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Velkommen

Tak fordi du valgte Mi Robot Vacuum-Mop Essential! Læs denne manual grundigt inden brug, og behold 
den for fremtidig reference. 

MiStore Danmark
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Reservedele til støvsugere

MiStore.dk
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Sikkerhedsoplysninger

Brugsbegrænsninger
• Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover, og af personer med nedsat fysisk-, sensorisk- eller -psykiske funktions
evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og 
forstår de involverede farer.
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet af en person som er 
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal være under opsyn for at sikre sig, at de ikke leger med apparatet.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
• Sørg for, at støvsugeren er slukket, og at ladestationen er taget ud af stikket, inden rengøring eller vedligeholdelse udføres.
• Denne støvsuger er kun beregnet til at rengøre gulve i hjemmet. Brug den ikke udendørs, som f.eks. på en åben altan eller på
en overflade, der ikke er et gulv, som en sofa eller i kommercielle og industrielle omgivelser.
• Brug ikke støvsugeren i et område, der er hævet over jorden, f.eks. et loft, en åben altan eller oven på møbler, medmindre
beskyttende barrierer er til stede.
• Brug ikke støvsugeren ved en omgivelsestemperatur på over 40 ° C eller under 0 ° C eller på et gulv med væsker eller klæbrige 
stoffer
Opladningstemperatur: 0 ° C til 35 ° C.
• Gør venligst rummet klar inden brug, og giv vejledning i løbende vedligeholdelse af værten.
• Dette apparat indeholder batterier, der kun kan udskiftes af faglærte personer.
• Fjern eventuelle kabler fra gulvet, før du bruger støvsugeren for at forhindre, at den trækker dem med under rengøringen.
• Fjern skrøbelige eller løse genstande fra gulvet, f.eks. vaser eller plastikposer, for at forhindre støvsugeren i at blive blokeret
eller i at den støder på dem og forårsage skade.
• Anbring ikke børn, kæledyr eller genstande oven på støvsugeren, mens den står stille eller bevæger sig.
• Brug ikke støvsuger til at rengøre mørke tæpper, da mørke tæpper muligvis ikke kan rengøres ordenlig nok.
• Lad ikke robotten opsamle hårde eller skarpe genstande som f.eks. byggematerialer, glas eller søm.
• Sprøjt ikke væske ind i robotten. Sørg for, at støvbeholderen er grundig tør, før du geninstallerer den.
• Anbring ikke støvsugeren på hovedet.
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Batteri og opladning
• Brug ikke nogen tredjeparts batterier, strømadaptere eller ladestationer. Brug kun med <BLJ24W200120P-V> forsyningsenhed.
• Aftør ikke nogle dele af støvsugeren med en våd klud eller anden væske.
• Du må ikke på egen hånd adskille, reparere eller ændre på batteriet eller ladestationen.
• Anbring ikke ladestationen i nærheden af en varmekilde, f.eks. en radiator.
• Bortskaf ikke gamle batterier forkert. Inden kassering af støvsugeren, skal du sørge for, at støvsugeren er frakoblet og
batteriet fjernet og bortskaffet på en miljømæssig sikker måde.
• Sørg for, at støvsugeren er slukket, når den transporteres og opbevares i den originale emballage, hvis det er muligt.
• Hvis støvsugeren ikke skal bruges i en længere periode, skal den oplades fuldstændigt, derefter slukkes den og opbevares på 
et køligt, tørt sted.
• Genoplad støvsugeren mindst en gang om måneden for at forhindre skader på maskinen.

Hermed erklærer Xiaomi Communications Co., Ltd., at radioudstyrstypen Mi Robot Vacuum-Mop Essential MJSTG1
er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU -overensstemmelseserklæringen findes på følgende
internetadresse: http //www.mi.com/global/service/support/declaration.html

• Opbevar hovedbørstens rengøringsværktøjer utilgængeligt for børn.
• Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
• Brug ikke støvsugeren til at rengøre brændende stoffer.
• Ved brug i normal tilstand, skal dette apparat holdes på en afstand af mindst 20 cm mellem antennen og brugerens krop.
• Brug kun dette produkt som anvist i brugervejledningen eller hurtig-start guiden. Brugere er ansvarlige for tab eller skader, der 
opstår pga. forkert brug af dette produkt.

