ou armazenar o aparelho. Estas medidas 
de segurança preventivas reduzem o risco de iniciar o aparelho acidental-
mente.

13. Apenas deve recarregar o aparelho com o carregador especificado pelo 
fabricante. Um carregador adequado para um tipo de conjunto de baterias 
pode gerar o risco de incêndio se utilizado com outro conjunto de baterias.

14. Apenas utilize o aparelho com conjuntos de baterias especificamente 
concebidos para o efeito. A utilização de quaisquer outros conjuntos de 
baterias pode dar origem ao risco de ferimentos ou de incêndio.

15. Afaste o conjunto de baterias de outros objetos metálicos, como clipes, 
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos de metal, que 
possam estabelecer uma ligação de um terminal com outro sempre que 
não o estiver a utilizar. Um curto circuito entre os terminais das baterias 
pode causar queimaduras ou um incêndio.

16. A bateria pode expelir líquido sob condições abusivas, evite entrar em 
contacto com a mesma. Em caso de contacto acidental, lavar com água. Se o 
líquido entrar em contacto com os olhos, deve procurar assistência médica. O 
líquido expelido pela bateria pode causar irritação ou queimaduras.

17. Não utilize um conjunto de baterias ou um aparelho danificado ou alterado. 
As baterias alteradas ou modificadas podem exibir um comportamento 
imprevisível, resultando em incêndio, explosão, ou risco de ferimentos.

18. Não exponha um conjunto de baterias ou um aparelho a fogo ou a 
temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a uma temperatura 
acima de 130°C pode causar uma explosão.

19. Não utilize nem armazene em ambientes extremamente quentes ou frios 
(abaixo de 4°C ou acima de 40°C). Por favor, carregue o robô a uma 
temperatura acima dos 4°C e abaixo de 40°C.

20. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o conjunto de 
baterias ou o aparelho fora do intervalo de temperaturas especificado nas 
instruções. Um carregamento indevido ou a temperaturas fora do intervalo 
especificado podem danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

21. Utilize um serviço de manutenção com profissionais qualificados, que 
apenas utilizem peças de substituição idênticas. Esta medida irá garantir a 
segurança do produto se mantém.

22. Não modifique nem tente reparar o aparelho ou o conjunto de baterias, 
exceto quando indicado nas instruções de utilização e manutenção.

23. Afaste os cabos de outros aparelhos das áreas a limpar.
24. Não opere o aspirador numa divisão com uma criança ou um bebé a 

dormir.
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FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

Botão de recarga

Ligação à rede Wi-Fi

Repor

Início/Pausa/Desligar 

Ligação à rede Wi-Fi

Recarregar 
Pressionar brevemente para recarregar.

05

Função dos botões

Repor

25. Não opere o aspirador numa área com velas acesas ou objetos frágeis na 
superfície a limpar.

26. Não opere o aspirador numa divisão com velas acesas sobre a mobília, nas 
quais o aspirador possa bater acidentalmente.

27. Não permita que as crianças se sentem em cima do aspirador.
28. Não utilize o aspirador em superfícies molhadas.
29. Não utilize a estação de carregamento se esta se encontrar danificada.
30. Desligue o interruptor antes de limpar ou de efetuar a manutenção do 

aparelho.
31.  Deve remover a ficha do recipiente antes de limpar ou de efetuar a 

manutenção da base de Carregamento.
32. Remova o aparelho da base de carregamento e desligue o interruptor do 

aparelho antes de remover a bateria para eliminar o aparelho.
33. Se não utilizar o robô durante longos períodos de tempo, deve carregar o 

robô totalmente e colocá-lo na posição OFF para o guardar, e deve 
desligar a ficha do carregador.

34. Apenas para utilização com a base de carregamento M7 e M7 Pro.
35. Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) 

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas 
sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se 
receberem instruções relativas à utilização do aparelho por alguém 
responsável pela sua segurança. A limpeza e manutenção não devem ser 
efetuadas por crianças sem supervisão. 

36. Não derrame água ou líquido sobre o aparelho. Pode aumentar o risco de 
quebra ou incêndio.

37. Não utilize o aparelho perto de um aquecedor ou de materiais inflamáveis. 
Não utilize o aparelho junto a fogo ou chamas, como aquecedores móveis, 
luz de velas, candeeiros de secretária, lareiras, etc., ou num local onde 
existam materiais inflamáveis, como gasolina, álcool, diluente, etc.

