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Käyttöturvallisuus

Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne käyttöä, ja  
säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysinen, henkinen, tai aistien
toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä
valvota tai opasteta laitteen käytöstä heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta.
Laitteen puhdistusta tai ylläpitoa ei tule suorittaa lasten toimesta, elleivät he ole huoltajan valvonnan 
alaisena.

Käytä laitteen lataamiseen vain alkuperäistä virtalähdettä.

Laite ei ole lelu. eikä lasten tule käyttää laitetta. Valvo lapsia laitteen läheisyydessä, etteivät lapset leiki
laitteella. Käytä laitetta varoen lasten läheisyydessä. 

Käytä laitetta vain sisätiloissa kuivilla pinnoilla. Älä asenna, lataa, tai käytä laitetta ulko- tai märkätiloissa
kuten kylpyhuoneissa tai terassilla. 

Älä koske virtalähteeseen tai laitteen muihin osiin märillä käsillä.

Vähentääksesi tulipalon, räjähdyksen, tai henkilövahinkojen mahdollisuutta, varmista että laitteen akku ja 
virtalähde eivät ole vahingoittuneet ennen laitteen käyttöä. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli akku
tai virtalähde on vioittunut.

Älykäs korkean vääntömomentin harjasuulake, pieni sähköharja, akku, jatkovarsi, ja itse imuri ovat sähköä 
johtavia osia, joita ei tule upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Varmista kaikkien osien olevan täysin kuivia
niiden puhdistamisen jälkeen.

Liikkuvien osien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi, sammuta imuri ennen älykkään korkean vääntö-
momentin harjasuulakkeen tai pienen sähköharjan puhdistamista. Harjasuulakkeiden, pölysäiliön, ja 
suodattimien tulee olla kunnolla paikoillaan ennen laitteen käyttöä. 

Mi Vacuum Cleaner G10 Käyttöopas
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Pölysäiliön kannen, esisuodattimen, syklonipuhdistimen, ja suodattimen tulee olla kunnolla paikoillaan 
ennen laitteen käyttöä.
Varmista, ettei laite ole kiinni verkkovirrassa mikäli se on pitkään käyttämättä, tai jos sitä huolletaan tai 
puhdistetaan.
Käytä erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita.
Tulipalovaara!: Älä suihkuta laitteeseen tai sen suodattimiin minkäänlaisia hajusteita. Tämän tyyppiset 
tuotteet sisältävät usein hyvin herkästi syttyviä yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa laitteen syttymisen tuleen!
Kun laitteen akku on irrallaan, pidä se erossa kaikenlaisista metallisista esineistä, kuten klemmareista, 
kolikoista, avaimista, nauloista tai ruuveista. Akun napojen joutuminen oikosulkuun aiheuttaa tulipalovaaran!
Akun vahingoittuessa fyysisesti, saattaa siitä vuotaa nestettä. Vältä kosketusta akkunesteeseen, sillä se voi 
aiheuttaa ihoärsytystä tai polttaa. Huuhtele altistunut iho runsaalla vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin tai 
suuhun, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. 

ÄLÄ altista akkua tai laitetta tulelle, räjähdysvaara! 
ÄLÄ altista tai upota akkua tai laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Seuraa laitteen käyttöopasta tarkasti. Käyttöohjeiden laiminlyönneistä seuraavat vahingot ja menetykset ovat 
käyttäjän  vastuulla. 

Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.,  vakuuttaa laitteen olevan sitä koskevien EU-direktiivien 
ja normien sekä niiden lisäyksien mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa 
kokonaisuudessaan internet-osoitteessa: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Käytä vain mukana tullutta mallin “BLJ24W308080P-V” laturia.
Käytä vain mukana tullutta mallin “P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA” akkua. 

Mikäli akku tai laturi vahingoittuu, tulee se korvata alkuperäisellä valmistajalta tai huoltopalvelulta saadulla
vastaavalla mallilla.

