
Mi Tolmuimeja G10 Kasutusjuhend



Ohutusjuhised
See toode on mõeldud ainult majapidamises kasutamiseks. Lugege see juhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks 
alles.
Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses alates 8. eluaastast ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja 
teadmiste puudumisega isikud, kui neid jälgitakse või neile on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasatud ohte. Lapsed ei 
tohi seadmega mängida ega seda ilma järelvalveta puhastada ja hooldada.
Tolmuimeja ei ole mänguasi. Lapsed ei tohi selle tootega mängida ega sellega töötada. Olge ettevaatlik, kui kasutate tolmuimejat laste läheduses. Ärge 
lubage lastel tolmuimejat puhastada ega hooldada ilma vanema või hooldaja järelevalveta.
Kasutage tolmuimejat ainult kuivadel sisepindadel. Ärge paigaldage, laadige ega kasutage seda toodet õues, niisketes tingimustes näiteks vannitoas või 
basseini läheduses. Ärge puudutage pistikut ega tolmuimeja ühtegi osa märgade kätega.
Tulekahju-, plahvatus- või kehavigastuste ohu vähendamiseks kontrollige enne kasutamist, et liitiumioonaku ja laadija oleksid kahjustamata. Ärge 
kasutage tolmuimejat, kui aku või laadija on kahjustatud.
Nutikas suure pöördemomendiga hari, mini elektrihari, aku, pikendusvarras ja tolmuimeja on elektrit juhtivad ja neid ei tohi kasta vette või muusse 
vedelikku. Pärast nende puhastamist veenduge, et kõik osad oleksid põhjalikult kuivad. Liikuvatest osadest põhjustatud vigastuste vältimiseks lülitage 
tolmuimeja enne nutika suure pöördemomendiga harja ja elektrilise miniharja puhastamist välja. Nutikas suure pöördemomendiga hari, tolmukamber ja 
filter tuleb enne tolmuimeja kasutamist korralikult paigaldada.



Ohutusjuhised
Kasutage ainult seadmega kaasas olevat akulaadijat BLJ24W308080P-V.
Kasutage ainult seadmega kaasas olevat akut P2046-7S1P-BC.
Kui laadija või aku saab kahjustada, tuleb see asendada originaalkomponendiga, mis on ostetud tootjalt või müügijärgsest teenindusest.
Ärge kasutage tolmuimejat kergestisüttivate või põlevate vedelike, nagu bensiin, valgendi, ammoniaak või kanalisatsioonipuhastusvahendid, 
kogumiseks; ega muud vedelikud nagu vesi.
Ärge kasutage tolmuimejat kipsplaadi osakeste, tuha (nt kaminatuha) või suitsevate või põlevate materjalide (nt kivisüsi, sigaretikonid või tikud) 
kogumiseks.
Ärge kasutage tolmuimejat teravate või kõvade esemete, nagu klaas, naelad, kruvid või mündid, korjamiseks, mis võivad toodet kahjustada.
Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja muud kehaosad tolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest eemal. Ärge suunake imemisava, pikendusvarrast 
ega muid tarvikuid silmade või kõrvade poole ega pange neid suhu.
Ärge pange tolmuimeja avadesse mingeid esemeid ega kasutage tolmuimejat, kui mõni ava on blokeeritud. Hoidke puhas tolmust, kiududest, juustest 
või muudest esemetest, mis võivad õhuvoolu vähendada.
Ärge toetage tolmuimejat vastu tooli, lauda või muid ebastabiilseid pindu, kuna see võib kahjustada toodet või tekitada kehavigastusi. Kui tolmuimeja 
töös esineb tõrkeid kukkumise või kahjustumise tõttu, võtke ühendust volitatud teenindusosakonnaga. Ärge kunagi proovige tolmuimejat ise lahti võtta.
Kasutage toote laadimiseks ainult originaallaadijat keskkonnas, mille temperatuur on 0°C kuni 40°C. Vastasel juhul võib aku kahjustada saada.
Tolmukambri kate, eelfilter, tsüklon ja HEPA-filter tuleb enne tolmuimeja kasutamist korralikult paigaldada. Veenduge, et tolmuimeja oleks vooluvõrgust 
lahti ühendatud, kui seda pikemat aega ei kasutata, samuti enne mis tahes hooldus- või remonditööd.
Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate tolmuimejat treppide puhastamiseks.
Tuleohu hoiatus: Ärge kandke tolmuimeja filtrile mingit tüüpi lõhnaaineid. Seda tüüpi tooted sisaldavad teadaolevalt tuleohtlikke kemikaale, mis võivad 
põhjustada tolmuimeja süttimise. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal metallesemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad või kruvid. Aku 
klemmide lühistamine suurendab tulekahju või põletuste ohtu.
Kuritarvitavates tingimustes võib akust paiskuda välja vedelikku. Vältige kokkupuudet vedelikuga, kuna see võib põhjustada ärritust või põletusi. 
Kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge arsti poole.
ÄRGE jätke akut ja seadet tule kätte, kuna see võib põhjustada plahvatuse.
ÄRGE jätke akut ja seadet vette, soolasesse vette ega muudesse vedelikesse ega kastke neid.
Palun järgige tolmuimeja kasutamisel rangelt selles kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kasutajad vastutavad tolmuimeja ebaõigest kasutamisest 
tulenevate kahjude või kahjustuste eest.