04  

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
https://www.mistore.dk/


Statusindikator
Blinker orange: Fejl/Returnerer til opladerstation for at 
oplade når den har lavt batteri. 
Blinker langsomt orange: Oplader (batteriniveauet er lavt) 
Blinker langsomt hvidt: Oplader (batteriniveauet er højere 
end 20%). 
Blinker hvidt:Returnerer til opladerstation for at oplade/
Pause 
Hvidt: Rengører/Fuldt opladet.  

Produktoversigt

Vacuum Mop
Opladerstation
Tryk for at sende robotten tilbage til opladerstationen. Tryk 
igen for at sætte på pause. Tryk og hold nede i 5 sekunder. 
Når du hører en stemmemeddelelse, tryk og hold nede i 5 
sekunder mere for at nulstille til fabriksindstillinger.

Power/Rengøringsknap
Tryk og hold nede i 3 sekunder for at tænde og slukke 
robotten når den ikke oplader Tryk for at starte eller sætte 
rengøring på pause. 

Tryk og hold begge knapper nede samtidig i 
3 sekunder for at nulstille Wi-Fi. 

+
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Tilbehør

Sidevinkel

IR sensor

Kollisionssensor

Opladerstation Mop Pad Holder Mop pad

2-i-1 støvbeholder med vandtank 

System genstart knap

Netværksforbindelse
Blinker blåt: forbinder til netværk
Blå: Netværk forbundet

Luftudgang

Clip til fjernelse af 2-i-1 støvbeholder
Beholder med vandtank 

RengøringsbørsteStrømadapter
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Opladnings punkter

Moppe samling

Opladerstation IR 
sensor

cliff/kant sensorer 

Batteri 
Børste Cover 
Børste 
Drivhjul 

Vandafløbshul

Sidebørste

Underside Opladerstation
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Forbind til Mi Home/Xiaomi Home App

Dette produkt fungerer sammen med Mi Home/Xiaomi Home app. Styr din enhed med Mi Home/Xiaomi Home app.

Scan QR koden for at downloade og installere appen. Du vil blive ført til forbindelses opsætningssiden hvis 
app'en allerede er installeret. Eller søg på "Mi Home/Xiaomi Home" i app store for at download og installere den. 

Åbn Mi Home/Xiaomi Home app, klik på "+" øverst til højre og følg derefter vejledningen for at tilføje din enhed. 
*Appen som refereres til er Xiaomi Home appen i Europa (undtagen Rusland). Navnet på appen vist på din enhed bør vælges som 
standard. 
Bemærk: App version kan være blevet opdateret, følg venligst vejledningen baseret på den nuværende app version. 

Nulstil Wi-Fi Forbindelse
Ved udskiftning til en ny router eller ved ændring af din Wi-Fi adgangskode, skal du nulstille robottens Wi-Fi forbindelse. For at gøre 
dette, tænd robotten, tryk og hold samtidig knapperne "+" and "house icon " "Power icon " nede i 3 sekunder indtil du hører en 
stemme sige "Resetting the Wi-Fi connection and entering network configuration mode". (Nulstilling af Wi-Fi forbindelse og nu i 
netværks konfigurationstilstand) Når først Wi-Fi forbindelsen er nulstillet, skal du følge vejledningen i appen for at tilføje enheden.
Bemærk: Kun 2.4 GHz Wi-Fi netværk er understøttet. 

Genoprettelse af fabriksindstillinger
Tryk og hold opladerstationens knap nede "      " i 5 sekunder. Når en stemmemeddelelse høres, tryk og hold opladerstationens knap 
nede igen i mere end 5 sekunder. Separate stemmemeddelelser angiver, hvornår nulstillingen begynder, og hvornår den er 
afsluttet. Gendannelse af fabriksindstilligner sletter alle brugerdata.
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Hvordan man bruger

3. Placer opladerstationen på plant underlag 
op ad væggen. .

4. Tænd og oplad støvsuger-mop robotten. 
Tryk og hold knappen "     " nede i 3 sekunder 
for at tænde robotten. Når indikatoren lyser, 
placer manuelt robotten på opladerstationen 
for at oplade. 