Älä käytä imuria palavien tai herkästi syttyvien nesteiden imuroimiseen, esim. bensiini, puhdistusaineet,
viemärinavaajat, ja muut nesteet. Syttymisvaara!
Älä käytä imuria palavien tai herkästi syttyvien materiaalien imuroimiseen, esim.  sahanpuru, kipsipöly, 
tuhka, hiilet, tupakantumpit, tai tulitikut. Syttymisvaara! 
Älä käytä imuria terävien tai kovien esineiden imuroimiseen, esim. lasinsirut, naulat, tai ruuvit. Nämä
voivat vahingoittaa laitetta.

Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja muut kehonosat poissa imurin aukoista ja liikkuvista osista.

Älä osoita imurilla silmiä, korvia, tai suuta kohti, tai aseta imurin imu-aukkoja ruumiinosia vasten.

Älä aseta mitään esinettä imurin aukkoihin. Älä käytä imuria aukkojen ollessa tukkeutuneena. Pidä laite
puhtaana asioista, jotka voivat haitata ilman kulkua, kuten pöly, hiukset, nukka, jne.

Älä nojaa imuria tuolia, pöytää, tai muita epävakaita pintoja vasten. imuri voi kaatua ja aiheuttaa 
vahinkoja. Mikäli imuri vahingoittuu kaatumisen tai putoamisen seurauksena, tai on muuten vahingoittunut,
älä yritä käyttää sitä, vaan ota yhtyettä jälleenmyyjään. Älä koskaan yritä purkaa laitetta omatoimisesti.

Käytä vain alkuperäistä laturia, ja lataa laitetta vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C ja 40°C välillä. 
Muuten akku saattaa vaurioitua.

Käyttöturvallisuus
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Yleistä Yleistä

Tarvikkeet Laitteen osat

Pölysäiliö

Antistaattinen pinta

Akun irrotuspainike

Akun varauksen merkkivalot

Latausportti

Näyttö

Virtaliipaisin
Paina alas käynnistääksesi,

vapauta sammuttaaksesi

Pölysäiliön

vapautuspainike

Latauskontaktit × 2

Pölysäiliön

pohjan avauspainike

Huom: Käyttöoppaan kuvat tuotteesta, lisäosista, ja käyttöliittymästä ovat vain viitteellisiä. Tuotteen ulkomuoto ja toiminnot saattavat 

vaihdella tuotekehityksen seurauksena.

Rakosuulake

Pieni sähköharjaJatkovarsi 2-in-1 Harjasuulake

Älykäs korkean vääntömomentin
harjasuulake

Vesisäiliö

2-in-1 lataus- ja varastointipidike

(sisältää 2x kiinnitysruuvit,
2x kiinnitystulpat, poraussapluuna) 

Laturi

Moppikangas
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Yleistä

Näyttö

Huom: Vikatilanteessa näytöllä näkyy virheviesti. Viittaa käyttöoppaan ongelmanratkaisu-osioon saadaksesi lisätietoja virheestä.

Tarvikkeiden kiinnittäminen imuriin

= Työnnä, kunnes osa napsahtaa paikoilleen

Huom: Pientä sähköharjaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi jatkoharjan kanssa

Asennus

Vihreä: Akun taso > 20%

Punainen: Akun taso ≤ 20%

Akun varauksen näyttö Lukituksen tila

Sähköisen lukituksen painike

Paina lukitaksesi tai avataksesi laitteen

Imutehon säätö

Paina vaihtaaksesi imutehoa
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Lataus- ja varastointipidikkeen asennus

1. Pidike tulisi asentaa kuivaan ja viileään paikkaan pistorasian 

lähettyville. Varmista ennen ruuvien kiinnittämistä, että seinässä

ei kulje ruuvin kohdalla putkia tai sähköjohtoja.

2. Poraussapluunan alareunan tulisi olla suorassa, ja vähintään

1.03 m lattian yläpuolella, ja sapluunan yläpuolella tulisi olla

vähintään 30 cm vapaata tilaa.

3. Poraa seinämateriaalille soveltuvalla 8 mm poranterällä

poraussapluunassa näkyviin kohtiin reiät, poista sapluuna, ja

työnnä kiinnitystulppa molempiin reikiin.