We Dreame Technology (Tianjin) Limited kinnitab käesolevaga, et see seade vastab kehtivatele direktiividele ja Euroopa normidele ning muudatustele. 
EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Toote ülevaade
Tarvikute loend

Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid kasutusjuhendis on ainult viitamiseks. Tegelik toode ja funktsioonid võivad toote täiustuste tõttu erineda.
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Lõheotsik
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Toote ülevaade
Osade loend

Tolmukamber

Antistaatiline kontakt

Aku vabastusnupp

Laadimisport

Ekraani aku        

Olekuindikaator

Toitenupp

Vajutage sisselülitamiseks 
Vabastage väljalülitamiseks

Laadimiskontaktid× 2

Tolmukambri 

vabastuslüliti

Tolmukambri 

põhjakaane 

vabastusnupp



Toote ülevaade
Ekraan

Roheline: aku laetuse tase > 20%
Punane: aku laetuse tase ≤ 20%

Aku taseme indikaator Lukusta/avamise olek

Elektrooniline lukustusnupp 
Vajutage tolmuimeja lukustamiseks/avamiseks

Imemistaseme nupp
Vajutage imemistasemete vahetamiseks

Lubage
pidev režiim

Märkus: Kui tolmuimeja töös esineb tõrkeid, kuvatakse ekraanil veateade. Lahenduse leidmiseks vaadake jaotist Tõrkeotsing.



Kuidas kokku panna
Lisatarvikute paigaldamine tolmuimejale

Sisestage, kuni see klõpsab oma kohale

Märkus: Elektrilist miniharja ei tohi kasutada koos pikendustoruga.



Kuidas kokku panna
2-ühes laadimis- ja hoiustuskinnituse paigaldamine

1. 2-ühes laadimis- ja hoiukinnitus tuleb paigaldada jahedasse ja
kuiva kohta, mille läheduses on pistikupesa. Enne paigaldamist
veenduge, et otse kinnituskoha taga asuvas ruumis ei oleks juhtmeid
ega torusid.
2. Kinnitusmalli kleebise põhi peab olema tasasel ja vähemalt 1,03
m kõrgusel maapinnast ning selle ülaosas peab olema vähemalt 30
cm vaba ruumi.

3. Kasutage 8 mm puuriga elektritrelli, et puurida igasse kinnitusmalli
kleebise augumarkerisse auk, seejärel sisestage igasse auku tüübel.
4. Joondage 2-ühes laadimis- ja hoiualuse kinnitusavad seinal olevate
aukudega, seejärel kinnitage kinnitus kaasasolevate kruvide abil seina
külge.

* Vahetatav aku ei kuulu komplekti ja ostetakse eraldi.