38. Certifique-se de que não existem objetos perigosos em torno da área de 
limpeza do aparelho, a fim de evitar colisões, e desligue quaisquer aquece-
dores elétricos ou ventoinhas.

39. Não utilize o robô em pisos negros, o robô pode não funcionar normal-
mente.

AVISO DE 
SEGURANÇA

Início/Pausa/
Desligar

Iniciar: Prima e mantenha premido durante 3s até ouvir a voz de inicial-
ização após a máquina se ligar. 
Pausa: Prima uma vez e a máquina irá parar. Prima novamente, a máquina 
começará a trabalhar novamente.
Desligar: Ajude a retirar a máquina da base de carregamento, de seguida, 
prima e mantenha premido durante 3s até ouvir a voz de encerramento e a 
máquina se desligar. 

Prima durante 3 segundos para ajustar a rede Wi-Fi. O robô encontra-se no 
estado de ajuste se a luz estiver a piscar.

Prima “Repor” para reiniciar o robô quando este não estiver a funcio-
nar.



07 08

 

 
 

1.5M

1.5M

1.5M
1.5

M

Instalar as escovas laterais

Fig.1

Carregar o robô aspirador

Início/Pausa

 

 

Para prolongar eficazmente a duração da bateria, deve:

Limpeza
1   Vire a unidade ao contrário. 
2  Com a unidade virada ao contrário, alinhe 

a escova lateral sobre o cabo da escova. 
Mantenha a cor das escovas laterais iguais 
às dos postes de cada escova. 

3  Prima a escova lateral para baixo até 
encaixar no lugar.

4  Certifique-se que as escovas laterais 
podem rodar livremente. 

5  Consulte a Fig.1.

1   Coloque a base de carregamento 
corretamente: Posicione a base de 
carregamento contra uma parede 
e remova todos os obstáculos em 
torno da mesma, como ilustrado 
na figura abaixo. 
Não coloque a base de carrega-
mento sobre um tapete e man-
tenha a área seca. Além disso, 
ajude a remover o suporte da 
esfregona quando estiver a 
carregar.

3  Coloque o aspirador na base de 
carregamento, garantindo que 
está em contacto com os contac-
tos de carregamento. Uma luz 
branca começará a piscar, indican-
do que o robô está a carregar. 
Carregue durante 12 horas antes 
da primeira utilização.

2  Ligue o interruptor.

NOTA

NOTA

1   Carregar antes da primeira utilização;
2  Quando a bateria estiver fraca, carregue-a assim que possível;
3  Se não utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, carregue totalmente a 

bateria e coloque-a num local ventilado e seco;
4  Carregue o robô a cada 3 meses se não o utilizar durante longos períodos de tempo para 

proteger a bateria;
5  Esta máquina possui uma função de recarregamento automático. Em alguns casos especiais 

(como quando a bateria se esgota, quando a máquina está presa, etc.), a unidade principal 
pode não se recarregar automaticamente.

1   Não utilize o seu robô sobre superfícies molhadas ou com poças de água. Antes de utilizar 
o produto sobre um tapete com rebordos com borlas, por favor, dobre os cantos do tapete 
por baixo do mesmo. 

Recolha os fios e artigos diversos espalhados pelo chão e remova itens 
valiosos e frágeis, que possam cair facilmente durante a limpeza.
Se houver um ambiente suspenso na área de limpeza, utilize objetos para 
fixar e prender para evitar possíveis danos.

Recomenda-se seguir o robô-vassoura para detetar possíveis problemas 
durante o primeiro processo de limpeza. O robô pode limpar muito mais 
facilmente depois disso. Se não precisar de limpar determinadas áreas 
especiais ou se o robô ficar preso, pode adicionar uma área restrita ou uma 
parede virtual no mapa na aplicação para evitar que o robô entre na área 
especial acima.



Esfregona

3  Encha com água. 

Entrada/saída de água

�Depósito de 
água

Suporte para pano 
de esfregona

Pano para esfregona

Usar a aplicação

WiFi

Adicionar equipamento
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1  Fixe o pano da esfregona ao 
suporta da esfregona. 

2  Prima o botão no depósito e puxe 
para remover.  

4  Fixe o suporte da esfregona ao 
depósito da água.

5  Volte a inserir o conjunto do 
depósito da água no aspirador.

6  Prima ‘‘      ’’ para começar a usar 
a esfregona.

NOTA

NOTA

a. Não encha com água acima do nível “Máximo”. 
b. Recomenda-se usar água limpa no depósito de água. Não coloque detergente na água.
c. Limpe o pano da esfregona após a limpeza.
d. Ouvirá um clique assim que o depósito de água for instalado corretamente. e. Desloque o 

suporte da esfregona quando o robô estiver a carregar.
f. Defina a parede virtual através da aplicação ou enrole o tapete se não quiser que o robô o 

suba durante a operação de limpeza com esfregona.
g. Ajuste o fluxo de água a partir da aplicação de acordo com a sua necessidade.