4. Kohdista telineen kiinnitysreiät seinällä oleviin reikiin, ja kiinnitä 

teline kiinnitystulppiin mukana tulleilla ruuveilla.

Suositeltu kiinnityskorkeus: Vähintään 103 cm lattiatasosta.

Asennus

Näyttö
Näytöllä näkyvä luku kertoo ladattaessa akun nykyisen 
varaustason prosentteina. Akku on täynnä, kun näytöllä
näkyy “100”.

Laitteen lataaminen seinäpidikkeellä.

lataaminen

Huom:

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä kestää

enintään noin neljä tuntia.

Laitetta ei voi käyttää sen ollessa latauksessa.

Imurointi korkeimmalla imuteholla käyttää paljon virtaa, aiheuttaen

akun kuumenemista, mikä saattaa pidentää latausaikaa. 

Tällöin on suositeltavaa antaa akun jäähtyä puolen tunnin ajan

ennen lataamista.

103 cm

30 cm

*Vara-akku ja telakan laajennusosa ostettava erikseen.

Laajennetun telakan latauskontaktit

Laajennettu telakka
Voit samanaikaisesti ladata vara-akkua* imuriin
kiinnitetyn akun kanssa laajennetun telakan
avulla.

Poraussapluuna Ruuvi Kiinnitystulppa

Akun varauksen merkkivalot

Imurin lataaminen suoraan laturilla.

Pois Vilkkuu Palaa

Akun latauduttua täyteen, täyden akun merkkivalot palavat viiden
minuutin ajan, jonka jälkeen laite siirtyy virransäästötilaan.

Akku vähissä

Akku täynnä

Akku puolillaan

Akku lähes täynnä

Akun varauksen
merkkivalot

2

1

Lataus-
portti

Lataus-
kontaktit × 2
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Toimintatilat

Voit valita kahden eri toimintatilan välillä siivoustarpeidesi 

mukaan.

1. Liipaisintila

Pidä virtaliipaisinta pohjassa käynnistääksesi imurin, ja vapauta 

liipaisin sammuttaaksesi imurin.

Kielen asettaminen

Paina pohjassa      painiketta kolmen sekunnin ajan avataksesi 

kielilistan, ja paina      uudelleen selataksesi kielilistaa. Halutun

kielen kohdalla paina      kahden sekunnin ajan vahvistaaksesi

valinnan.

Huom: Näyttö sammuu automaattisesti, mikäli painikkeita ei 

paineta yli kymmeneen sekuntiin.

Huom: 

Jatkuva tila

Tarvikkeiden käyttö

Pieni sähköharja: Hiekan, lemmikkien karvojen, ja muun sitkeän

lian irrottamiseen kangaspäällysteisistä materiaaleista.

2-in-1 harjasuulake: Verhojen, sohvien, autojen sisätilojen,

tai muiden huonekalujen imurointiin.

Huom:

Imuri voi sammua automaattisesti, mikäli jokin pyörivistä osista 
jumiutuu. Poista jumiutumisen aiheuttanut esine, jonka jälkeen 
käyttöä voi jatkaa normaalisti.
Laite sammuu automaattisesti, mikäli moottori tai akku 
ylikuumenee. Anna laitteen jäähtyä normaaliin lämpötilaan, jonka
jälkeen käyttöä voi jatkaa normaalisti.

Jatkuvassa tilassa imuri siirtyy valmiustilaan virtaliipaisinta 
painamalla, ja jatkaa imurointi, jos liipaisinta painetaan
uudelleen.
Jos imuri on valmiustilassa yli kymmenen minuuttia, menee se
lepotilaan, näyttö sammuu, ja jatkuva tilaa poistuu käytöstä.

2. Jatkuva tila

Paina        -painiketta ottaaksesi jatkuvan tilan käyttöön, paina 

liipaisinta kerran käynnistääksesi imurin. Imuri pysyy käynnissä,

kunnes       -painiketta painetaan uudelleen.

Käyttö

Imutehon säätö

Paina       valitaksesi eco, normaali/automaattinen, tai korkean

imutehon välillä. Valittu tehoasetus näkyy näytöllä. 