Laiendatud dokk
Saate üheaegselt laadida vahetatavat akut*, kui laadite 
tolmuimejat 2-ühes laadimis- ja hoiualusel.

Laiendatud doki laadimisplaat

Paigaldusmalli

kleebis

Kruvi Tüübel

Soovitatav kõrgus: vähemalt 1,03 meetrit maapinnast

103 cm

30 cm



Laadimine
Aku oleku indikaator

Väljas Vilgub Sees

Madal akutase

Täislaetud

Poolik aku

Poolik aku

Kui tolmuimeja on täielikult laetud, lülitub indikaator 5 minuti pärast välja ja 
seejärel lülitub tolmuimeja energiasäästurežiimi.

Ekraan
Ekraanil olev number näitab aku hetketaset protsentides laadimise 
ajal. Kui number muutub 100-ks, on aku täielikult laetud.

Tolmuimeja laadimine laadijaga

Akutaseme 

Indikaator

Märkused:
Laadige tolmuimeja enne selle esmakordset kasutamist täielikult täis. 
Selleks kulub umbes 4 tundi.
Laadimise ajal ei saa toluimejat kasutada.
Tolmuimeja pikaajaline kasutamine kõrgeima imemistasemega põhjustab 
aku kuumenemise, mis võib pikendada laadimisaega. Enne tolmuimeja 
laadimist on parem seda 30 minutit maha jahutada.

Tolmuimeja laadimine laadimisalusel

2
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Laadimisport

Laadimis- 

kontaktid × 2



Kasutamine

Keele seadistamine
Vajutage ja hoidke      nuppu 3 sekundit all, et avada keelte loend, 
seejärel vajutage       nuppu, et valida soovitud keel. Valitud keele 
kasutamiseks vajutage      nuppu ja hoidke seda 2 sekundit all.

Märkus: Ekraan kustub, kui rohkem kui 10 sekundi jooksul ei tehta 
ühtegi toimingut.

Imemistasemete vahetamine
Vajutage       nuppu öko-, standard-/automaat- ja suure võimsusega 
imemistasemete vahetamiseks. Ekraanil tõstetakse esile vastav 
imemistase.
Ainult nutika suure pöördemomendiga harja kasutamisel 
aktiveeritakse automaatrežiim ja ekraanile ilmub teade "Auto". 
Tolmuimeja lülitab seejärel automaatselt imemistaseme põranda/
plaadi ja vaiba vahel.

Märkus: Peatage tolmuimeja igal ajal puhastamise ajal, see jätkab 
uuesti käivitamisel viimati valitud imemistaseme kasutamist.

Töörežiimid
Tolmuimejal on kaks töörežiimi, mille saate valida vastavalt oma 
puhastusvajadustele.
1. Mittepidev režiim
Tolmuimeja käivitamiseks hoidke all toitenuppu, seejärel vabastage see
seiskamiseks.

Mittepidev režiim



2. Pidev režiim
Vajutage        nuppu, et lubada pidevrežiim, seejärel vajutage
toitenuppu, et tolmuimeja sisse lülitada. Pidevast režiimist
väljumiseks vajutage       nuppu .
Pideva režiimi lubamine võimaldab tolmuimejal pidevalt töötada, ilma
et peaksite toitenuppu all hoidma, mis võib aidata teie sõrmed
vabastada.

Pidev režiim

Märkused: 

Pidevas režiimis lülitub tolmuimeja toitenupu vajutamisel 
ooterežiimi ja jätkab töötamist, kui nuppu uuesti vajutada.

Kui tolmuimeja on ooterežiimis kauem kui 10 sekundit, kustub 
selle ekraan ja tolmuimeja väljub pidevast režiimist.

Erinevate tarvikute kasutamine

2-ühes harjaotsik: kardinate, diivanite, sõidukite interjööride, kohvilaudade jne
tolmuimemiseks.

Mini elektrihari: mustuse, lemmikloomade karvade ja muu tõrksa prügi 
imemiseks diivanitelt, voodipesult ja muudelt kangapindadelt.

