
Mi Robot Vacuum-Mop Essential Filter
Mi Elekrikli Süpürge Essential Filtre 

Kullanıcı Kılavuzu
Kullanım Talimatları

1. Vacuum-mop’ın kapağını açın, ardından su hazneli 2’si 1 arada toz bölmesinin her iki yanındaki klipsleri şekilde gösterildiği gibi sıkıştırın. Su 
hazneli 2’si 1 arada toz bölmesini vacuum-mop’tan yavaşça çıkarın.
2. Temizlemek için filtre tertibatını çıkarın, ardından filtreyi ve sünger filtreyi çıkarın.
3. Toz bölmesinin içindekileri boşaltın. Bölmeyi temizleme fırçasını kullanarak temizleyin, ardından filtreyi hizalayın ve yeniden takın.
Not: En iyi temizleme etkisi için filtrenin 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

*Su Hazneli 2’si 1 Arada Toz Bölmesi
*Filtre

Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
Essential filtresini toz bölmesinden çıkarın. Tozu çıkarmak için filtreye hafifçe vurun ve ardından suyla durulayın.  Tozun birbirine yapışmasını ve 
emme verimini etkilemesini önlemek için, kullanımdan önce Essential filtrenin tamamen kuru olması (doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın) 
gerekir.  Gerekirse, filtreyi Essential filtresinin belirtilen modeliyle değiştirebilirsiniz. 
- Her kullanımdan sonra partikülleri ve tozu temizlemek için filtreye dokunmanız 
önerilir.
- Her 5-6 kullanımdan sonra filtreyi temizlemeniz önerilir veya bunun yerine temizleme süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

-Temizleme kabiliyetini ve vakumlama etkisini garantilemek için filtreyi 2-3 ayda bir değiştirmek daha iyidir.

1 Ambalajı açmak 
Kullanmadan önce ambalajı 
çıkardığınızdan emin olun.

2  Filtreyi Takmak 
Filtreyi değiştirmeden önce hava temizleyiciyi 
her zaman kapatın ve fişini çekin. Filtre bölmesi 
panelini açın ve üzerindeki talimatları izleyin.

Kurulum ve Kullanım



Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis 

listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

Güvenlik Bilgileri
Kabuğunun çatlamasını veya renginin solmasını önlemek için pedi asla benzin, etil alkol veya muz yağı gibi kimyasal çözücülere maruz 
bırakmayın.

- Pedin yüzeyini çizmek için sert veya sivri nesneler kullanmayın, aksi takdirde ped hasar görebilir.
- Temizleme performansının düşmesini önlemek için, değiştirmeyi yaparken Pedi sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri 
nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/
EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya 
yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri 
dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de 
hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin. 
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