Käytettäessä älykästä korkean vääntömomentin harjasuulaketta, 

imuri vaihtaa automaattisesti automaattiseen tilaan, ja näytöllä 

näkyy “Auto”. Tällöin imuri säätää imutehoa automaattisesti sen 

mukaan, imuroidaanko mattoja vai paljasta lattiaa. 
Liipaisintila

Huom: Imuri muistaa valitun imutehon, ja jatkaa sen käyttöä 

seuraavan kerran, kun imuri käynnistetään. 
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Käyttö Käyttö Hoito & Ylläpito

Moppaustoiminnon käyttö

1. Kostuta moppikangasta ja purista ylimääräinen vesi pois. Kiinnitä

kangas vesisäiliön pohjaan.

2. Avaa vesisäiliön luukku, kaada sopiva määrä puhdasta vettä säiliöön, 

ja sulje säiliön luukku tiiviisti.

Huom:

Älä astu vesisäiliön päälle tai paina sitä jalalla.

Hyvin likaiset lattiat kannattaa imuroida ennen moppausta 

paremman siivoustuloksen saamiseksi.

Älä käytä moppaustoimintoa matoilla.

Älä käytä veden seassa puhdistus- tai desinfiointiaineita.

3. Kiinnitä vesisäiliö älykkääseen harjasuulakkeeseen 

kohdistamalla osissa olevat magneetit kohdilleen niin,

että ne tarttuvat toisiinsa.

4. Vedensyötön voi kääntää pois kovien lattiapintojen imurointia

ja pyyhkimistä varten.

Huom:

Vesisäiliössä on palloventtiili, joka säätelee veden virtausta.

Pallo on liikkuva osa, ja voi pitää vierivää ääntä imuria

liikutettaessa, tämä on normaalia.

Pidä kytkin “OFF”-asennossa, kun moppi ei ole käytössä.

Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia välttääksesi epäyhteen-

sopivien osien aiheuttamaa vahinkoa.

Jos suodatin, jatkovarsi, tai älykäs harjasuulake tukkiutuvat, 

laite sammuu automaattisesti. Puhdista osa jatkaaksesi 

laitteen käyttöä.

Mikäli laite on pitkään käyttämättömänä, varmista että akussa 

on virtaa, irrota laite verkkovirrasta, ja varastoi se kuivassa ja 

viileässä paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta. Laitteen 

akku säilyy parhaiten 20-80% varaustasossa. Varastointi täytenä

tai tyhjänä lyhentää akun käyttöikää.

Ylläpidon varotoimet

Pyyhi ulkopinnat kuivalla ja pehmeällä liinalla.

Laitteen puhdistaminen

Rakosuulake: Kapeiden rakojen ja listojen, nurkkien, portaiden, 

jne. imurointiin.

Huom: Harjasuulakkeen voi kiinnittää myös suoraan imuriin

ilman jatkovartta.

Älykäs korkean vääntömomentin harjasuulake: Erityyppisten

lattioiden imurointiin, kuten puu- ja kivilattiat ja matalat 

matot. Auto-tilassa imuri tunnistaa lattiatyypin ja säätää imu-

tehoa sen mukaisesti.

Tarvikkeiden käyttö
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3. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta kuvan nuolen mukaisesti, ja

irrota pölysäiliö varoen imurin rungosta kuvan osoittamalla tavalla. 

Hoito & Ylläpito

Pölysäiliön, esisuodattimen, ja syklonipuhdistimen
puhdistaminen

2. Paina pölysäiliön pohjan avauspainiketta, ja kaada sisältö roskikseen. 4. Irrota esisuodatin ensin, ja nosta syklonipuhdistimen kahva ylös. 

Käännä kahvasta vastapäivään vapauttaaksesi syklonipuhdistimen, 

ja vedä ylöspäin irrottaaksesi sen.

1. Imurin puhdistuskyky heikkenee, jos pölysäiliö on täyttynyt “MAX” 

-merkintään asti. Puhdistuskyvyn säilyttämiseksi tyhjennä pöly-

säiliö hyvissä ajoin. Ennen pölysäiliön tyhjentämistä varmista, ettei 

laite ole latauksessa, ja ettet vahingossa paina virtapainiketta. 