Märkused:
Kui mõni pöörlev osa jääb kinni, võib tolmuimeja automaatselt välja 
lülituda. Eemaldage kõik kinnijäänud võõrkehad ja seejärel jätkake 
kasutamist.
Kui mootor töötamisel üle kuumeneb, lülitub tolmuimeja automaatselt 
välja. Oodake, kuni aku temperatuur normaliseerub, seejärel jätkake 
kasutamist.



Kasutamine
Erinevate tarvikute kasutamine

Lõheotsik: kitsaste pragude ja uste, akende, põrandaliistude, 
nurkade, treppide jms ümbruse puhastamiseks.

Nutikas suure pöördemomendiga hari: erinevat tüüpi põrandakatete, 
näiteks puidu, marmori, plaatide ja siledate vaipade puhastamiseks. 
Kui automaatrežiim on aktiveeritud, saab tolmuimeja vastavalt 
pinnatüübile automaatselt oma imemistaset reguleerida.

Märkus: Nutika suure pöördemomendiga harja saab kinnitada otse 
tolmuimeja külge.

Moppimisfunktsiooni kasutamine

Märkused: 

Ärge astuge veepaagile, kuna see võib seda jäädavalt kahjustada. 
Tugevalt määrdunud põrandad tuleks enne puhastamist tolmuimejaga 
puhastada, et tulemus oleks parem.
Ärge kasutage funktsiooni vaipade puhastamisel.
Ärge kasutage puhastus- ega desinfektsioonivahendeid.

1. Niisutage mopipadi ja väänake liigne vesi välja, seejärel kinnitage see
kindlalt veepaagi põhja külge.

2. Avage veepaagi kork, lisage sobiv kogus puhast vett, seejärel sulgege
kork.



Kasutamine Hooldus & Puhastamine
3. Kinnitage nutikas suure pöördemomendiga hari veepaagi külge,
joondades iga komponendi magnetid, kuni need kokku klõpsavad.

4. See funktsioon on mõeldud puit- ja plaatpõrandate
tolmuimemiseks ja pühkimiseks.

Veepaagis olev kuulkraan kontrollib, kui palju vett väljastatakse. 
Pall on liikuv osa ja võib käivitamisel ja peatumisel teha veerevat 
heli. 
See on normaalne. Kui te seda ei kasuta, hoidke lülitit asendis OFF.

Märkused: 

Hoolduse ettevaatusabinõud

Garantii tühistamise vältimiseks kasutage alati originaalosi.

Kui filter, pikendusvarras või nutikas pöördemomendi harjavarras 
ummistub, lakkab tolmuimeja peagi töötamast. Selle funktsionaalsuse 
taastamiseks puhastage ummistunud komponent. 
Kui tolmuimejat pikemat aega ei kasutata, laadige see täielikult täis ja 
eraldage vooluvõrgust ning seejärel hoidke seda jahedas, madala 
niiskusega keskkonnas, eemal otsesest päikesevalgusest. Aku liigse 
tühjenemise vältimiseks laadige tolmuimejat vähemalt kord kolme kuu 
jooksul.

Tolmuimeja puhastamine

Pühkige tolmuimejat pehme ja kuiva lapiga.



Hooldus & Puhastamine
Tolmukambri, eelfiltri ja tsüklonisõlme puhastamine

1. Tolmuimeja puhastusvõime väheneb, kui tolmukamber on
täidetud märgini "MAX". Toimivuse taastamiseks tühjendage
tolmukamber õigeaegselt. Enne selle tühjendamist veenduge, et
tolmuimeja on vooluvõrgust lahti ühendatud ja ärge vajutage selle
toitenuppu.

2. Vajutage tolmukambri alumise kaane vabastusnuppu, seejärel
tühjendage sisu.



Hooldus & Puhastamine
3. Lükake tolmukambri vabastuslülitit noolega näidatud suunas,
seejärel eemaldage tolmukamber ettevaatlikult tolmuimejast.