0.
5m

1.5m

0.
5m

2. Tilslut til strømforsyningen
Åbn bund coveret på opladerstationen. Tilslut strømkablet, og 
vikl overskydende ledning rundt om spolen på opladerstationen, 
og fjern derefter beskyttelsesfilmen fra IR -sensoren

1. Inden anvendelse
Fjern beskyttelsesskums striberne på begge sider, og tag 
beskyttelsesfilmen af kollisionssensor. 
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Støvsuger tilstand
Tænd robotten. Den er nu klar til at gøre rent. 

Støvsugning- & Moppetilstand
1. Åben låget og fyld tanken, og fastgør låget igen. Indsæt 2-i-1 
støvbeholderen med vandtank i robotten. 

2. Glid den samlet moppeholder lige ind i bunden af robotten i 
den retning vist. 

3. Tænd robotten. Den er nu klar til at begynde at støvsuge og 
moppe.  
Bemærk: Hvis moppeholderen ikke er monteret, kan man kun bruge 
støvsugertilstand. 
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Placer aldrig opladerstationen i et område med direkte sollys. . 
Sørg for at der er 0.5 meter eller mere åben plads på hver side af opladerstationen og mere end 1.5 meter foran. 
Hvis robotten ikke kan tænde på grund af for lavt batteri, så placer den direkte på opladerstationen for at oplade. 
Robotten vil automatisk tænde når den er på opladerstationen.  
Robotten kan ikke slukkes når den er på opladerstationen.  
Fjern moppen når robotten oplader eller ikke er i brug. 
Rengør regelmæssigt 2-i-1 støvbeholderen med vand for at hindre snavsophobing. Dette vil hjælpe robotten med at 
vedligeholde optimal ydeevne.  
Ryd for alle løse kabler på gulvet inden rengøring for at hindre at robotten trækker dem med  eller sidder fast i dem. 

Forholdsregler:
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Tænde og slukke
Tryk og hold knappen "      " nede i 3 sekunder for at tænde robotten. Indikatoren vil blive hvid og du vil høre en stemmemeddelelse 
som indikerer at robotten er i standby mode. 
For at slukke robotten, trykke og hold knappen "      " nede mens den holder stille. En stemmemeddelelse vil indikerer at robotten 
er slukket. 
Bemærk: Robotten kan ikke slukkes mens den oplader. Hvis robotten ikke kan tænde på grund af for lavt batteri, placer robotten manuelt på opladerstationen for at oplade. 

Start og pause af rengøringen 
Tænd robotten, og tryk derefter på knappen "      " for at opstarte rengøring. For at sætte på pause mens robotten er i gang, tryk på 
knappen "      "
Bemærk: Robotten kan ikke bruges til at fjerne væske. Hvis robotten har lavt batteri og ikke kan starte rengøring, så oplad til nødvendige niveau inden rengøring. Hvis 
robotten begynder at have lavt batteri ved en rengøringsopgave, så vil den automatisk vende tilbage til opladerstation. Når  batteriniveauet er tilstrækkeligt  igen, så vil 
robotten automatisk fortsætte med rengøringen hvor den stoppede. Inden rengøring, ryd for alle løse kabler på gulvet (herunder også opladerstationens strømkabel) for at 
forhindre den i at trække dem med sig eller i at sidde fast i dem, hvilket ved et uheld kunne medføre nedlukning af elektriske apparater eller forårsage skade på genstande 
eller kabler. 

Start og pause af opladerstationen
Auto mode: Robotten vil automatisk returnere tilbage til opladerstationen for at oplade efter at rengøringen er afsluttet.  
Manual mode: Tryk på knappen "       " for manuelt at sende robotten til opladerstationen. 
Ved returnering til opladerstationen, vil robotten indikerer med hvide blink, eller blinke orange hvis robotten har lavt batteri.  
Indikatoren blinker langsomt hvidt ved opladning, og forbliver hvid når den er fuldt opladet. 
Bemærk: Hvis robotten er ude af stand til at returnere til opladerstationen på grund af en fejl, så sikre dig at der ikke er nogle genstande omkring opladerstationen, og placer 
derefter robotten manuelt på opladerstationen for at oplade. 
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Justering af sugekraft
Fire sugetilstande er tilgængelig i appen:  Silent, Standard, Medium, og Turbo. Standardtilstanden er Standard. 