1

2

Pölysäiliön vapautuspainike

1

2
Esisuodatin
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Hoito & Ylläpito

5. Huuhtele esisuodatin, syklonipuhdistin, ja pölysäiliö vedellä, kunnes

ne ovat puhtaita. Anna osien kuivua vähintään 24 tunnin ajan. Älä

aseta osia takaisin imuriin märkinä.

Pyyhi imurin kontaktit pehmeällä kuivalla liinalla, jos ne ovat 

likaantuneet.

1. Aseta syklonipuhdistin kohtisuorassa pölysäiliöön, ja varmista,

että syklonipuhdistimen kahva on linjassa pölysäiliön vasemmalla 

olevan uran kanssa. Käännä kahvaa myötäpäivään, kunnes se 

pysähtyy, ja paina kahva alas. 

3. Kallista pölysäiliötä niin, että sen ura on linjassa imurin rungon 

kielekkeen kanssa. Paina pölysäiliö varoen paikoilleen, niin että 

se napsahtaa.

2. Aseta esisuodatin etupuoli ylöspäin syklonipuhdistimen päälle. 

Pölysäiliön, esisuodattimen, ja syklonipuhdistimen
asentaminen takaisin

Älä käytä pesuaineita, kiillottimia, tai raikastimia pölysäiliön 

puhdistamiseen.

Älä puhdista pölysäiliötä, esisuodatinta, tai syklonipuhdistinta 

astian- tai pyykinpesukoneessa, äläkä kuivaa mitään osia 

kuivausrummussa, uunissa, mikroaaltouunissa, tai avotulen 

lähellä.

Huom:

Huom:

Pölysäiliö tulisi huuhdella vähintään kerran kuukaudessa 

käytön mukaan.

Esisuodatin ja syklonipuhdistin tulisi puhdistaa vähintään 

3 - 4 kuukauden välein käytön mukaan.

1

2
Säiliö napsahtaa 

paikoilleen.Esisuodatin Syklonipuhdistin Pölysäiliö

2

1 Esisuodatin



18 19

1

2

2. Irrota suodatin vetämällä sitä suoraan alaspäin kuvan mukaisesti. 

Hoito & Ylläpito

Suodattimen puhdistus

1. Irrota pölysäiliö kuvan mukaisesti.

Huom: Suodatin tulisi puhdistaa 4 - 6 kuukauden välein. 

3. Puhdista suodatin puhtaalla vedellä. Pyörittele suodatinta 

juoksevan veden alla niin, että lika irtoaa kaikkialta. Taputtele

suodattimen kovia reunoja muutamia kertoja irrottaaksesi likaa. 

4. Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tunnin ajan. 2. Aseta pölysäiliö takaisin.

Säiliö napsahtaa
paikoilleen.

1. Työnnä suodatin takaisin kuvan mukaisesti. Paina suodatinta 

varoen niin, että se asettuu paikoilleen.

Suodattimen asennus

Huom:

Käytä puhdistamiseen vain puhdasta vettä. Älä käytä pesuaineita. 

Älä hankaa suodattimen pintaa harjalla tai sormella! 

1

2

Pölysäiliön vapautuspainike
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Älykkään korkean vääntömomentin harjasuulakkeen puhdistaminen

3. Pitkän käytön jälkeen rullaharja voi likaantua, jolloin se voidaan 

pestä juoksevan veden alla. 

4. Pesun jälkeen rullaharja tulisi jättää pystyasentoon kuivumaan

vähintään 24 tunnin ajaksi. 

2. Käytä esim. saksia irrottaaksesi rullan ympärille takertuneet 

hiukset ja muun lian. Pyyhi suulakkeeseen tarttunut lika 

kuivalla pehmeällä liinalla tai talouspaperilla. 

1. Käännä lukkoa vastapäivään, kunnes se pysähtyy. Harjarulla

on nyt irti ja voit poistaa sen suulakkeesta. 

Hoito & Ylläpito

1. Käytä esim. kolikkoa kääntääksesi lukkoa vastapäivään kunnes

kuulet naksahduksen.