1

2

Tolmukambri vabastuslüliti

4. Esmalt eemaldage eelfilter, seejärel tõstke tsüklonikoostu käepide üles ja
keerake vastupäeva, kuni see peatub, seejärel tõmmake tsüklonikoostu
väljatõstmiseks.

Eelfilter



Hooldus & Puhastamine
5. Loputage eelfiltrit, tsüklonikoostu ja tolmukambrit veega, kuni
need on puhtad, seejärel pange iga komponent kõrvale, et see
kuivaks põhjalikult vähemalt 24 tunniks.

Eelfilter Tsükloni komplekt Tolmukamber

Tolmukambrit tuleks loputada vähemalt kord kuus.

Eelfiltri ja tsükloni komplekti tuleks puhastada iga 3–4 kuu järel.

Märkused: 

Pühkige tolmuimeja kontaktpunkte pehme kuiva lapiga, kui need on 
määrdunud.

Ärge kasutage tolmukambri puhastamiseks pesu-, poleer- ega 
õhuvärskendajaid.
Ärge puhastage tolmukambrit, eelfiltrit ega tsüklonikomplekti 
nõudepesumasinas või pesumasinas ega püüdke kuivatada ühtegi 
komponenti trummelkuivatis, ahjus, mikrolaineahjus või lahtise tule 
läheduses.

Märkused: 



Tolmukambri, eel�ltri ja tsüklonikoostu paigaldamine

1. Sisestage tsüklonikoost vertikaalselt tolmukambrisse ja

veenduge, et tsüklonikoostu käepide oleks samal joonel tolmukambri
vasakul küljel oleva piluga. Pöörake käepidet päripäeva, kuni see
lukustub, seejärel keerake käepide alla.

2. Asetage eel�lter esiküljega ülespoole tsüklonisõlme.

2

1 Eel �lter

3. Kallutage kergelt tolmukambrit, nii et selle pilu joondub tolmuimeja

klambriga. Seejärel lükake tolmukambrit õrnalt, kuni see klõpsab oma
kohale.

1

2 Sisestage, kuni see klõpsab oma 

kohale.



Hooldus & Puhastamine

HEPA-filtri puhastamine
Märkus: HEPA-filtrit on soovitatav puhastada iga 4–6 kuu tagant.

1. Eemaldage tolmukamber, nagu on näidatud joonisel.

1

2

Tolmukambri vabastuslüliti

2. Eemaldage tolmuimejast HEPA-filter, tõmmates seda allapoole joonisel
näidatud suunas.

3. Puhastage HEPA-filtrit puhta veega. Pöörake kindlasti HEPA-filtrit 360°,
et filtrisse kogunenud tolm põhjalikult eemaldada. Liigse mustuse
eemaldamiseks koputage filtrit kergelt mitu korda.

Märkused: 

Kasutage filtri puhastamiseks ainult puhast vett. 
Ärge kasutage pesuainet. Ärge püüdke HEPA-filtrit puhastada harja või 
sõrmega.



4. Laske HEPA filtril vähemalt 24 tundi põhjalikult kuivada.

HEPA-filtri paigaldamine

1. Sisestage HEPA-filter tolmuimejasse ja vajutage õrnalt alla,
nagu joonisel näidatud.

2. Paigaldage tolmukamber tagasi.

1

2
Sisestage, kuni see 

klõpsab oma kohale. 



Hooldus & Puhastamine

Nutika suure pöördemomendiga harja puhastamine

1. Keerake lukku vastupäeva, kuni see peatub, seejärel eemaldage
rullhari nutikalt suure pöördemomendiga harjaaluse küljest.

2. Kasutage  rullharja ümber sassis olevate karvade või muu prahi
lõikamiseks ja eemaldamiseks kääre. Pühkige pesast ja
läbipaistvast plastkattest liigne tolm kuiva lapi või paberrätikuga ära.

3. Pärast pikaajalist kasutamist võib rullhari määrduda ja seda tuleb
pesta.

4. Pärast pesemist laske rullharjal korralikult kuivada, hoides seda püstises
asendis hästi ventileeritavas kohas vähemalt 24 tundi.