Se o nome da sua rede Wi-Fi doméstica ou a palavra-passe forem alterados, necessitará 
de restabelecer a ligação ao seu robô aspirador.

A aplicação as versões de sistemas móveis iOS 9.0 e superiores, Android 6.0 e superiores, 
mas o dispositivo Pad não é aceite; geralmente, a versão do sistema do telemóvel pode 
ser verificada clicando em “Configurações-Sobre o Telemóvel” no telemóvel. 
Este modelo não suporta o router encriptado WEP;
A configuração do acesso do aspirador à rede do requer uma rede Wi-Fi com uma faixa 
de frequência de 2.4GHz, atualmente, a faixa de frequência 5GHz não é compatível;
Não configure o acesso à rede no estado de carregamento;
É obrigatório ter uma rede Wi-Fi para configuração do acesso do aspirador à rede; assim 
que o acesso à rede for configurado com sucesso, pode utilizar a aplicação numa rede 
Wi-Fi/2G/3G/4G e o aspirador pode ser controlado remotamente;
Se a palavra-passe da sua rede Wi-Fi for alterada, o aspirador será apresentado como 
offline na aplicação; Sem quaisquer alterações do número de conta da aplicação, só 
precisa de configurar o acesso do aspirador à rede mais uma vez;
Se outras pessoas quiserem utilizar a aplicação para operar o mesmo aspirador, devem 
ser convidadas pelo proprietário do dispositivo na aplicação, partilhando o dispositivo 
com a conta do novo utilizador (na condição de o convidado ter transferido a aplicação e 
ter efetuado o registo de uma conta);
O dispositivo será removido da lista de dispositivos do proprietário do dispositivo 
original se o proprietário de uma nova conta se ligar com sucesso ao dispositivo;
Assim que o acesso do aspirador à rede seja configurado com sucesso, as seguintes 
operações resultarão na aprovação das configurações da rede Wi-Fi e requer a configu-
ração de acesso secundário à rede; Prima continuamente a tecla de configuração de 
acesso à rede do dispositivo durante 3 segundos e todas as informações relativas à rede 
Wi-Fi serão eliminadas após ouvir um clique;

1   Certifique-se que o telemóvel está ligado à sua 
rede Wi-Fi doméstica.

2  Transfira a aplicação MSmartLife e registe o seu 
aspirador:
a. Digitalize o código QR ou procure a aplicação 

MSmartLife na Apple Store ou Google Play. 
Transfira a aplicação. 

b. Abra a aplicação e crie a sua conta pessoal. 
Siga as instruções apresentadas no ecrã.

3  Adicione o seu robô aspirador na sua aplicação
Prima o botão “+” no ecrã principal da aplicação e 
selecione VCR09B na lista de produtos 
disponíveis.

4  Ligue o seu robô à sua rede Wi-Fi
Após montar e ligar o robô, prima e mantenha 
premido o botão “Wi-Fi” durante 3 segundos até 
ouvir um aviso sonoro. A luz do indicador de Wi-Fi 
começará a piscar. Siga as instruções apresentadas 
na aplicação e siga os passos seguintes.

Assim que o acesso à rede seja configurado com sucesso, será o proprietário deste 
aspirador e pode operar o seu aspirador inteligente acedendo à interface de funciona-
mento do aspirador.

Registe-se e inicie sessão 
na sua conta pessoal

NOTA



Guia rápido da App M-smartLife
MANUTENÇÃO
Limpeza da escova lateral

Limpeza do compartimento para pó, esponja e Filtro

Esvazie o compartimento de pó após cada utilização.
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NOTA

NOTA
Se a rede Wi-Fi de sua casa for instável, pode causar um certo atraso nas operações 
relacionadas com a aplicação M-Smart. (O conteúdo da aplicação M-SmartLife App 
está sujeito a alteração em função da atualização da tecnologia do produto. Para mais 
informações, consulte a interface M-SmartLife).