2. Irrota rullaharja suulakkeesta. Huuhtele ja puhdista harja 

juoksevan veden alla.

3. Pesun jälkeen rullaharja tulisi jättää pystyasentoon kuivumaan

vähintään 24 tunnin ajaksi. 

4. Rullaharjan kuivuttua asenna se takaisin suulakkeeseen 

ja käännä lukkoa myötäpäivään lukitaksesi harjan paikoilleen.

Pienen sähköharjan puhdistaminen

90°
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Hoito & Ylläpito

Vesisäiliön ja moppikankaan puhdistus 3. Irrota moppikangas vesisäiliöstä.

4. Puhdista ja kuivaa moppikangas.1. Liu’uta vesisäiliötä alaspäin irrottaaksesi sen harjasuulakkeesta. 

Tyhjennä vesisäiliö.

Huom:

Irrota vesisäiliö imurista ja tyhjennä se imurin ollessa latauksessa 

tai muuten poissa käytöstä estääksesi mikrobikasvustojen tai 

pahojen hajujen syntymisen seisovaan veteen.

Kulunut tai vahingoittunut moppikangas joka ei enää tartu vesisäiliöön 

kunnolla, tulisi vaihtaa parhaan puhdistustuloksen takaamiseksi. 

Vesisäiliön suodatin tulisi vaihtaa, jos vesisäiliö ei annostele 

vettä kunnolla, tai on kokonaan tukkeutunut. Suodattimen

vaihtoa suositellaan 3 - 6 kuukauden välein käytöstä ja veden 

laadusta riippuen. Kalkkipitoinen kova vesi voi tukkia  

suodattimen nopeammin.

Pölynimuri sisältää irrotettavan uudelleenladattavan litiumioni-

akun, joka kaikkien litiumioniakkujen tavoin kestää vain rajallisen

määrän uudelleenlatauskertoja. Laitteen oltua pitkään käytössä,  

ei akku välttämättä enää säilytä latausta kunnolla. Tällöin akku 

on elinikänsä päässä ja tulisi vaihtaa uuteen. 

1. Liu’uta vanhat suodattimet sormin irti vasemmalta ja oikealta

puolelta.

1. Paina akun sivulla olevaa vapautuspainiketta, ja liu’uta akkua kuvan 

mukaisesti oikealle irrottaaksesi sen. 

2. Aseta uusi akku paikoilleen liu’uttamalla se vasemmalta oikealle. 

2. Työnnä uusi suodatin paikoilleen ja varmista sen asettuneen 

kiinni oikein.

Vesisäiliön suodatin Akku
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Tekniset tiedot

Imuri

Malli MJSCXCQPT

450 W

Noin 4 tuntia

G10-01 Malli 1C-02

1286 × 214 × 256 mm

40 W Nimellisteho

Nimellisjännite

20 W

Latausjännite

Nimellisteho

Latausaika

Ulkomitat

Älykäs korkean vääntömomentin harjasuulake

Malli

Nimellisteho

Nimellisjännite

Akun nimellisjännite

Akun nimelliskapasiteetti 3000 mAh

Pölysäiliön kapasiteetti 0.6 L

Nettopaino 4.2 kg

25.2 V

25.2 V 25.2 V

30.8 V

Laturi

Malli

Valmistaja

BLJ24W308080P-V

Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Keskivertotehokkuus 

kuormitettuna

Keskivertotehokkuus 
matalalla kuormalla (10%)

Tehonkulutus ilman kuormaa

87.5%

77.9%

0.10 WTulojännite

Lähtöjännite

100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A

30.8 V             0.8 A   24.6 W

Pieni sähköharjasuulake

Uudelleenladattava litiumioniakku

Akun malli

Energiakapasiteetti

NimelliskapasiteettiP2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA

70.56 Wh

3000 mAh 

Nimellisjännite Minimikapasiteetti25.2 V  2800 mAh

Tekniset tiedot

Laitteen litiumioniakku sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku laitteesta ennen laitteen kierrättämistä, ja toimita akku  

säännösten mukaiseen akuille tarkoitettuun jätteenkierrätyspisteeseen.