Elektrilise miniharja puhastamine

1.Keerake mündiga lukku vastupäeva, kuni kuulete klõpsatust.

＞90°

2. Pärast rullharja lukust vabastamist eemaldage see mini-
elektriharja küljest, seejärel loputage ja puhastage rullhari.

3. Pärast pesemist laske rullharjal korralikult kuivada, hoides seda püstises
asendis hästi ventileeritavas kohas vähemalt 24 tundi.

4. Kui rullhari on kuiv, paigaldage see tagasi, järgides lahtivõtmise samme
vastupidises järjekorras.



Hooldus & Puhastamine
Veepaagi ja mopipadja puhastamine

Märkused: 

Kui tolmuimeja laeb või seda ei kasutata, eemaldage veepaak ja 
tühjendage järelejäänud vesi, et vältida hallituse või püsiva 
lõhna tekkimist.
Kulunud või kahjustatud mopipadi, mis ei kleepu enam veepaagi 
külge, tuleks optimaalse puhastustulemuse tagamiseks välja 
vahetada.

1. Libistage veepaak alla, et see nutika suure pöördemomendi harja
küljest lahti võtta.

2. Tühjendage veepaak.

3. Eemaldage veepaagilt mopipadi.

4. Puhastage ja kuivatage mopipadi, harja riba.



Veejaoturi filter
Veejaoturi filter tuleks välja vahetada, kui veepaak väljutab vett liiga 
aeglaselt või ummistub.
Optimaalse mopimise efektiivsuse tagamiseks on soovitatav 
veeautomaadi filtreid vahetada iga 3-6 kuu järel, olenevalt vee 
kvaliteedist ja kasutussagedusest.

1. Kasutage oma sõrmi, et libistada välja vanad veejaoturi filtrid iga
pesa vasakul ja paremal küljel.

2. Sisestage uued veejaoturi filtrid ja kontrollige, et need on
õigesti paigaldatud.

Akupakett
Tolmuimeja sisaldab eemaldatavat taaslaetavat liitiumioonakut, millel on 
piiratud arv laadimistsükleid. Pärast pikaajalist kasutamist ei pruugi aku 
enam laetud olla. Kui see juhtub, tähendab see, et aku on jõudnud oma 
elutsükli lõppu ja see tuleb välja vahetada.

1. Vajutage aku vabastamise nuppu alla ja libistage aku eemaldamiseks
paremale, nagu joonisel näidatud.
2. Paigaldage uus aku.



Tehnilised andmed

Tolmuimeja

Mudel MJSCXCQPT

450 W

Umbes 4 tundi

1286 × 214 × 256 mm

Laadimispinge

Nimivõimsus

Laadimisaeg

Toote mõõtmed

Nimipinge

Nimivõimsus 3000 mAh

Tolmukambrimaht Max. 0.6 L

Neto kaal 4.2 kg

25.2 V

30.8 V

G10-01 Mudel 1C-02

40 W Nimivõimsus

Nimipinge

20 W

Nutikas suure pöördemomendiga harjaalus 

Mudel

Nimivõimsus

Nimipinge 25.2 V 25.2 V

Mini elektriline hari



Tehnilised andmed

Laadija

Taaslaetav liitiumioonaku 7INR19/66

Mudel

Aku mudel

Tootja

Võimsus

Nimivõimsus

BLJ24W308080P-V

P2046-7S1P-BC

Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.

70.56 Wh

3000 mAh 

Keskmine aktiivne efektiivsus

Tõhusus madalal koormusel (10%)

Koormuseta energiatarve

87.5%

77.9%

0.10 WSisend

Nimipinge

Väljund

Nimivõimsus

100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A

25.2 V  

30.88 V           .8 A   24.6 W

2800 mAh

Liitiumpatarei sisaldab aineid, mis on keskkonnale ohtlikud. Enne tolmuimeja utiliseerimist eemaldage aku, seejärel visake see ära või suunake see 
taaskasutusse vastavalt selle riigi või piirkonna kohalikele seadustele ja määrustele, kus seda kasutatakse.