Voltar à página 
anterior

Energia 
restante

Força do 
sinal

Selecione o 
modo de sucção

Limpeza 
inteligente

Recarregar

Configurações 
do robô

Controlar o robô 
manualmente

Tempo de 
limpeza

Selecionar a 
velocidade do 
fluxo de água

Mais modos de 
limpeza

1   Verifique regularmente se a escova lateral tem cabelo enrolado.
2  Limpe a escova lateral com uma ferramenta de limpeza ou com um pano.
3  Se a escova lateral estiver deformada por causa de ter cabelos enrolados, 

remova-a e retire-a do aspirador e do lugar. Mergulhe-a em água morna 
durante 5 segundos.

4  Se a escova lateral estiver danificada permanentemente, substitua-a pelo 
conjunto de escovas sobresselente.

1  Prima o botão para soltar o compar-
timento de pó para o remover do 
robô.

2  Prima o botão para soltar o 
recipiente para pó para o 
esvaziar no contentor.

Botão para soltar 
o compartimento 
de pó

Botão para soltar o 
compartimento de pó

Restaurar mapa

Editar mapa

Silenciar



Limpeza do depósito de água Limpeza do sensor e da roda

Limpeza da estação de carregamento
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3  O filtro HEPA está situado junto ao 
compartimento de pó. Mantenha o 
filtro HEPA e a esponja totalmente 
secos antes de cada utilização.

1   Assim que termine de efetuar a limpeza com a esfregona, prima o botão 
para soltar o depósito de água e puxe-o para remover o depósito de água. 
Retire o suporte da esfregona separando-os.

3  Abra a tampa e despeje a água restante no 
depósito da água.

4  Seque o depósito da água.
Não se recomenda a exposição à luz solar.

Limpe os sensor e as rodas suavemente com um pano macio, como 
mostrado na figura à direita.

Limpe os terminais de carregamento do robô e da estação de carregamen-
to com um pano macio, como mostrado na figura à direita.

2  Lave a almofada da esfregona e seque-a COMPLETAMENTE.

4  Volte a inserir o compartimento 
para pó no robô.



Limpar o rolo da escova
1  Puxe a área central do rolo da escova para a separar.

FAQ
Em caso de mau funcionamento, consulte a tabela apresentada abaixo.

Problema Possível motivo Solução 
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NOTA

2  Pode separar o rolo da escova puxando a sua parte central. De seguida, 
pode limpar os fios ou cabelos que esteja presos em torno do rolo da 
escova com uma tesoura ou com a escova de limpeza incluída.

Remova o cabelo 
da escova

Se as escovas laterais estiverem enroladas, pode removê-las e colocá-las em água 
morna durante 30 segundos, de seguida, deixe-as secar completamente. Além disso, 
utilize uma escova de limpeza regularmente para remover pó, detritos e cabelo das 
escovas laterais. A estrutura do rolo da escova também pode ser removida e limpa 
levantando-a. Quando a voltar a colocar no lugar, certifique-se que a aba de borracha 
se encontra do lado mais próximo do compartimento para pó. 
Sempre que esvaziar o seu compartimento para pó, limpe o seu filtro ao mesmo 
tempo.

O aparelho não será 
carregado

O aparelho fica 
preso

Não limpe 
corretamente e 
recarregue

Não efetua a 
limpeza de acordo 
com o tempo 
predefinido

Após instalar o 
suporte da mopa, 
o aparelho 
torna-se imper-
meável

O aparelho falhou 
algumas passagens 
de escova, não 
existe um plano de 
limpeza, e o mapa 
da aplicação é 
apresentado de 
forma irregular

O aparelho não 
funciona

O aparelho recua

O interruptor não está 
ligado durante o carrega-
mento.
O aparelho e os terminais 
de carregamento não se 
encontram em contacto 
total.

Ligue o aparelho
Certifique-se de que o 
aparelho está totalmente em 
contacto com o terminal de 
carregamento

O aparelho irá automatica-
mente dar início ao modo de 
fuga. Se não conseguir resolver 
o problema, necessita de 
auxílio manual.
Limpe os enrolamentos da 
escova lateral e reinicie-o. Caso 
contrário, contacte o departa-
mento de pós-vendas.

Carregue o aparelho.

Ligue a fonte de alimentação 
do aparelho.
Reinicie o aparelho e agende 
uma nova hora.

Entre em contacto com o 
centro de serviço de pós-venda.
Adicionar água.
Desobstrua a saída de água e o 
filtro do tanque.

Se o piso for encerado, seque-o 
antes de utilizar. 
Minimize a presença de objetos 
no chão tanto quanto possível. 
Não desloque nem bloqueie o 
aparelho durante o seu 
funcionamento.