Kaikki oheisella symbolilla varustetut laitteet luokitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuksi (Direktiivin 2012/19/EU mukainen 
SER/WEEE -jäte), eikä niitä tule sekoittaa tavallisen kotitalousjätteen sekaan. Sen sijaan ympäristön ja ihmisterveyden 
suojelemiseksi tällä merkinnällä varustetut laitteet tulee toimittaa paikallishallinnon osoittamaan sähkö- ja elektroniikkaromulle 
tarkoitettuun keräyspisteeseen, jossa ne voidaan kierrättää asianmukaisesti. Laitteiden oikeaoppinen kierrätys auttaa ehkäisemään 
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisterveydelle.
Ota yhteyttä alueesi jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja keräyspisteistä.
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Ongelmanratkaisu

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Imuri ei toimi.

Akku on lopussa tai vähissä. Lataa laitteen akku täyteen ja yritä uudelleen.

Anna laitteen jäähtyä, ja yritä uudelleen.

Poista mahdolliset tukokset.

Tyhjennä pölysäiliö tai puhdista suodatin.

Etsi tukos ja poista se.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään huollon
sopimiseksi.

Käytä akun lataamisen vain mukana 
tullutta alkuperäistä laturia.

Imuteho vähentynyt.

Laite on ylikuumentunut tukoksen seurauksena.

Jokin imu- tai ilma-aukoista on tukkeutunut.

Pölysäiliö on täynnä, tai suodatin on tukkeutunut.

Imusuulake tai jatkovarsi on tukkeutunut, tai 
harjasuulakkeeseen on takertunut jotakin..

Imusuulake tai jatkovarsi on tukkeutunut.

Akku on vahingoittunut.

Laturi ei ole yhteensopiva.

Laite pitää epätavallista ääntä.

Yksi akun merkkivaloista palaa
punaisena käynnistyksen yhteydessä.

Yksi akun merkkivaloista vilkkuu
punaisena laitetta ladatessa.

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Varmista, että liittimissä ei ole roskia, ja
että ne menevät kunnolla paikoilleen.

Laitetta voidaan käyttää normaalisti.

Anna akun jäähtyä tai lämmetä normaaliin
lämpötilaan, ja yritä uudelleen.

Puhdista tai vaihda suodatin.

Puhdista tai vaihda moppikangas.

Laturi ei ole kytketty kunnolla laitteeseen tai
pistorasiaan.

Akku on täynnä ja laite on siirtynyt lepotilaan.

Ota yhtyettä jälleenmyyjään, mikäli ongelma toistuu ylläolevista ratkaisuehdotuksista huolimatta.

Akun lämpötila liian korkea tai matala.

Vesisäiliön suodatin on likainen.

Moppikangas on likainen.

Akun merkkivalo ei syty, kun

laturi kytketään kiinni.

Vesisäiliö ei annostele vettä

tarpeeksi paljon.

Akku lataa hitaasti.

Etsi tukos ja poista se.
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Ongelmanratkaisu

Mikäli laite havaitsee toimintahäiriön, näkyy näytöllä vikailmoitus. Viittaa alla olevaan taulukkoon selvittääksesi vian syyn.

Vikaikoni Vikailmoitus

Ilmatie tukkeutunut

Akku vähissä

Rullaharja jumiutunut

Akku tyhjä

Akku ylikuumentunut

Virhe

Suodatin ei paikoillaan

Ratkaisu

Poista tukokset pölysäiliöstä, jatkovarresta, ja/tai imusuulakkeesta tai harjasta. 

Lataa akku pian.

Katso kohta s. 20 "Älykkään korkean vääntömomentin harjasuulakkeen puhdistaminen"

puhdistaaksesi harjasuulakkeen.

Lataa akku.

Anna akun jäähtyä normaaliin lämpötilaan.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään huollon järjestämiseksi.

Varmista että suodattimet ovat kunnolla paikoillaan.

Valmistettu Kiinassa

Lisätietoja www.mi.com
Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Valmistaja: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.  (a Mi Ecosystem company)
Osoite: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
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