WEEE Teave

Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed vastavalt direktiivile 
2012/19/EL), mida ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes oma 
jäätmed üle valitsuse või kohalike ametiasutuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu kogumispunkti. Õige 
kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Selliste kogumispunktide 
asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohalike ametiasutustega.



KKK

Viga Võimalik põhjus Lahendus

Tolmuimeja ei tööta

Aku puudub või on tühi. Laadige tolmuimeja täielikult täis ja 
seejärel jätkake kasutamist.

Oodake, kuni tolmuimeja jahtub, ja seejärel 
aktiveerige see uuesti.

Eemaldage imemisavast või õhuteede 
ummistused.

Tühjendage tolmukamber ja puhastage 
filter.

Eemaldage nutika suure pöördemomendiga 
harjavarda ja/või pikendustoru ummistused.

Eemaldage peamise imemisava või 
pikendustoru ummistused.

Hoolduse korraldamiseks võtke ühendust 
müügijärgse teenindusega.

Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult 
originaallaadijat.

Imemisvõimsus väheneb

See lülitub  ülekuumenemise 
kaitserežiimi, mille käivitab ummistus.

Selle imemisava või õhuteede läbipääs on 
blokeeritud.

Tolmukamber on täis ja/või filter on 
ummistunud.

Nutika suure pöördemomendiga harja ja/või 
pikendustoru on blokeeritud.

Peamine imemisava või pikendustoru on 
blokeeritud.

Akupakett on kahjustatud.

Laadija ei ühildu.

Mootor teeb imelikku müra

Esimene indikaator on pärast 
tolmuimeja sisselülitamist 
punane.

Esimene indikaator vilgub tolmuimeja 
laadimise ajal punaselt.



Viga Võimalik põhjus Lahendus

Veenduge, et laadija oleks õigesti 
ühendatud.

Tolmuimejat saab tavapäraselt kasutada.

Oodake, kuni aku temperatuur normaliseerub, 
seejärel jätkake kasutamist.

Puhastage või vahetage veejaoturi filter.

Puhastage või vahetage mopipadi.

Laadija ei ole tolmuimejaga ühendatud.

Aku on täielikult laetud ja läks unerežiimi.

Kui probleem püsib ka pärast kahe ülaltoodud võimaluse välistamist, võtke abi saamiseks 
ühendust müügijärgse teenindusega.

Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.

Veejaoturi filter on ummistunud.

Mop on määrdunud

Aku indikaator ei sütti 
laadimise ajal.

Veepaak ei väljasta vett või 
väljastab seda aeglaselt.

Aku laeb aeglaselt.



Tõrkeotsing
Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kuvatakse ekraanil veateade. Veateate põhjal oma lahenduse leidmiseks vaadake allolevat tõrkeotsingu tabelit.

Vea ikoon Veateade

Õhutee ummistus

Tühjenev aku

Rullhari kinni jäänud

Aku tühjenenud

Aku ülekuumenenud

Viga

Filter paigaldamata

Lahendus

Eemaldage tolmukambrist, pikendustorust ja/või nutikast suure pöördemomendiga 
harjalatist kõik ummistused.

Laadige uuesti.

Juhised karvade ja muu rullharja vahele jäänud prahi puhastamiseks leiate jaotisest Hooldus ja 
puhastamine jaotises "Nutika suure pöördemomendiga harja puhastamine".

Laadige uuesti.

Enne kasutamise jätkamist oodake, kuni aku temperatuur normaliseerub.

Hoolduse korraldamiseks võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Veenduge, et HEPA-filter ja eelfilter on õigesti paigaldatud.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.mi.com
Toodetud: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Dreame Technology (Tianjin) Limited (Mi Ecosystem ettevõte)
Aadress: Tuba 2112-1-1, Lõuna piirkond, rahandus- ja kaubanduskeskus, nr 6975 Yazhou 
Road, Dongjiangi tollivaba sadamaala, Tianjini katsevabakaubanduspiirkond, Tianjin, Hiina Valmistatud Hiinas
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