Justering af vandmængde
Du kan bruge appen til at justere mængden af det vand som robotten skal bruge ved moppevask. Tre vandmængder er 
tilgængelige: Low (1), Medium (2), og High (3). Standardtilstanden er Medium (2).

Rengøringstilstande

Ved al rengøring, vil robotten metodisk rengøre i et S-formet mønster og generere et realtid kort i Mi Home/Xiaomi Home appen. 
Bemærk: Undgå at flytte robotten mens den er i gang, da det kan forårsage at robotten mister dens position og igen kortlægger dens omgivelser, hvilket vil reducerer robottens 
rengøringseffektivitet.

1. Kant rengøring  
Aktiver kant rengøring tilstand i appen. Da vil robotten rengøre langs kanter og vægge i 30 minutter og derefter returnere til 
opladerstationen. 
2. Område(SPOT) rengøring
Du kan bruge appen til at få robotten til at rengøre et specifikt område på kortet. Ved at klikke på Område rengøring (SPOT) vil 
robotten automatisk navigere derhen og rengøre et 1×1 m område.
3. Skemalagt rengøring  
Du kan skemalægge rengøringstider i appen. Robotten vil automatisk starte rengøring til de skemalagte tidspunkter, og derefter 
returnere til opladerstationen når rengøringen er afsluttet.
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Pleje og vedligeholdelse

Anbefalet tidsplan for rengøring og udskiftning af dele

Bemærk: Sluk robotten og frakobl strømkablet inden udførelse af pleje eller vedligeholdelse. Aktuel reservedel 
udskiftningscyklus kan variere efter brugsforhold.   

Komponent

2-i-1 støvbeholder med vandtank

Filter

Børste

Sidebørste

Rensebørste

Børste cover

Kant (Cliff) sensorer

Opladningspunkter

Drejehjul

Moppe samling

Moppe

Rengøringsfrekvens

Hver gang

En gang om ugen

En gang om ugen

En gang om måneden

Hver gang

En gang om måneden

En gang om måneden

En gang om måneden

En gang om måneden

Hver gang

Hver gang

Anbefalet udskiftningscyklus 

Udskift hvis slidt eller beskadiget

Hver 6. måned (eller efter 150 arbejdstimer)

Hver 6. eller 12. måned (eller efter 300 arbejdstimer) 

Hver 3. eller 6. måneder (eller efter 150 arbejdstimer) 

Udskift hvis slidt eller beskadiget 

Hvis børste coverets silikone gummibånd bliver mærkbart slidt

Udskiftning er ikke nødvendigt

Udskiftning er ikke nødvendigt

Udskift hvis slidt eller beskadiget 

Udskift hvis slidt eller beskadiget 

Hver 3. eller 6. måned (eller ved synlig slitage)
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Rengøring af 2-i-1 støvbeholderen med vandtank

1. Åbn låget på robotstøvsugeren, klem derefter på 
clipsen på begge sider af 2-i-1 støvbeholderen med 
vandtank, som vist på figuren.  

2. Tag filter enheden ud, fjern derefter filteret og svampe 
filteret for at rengøre dem.

3. Tøm indholdet i støvbeholderen. Rens beholderen ved at 
bruge rensebørsten, derefter justerer og geninstaller filteret 
igen. 

4. Monter 2-i-1 støvbeholderen med vandtanken igen i 
robotstøvsugeren indtil den klikker på plads, luk herefter låget 
på robotstøvsugeren. 
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Rens af børste
1.Vend støvsugeren om og klem på clipsene for at fjerne 
børste dækslet.
2. Fjern børsten og børste lejere.  
3. Monter børsten igen, og sæt børste dækslet tilbage på 
igen og tryk ned indtil det låser sig på plads igen. 

Bemærk: For de bedste rengøring resultater anbefales det at udskifte børsten 
hver 6.-12. måned. 

Rens af Kant (Cliff) sensorer
Det anbefales at rengør kant sensorer hver tredje 
måned ved at anvende en blød klud.

Kant (cliff) sensorer
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Rengøring af sidebørste
Anvend en skruetrækker til at fjerne de skruer som holder 
sidebørsten på plads. Rens sidebørste, og monter 
derefter igen. For det bedste rengøring resultat, 
anbefales det at udskifte sidebørster hver 3.-6. måned. 