Ligue a fonte de alimentação.
Carregue o aparelho.
Posicione o aparelho junto ao 
chão.
Entre em contacto com o 
centro de serviço de pós-venda.

Afaste os obstáculos 
dianteiros.
Toque no para-choques para 
verificar se existe algum objeto 
estranho preso no mesmo. 

O aparelho está coberto 
por fios no chão, por 
tecidos de cortinas 
pendentes ou enrolado 
em cobertores.
A escova lateral e o rolo 
da escova, etc. ficam 
presos, e o aparelho não 
pode funcionar normal-
mente.

O aparelho não tem 
bateria suficiente.

O interruptor não está 
ligado
A hora agendada foi 
cancelada

O íman do suporte da 
mopa cai.
Não existe água dentro do 
tanque de água.
O orifício de saída da base 
do aparelho está obstruído.

O chão está escorregadio. 
Fios, sapatos e objetos 
colocados no chão afetam 
o funcionamento normal 
do aparelho. 
A limpeza é interrompido 
a meio. 

O interruptor não está 
ligado.
Bateria fraca.
As rodas baixam e os três 
grupos dos sensores de 
queda estão no modo de 
queda.

Existe um obstáculo à 
frente.
O para-choques está 
preso.



 
 
 
  

2400-2483.5MHz, POTÊNCIA DE RF MÁX DA REDE WI-FI: 20 dBm,
POTÊNCIA RF MÁXIMA DO BLUETOOTH: 10 dBm

Eliminação correta deste produto
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Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

Nós, a Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

N.º 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, 

Jiangsu, China

Identificação única desta Doc: M7-001

Em caso de mau funcionamento, consulte a tabela apresentada abaixo.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros 
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no meio 
ambiente ou à saúde humana como consequência da eliminação descontrolada 
de resíduos, recicle-o com consciência para promover a reutilização sustentável 
dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas 
de recolha e devolução ou contacte o revendedor onde o produto foi adquiri-
do. 
Estas entidades poderão providenciar a reciclagem ambientalmente segura 
deste produto.

Declaração de conformidade (DoC)

Responsabilidade de que o produto:

Nome do produto: Robô aspirador

Nome comercial: Midea

Tipo ou modelo：M7 / M7 Pro

A que se refere esta declaração está em conformidade com os requisitos 

essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva:

2014/53/EU 2011/65/EU (CE) No. 1907/2006

Este produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros 

documentos normativos:

Informações complementares

Ficha Técnica detida por: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

Local e data de emissão (desta DoC): CHINA 2021-3-1

Assinada pelo fabricante 

(Assinatura da pessoa autorizada)

Nome (na forma impressa): Shawn.yan

Título: Gestor de Qualidade

2014/53/EU: EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311:2008 EN 62233:2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:

2015

EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU: EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014  EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Problema Causa Solução 

A app 
apresenta 
uma falta de 
ligação

Falta de 
ligação entre o 
telemóvel e o 
equipamento

Verifique se o 
telemóvel tem 
acesso à rede;
Verifique se o 
router está a 
funcionar normal-
mente;
Necessita de ligar 
o aspirador;
As configurações 
de Wi-Fi do 
equipamento 
foram aprovadas.
A palavra-passe do 
Wi-Fi ou da rede 
foram alteradas.

O telemóvel deve ter 
novamente acesso á rede
Reinicie o router
Ligue novamente o 
aspirador
Adicione novos aparelhos 
à App
Após iniciar o sistema, 
prima continuamente o 
botão “     ” durante 3 
segundos e liberte-o 
após ouvir um bipe; 
Autorize todas as 
configurações de WiFi do 
aspirador e adicione 
novamente os aparelhos 
elétricos domésticos que 
pretende operar.

Rede ocupada;
Fraca receção do 
sinal de Wi-Fi por 
parte do telemóvel;
A banda larga da 
rede não é 
adequada.

Reinicie o router para 
reduzir o número de 
utilizadores com acesso;
Verifique as configu-
rações do próprio 
telemóvel;
Alargue a banda larga da 
rede.

Altere os telemóveis e 
digitalize;
Adicione o aparelho por 
categoria de produto.

Altere a configu-
ração dos 
telemóveis;

A ligação à 
rede não está 
bem estabele-
cida

As configu-
rações do 
equipamento 
do telemóvel 
são muito 
baixas, a 
câmara não 
tem função de 
focagem.

Funcionamen-
to lento da 
App

O código QR 
do próprio 
telemóvel não 
pode ser lido 
pela aplicação. 

Resolução de 
problemas