Rengøring af moppeklud
1. Klem op side clipsene af moppeklud holder og hiv for at fjerne 
den, som vist på figuren.

2. Hiv moppekluden af velcroen på moppekludsholderen, og 
skub den derefter ud af rillen som vist. Rengør moppekluden 
med vand, og geninstaller den, efter at den er grundigt tør. Det 
anbefales at udskifte moppekluden hver 3. til 6. måned, eller når 
kluden er mærkbart slidt.
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Fejl 01: 
Højre hjul fej

Der er for meget pres på venstre hjul 
eller hjulet kan ikke dreje. Tjek om 
hjulet sidder fast.

Fejl 02: 
Højre hjul fejl

Der er for meget pres på højre hjul eller 
hjulet kan ikke dreje. Tjek om hjulet 
sidder fast. 

Fejl 03: 
Kant (cliff) sensor fejl 

Kant sensoren virker ikke 
ordentligt.Tjek om sensoren er beskidt 
eller tilstoppet. 

Fejl 04: 
Lavt batteri

Robotten har lavt batteriniveau. Placer 
robotten på opladerstationen for at 
oplade. 

Fejl 05: 
Kofanger fejl (bumber) 

Kofangeren virker ikke ordentligt og 
kan sidde fast. Tjek for at sikre at 
kofanger ikke sidder fast. 

Fejl 06: 
Børste fejl

Der er for meget pres på børsten eller 
den kan ikke dreje rundt. Tjek om 
børste sidder fast. 

FAQ
Problemløsning
Problem Løsning

Fejl 07: 
Sidebørste fejl

Der er for meget pres på sidebørsten 
eller den kan ikke dreje rundt. Tjek om 
sidebørsten sidder fast eller om den 
ikke kan dreje rundt. 

Fejl 08:
Ventilatorfejl 

The fan cannot rotate or is
drawing excessive current. Try
restarting the vacuum-mop. If the
error persists, please contact a�er-
sales service.

Fejl 09:
Støvbeholder/
Vandbeholder 

2-i-1 støvbeholder med vandtank 
bliver ikke registreret. Tjek om den 
er monteret rigtigt. 

Fejl 10:
Opladningsfejl

Sikre dig at robotten har en god 
forbindelse til opladerstationen. 

Fejl 11:
Utilstrækkelig vand

Vandtanken har tilstrækkeligt 
vand. Genopfyld vandtanken.

Fejl 12:
Robotten er hævet 
over gulvet

Flyt robotten hen på en jævn 
overflade og genstart den igen. 
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Nominel spænding 14.4 V

Specifikationer

4-5 tOpladningstid

1.000 timers kontinuerlig driftLevetid  

25 WNominel effekt 

2500 mAhBatteri kapacitet

Robotten

Navn Mi Robot Vacuum-Mop Essential

MJSTG1Model

Cirka 90 min (Standard Mode)Batteritid

Nominel indgangsspænding 20 V

Nominel indgangsstrøm 1.2 A

Trådløs forbindelse Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Driftsfrekvens 2412-2472 MHz 

Maksimal udgangseffekt ＜20 dBm
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Strømadapter 

Information udgivet Værdi og præcision Enhed

Producent
Model Identifikator 

Indgangsspænding 100 - 240 V ~             
Indgang AC frekvens 50/60          Hz   

Udgangsspænding 20.0           V                
Udgangsstrøm current      1.2 A     

Udgangsstrøm 24.0               W                

Gennemsnitlig aktiv effektivitet 86.2                  %

Effektivitet ved lav belastning (10 %)  80.1                 %
Strømforbrug uden belastning 0.10                W

Zhongshan Baolĳin Electronic Co., Ltd.               -

BLJ24W200120P-V -
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Opladerstation

Model G1

Nominel indgangsspænding 20 V

Nominel indgangsstrøm 1.2 A

Nominel udgangsspænding 20 V

Nominel udgangsstrøm 1.2 A

Alle produkter med dette symbol er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som
ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte menneskers helbred og miljøet ved
aflevering af dit affaldsudstyr til et bestemt indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald
udstyr, udpeget af regeringen eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug hjælper med at forhindre 
potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder 
for flere oplysninger om placeringen samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

WEEE Information

Brugermanual version: V1.0

21  

https://www.mistore.dk/

	空白页面



