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Ürüne Genel Bakış
Yüksek hızlı fırçasız bir motorla donatılmış olan Mi Hafif Elektrikli
Süpürge, güçlü emiş ve yüksek verimli bir filtreleme sistemi gibi üstün
özelliklere sahiptir.
• Yüksek hızlı fırçasız motor: Hızlı süpürme için, güçlü emişin sabit bir
randımanıyla hızlı bir şekilde çalıştırın.
• Güçlü Emiş: Bütün evi dip köşe temizlemek için küçük ve büyük
parçacıkların yüksek verimlilikle hızlı bir şekilde emilmesi.
• Yüksek Verimli Filtreleme: İnce bir çelik ağ, filtre pamuğu ve bir
HEPA filtresinden oluşan siklonik ayırma sistemi büyük parçacıklı
tozları ince tozlardan ayırır, ardından ikincil bir kirlenmeyi önlemek
için geri çıkmasın diye bu tozu hapseder.
• Hafif ve çok amaçlı: Kompakt ve hafif olan bu süpürge, bütün evi
kolayca ve etkin bir şekilde süpürmek için hafif metal uzatma çubuğu,
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elektrikli zemin fırçası, düz başlık ve uzun başlık gibi aksesuarlarla
çalışır.

Paket İçeriği
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Ürüne Genel Bakış
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Nasıl Kurulur

Elektrikli Süpürgenin Kurulması
1. Uzatma çubuğunu resimde gösterildiği şekilde, bir tıklama sesi
duyana kadar elektrikli süpürgeye takın.
2. Elektrikli zemin fırçasını resimde gösterildiği şekilde, bir tıklama
sesi duyana kadar uzatma çubuğuna takın.
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Aksesuarların Kurulumu

1.Uzun başlık ve düz başlık, elektrikli süpürgeye veya uzatma
çubuğuna doğrudan takılabilir.
2. Uzun başlığı veya düz başlığı, resimde gösterildiği şekilde,
bir tıklama sesi duyana kadar dikey olarak elektrikli süpürgeye
yerleştirin.

Not: Uzun başlık; kapılar, pencereler, merdivenler ve köşeler gibi dar
boşluklardaki tozları temizlemek için uygundur. Düz başlık; koltukları, dolapları
ve masa veya konsol yüzeylerini temizlemek için mükemmeldir.
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Duvar Montesinin Sabitlenmesi
1.Duvara zeminden yükseklikleri 99,8-101,8 cm olan ve her birinin
çapı 6 mm olan iki delik açın, deliklerin arasındaki mesafenin
56 mm olduğundan emin olun, ardından iki adet duvar dübelini
deliklere yerleştirin.
2. Duvar montesindeki vida deliklerini duvar dübelleri ile aynı
hizaya getirin, ardından duvar montesini duvara sıkıca bağlamak
için iki adet vidayı (4 x 20 mm) kullanın.
Not: Duvar montesinin, kolayca elektriğe bağlanabilmesi için bir elektrik prizinin
yakınına sabitlenmesi önerilir.
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Kullanım
Açma / Kapama: Açma / kapama düğmesini
1 saniye basılı tutun, ardından elektrikli süpürge çalışmaya başlar ve varsayılan olarak standart modda açılır. Elektrikli süpürgeyi durdurmak için yine
açma/kapama düğmesine basın.
Mod Değiştir: Turbo moda (MAKS seviye) geçmek için, elektrikli
süpürge çalışırken emme seviyesi düğmesine basın; bu arada MAKS
göstergesi beyaza dönecektir. Standart moda geçmek için emme
seviyesi düğmesine tekrar basın.
Pil Düzeyi Göstergesi: Pil seviyesi yeterli olduğunda, pil düzeyi
göstergesi beyaz yanar. Elektrikli süpürge düşük pil seviyesinde
çalıştığında, gösterge ışığı kırmızı yanar; böyle olduğunda elektrikli
süpürge turbo moduna geçirilemez. Pil bittiğinde, elektrikli süpürge
otomatik olarak kapanır.
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Şarj Yöntemi
1. Şarj etmeden önce güç adaptörünün elektrik prizine ve elektrikli
süpürgeye iyice takılı olduğundan emin olun.
2. Şarj olduğu sırada pil düzeyi göstergesi yanıp söner. Pil tamamen şarj olduğunda, pil seviyesi göstergesi söner.
3.Elektrikli süpürgeyi pili doluyken şarj ederseniz, pil seviyesi
göstergesi 20 saniye boyunca yanıp söner ve ardından kapanır.
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Açma/Kapama & Süpürme
Açma / kapama düğmesini
1 saniye basılı tutun, ardından elektrikli süpürge çalışmaya başlar ve varsayılan olarak standart modda
açılır. Modu gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz.
Süpürmek ve zemin fırçası ile zemini temizlemek için elektrikli
süpürgenin sapından tutun ve ileri geri ittirin. Ayrıca ihtiyacınıza
göre uzun başlığı veya düz başlığı kullanabilirsiniz.
Elektrikli süpürgeyi durdurmak için yine açma/kapama düğmesine
basın.
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Elektrikli Süpürge Çalışırken
• Pil seviyesi düştüğünde pil düzeyi göstergesi kırmızı renkte yanıp
sönecektir, lütfen en kısa sürede elektrikli süpürgeyi şarj edin.
Eğer elektrikli süpürge standart modda çalışıyorsa, turbo moduna
geçemeyecektir.
• Eğer zamanında yeniden şarj edilmezse pil voltajı çok düşecektir,
ardından elektrikli süpürge pili korumak için otomatik olarak
kapanacaktır.
• Eğer elektrikli süpürge pili bittiği için kapanırsa, lütfen süpürgeyi
zamanında yeniden şarj edin. Aksi takdirde, eğer süpürge uzun bir
süre kullanılmamışsa, aşırı deşarj olduğu için pil zarar görebilir.

Notlar: Aldığınızda elektrikli süpürgenin pili çok az dolu olarak gelir. İlk kullanımdan önce elektrikli süpürgeyi tamamen şarj etmek için güç adaptörüne bağlamanız önerilir. Elektrikli süpürge şarj olurken kullanılamaz.

15

Aksesuarların Saklanması
Aksesuarlar, kullanılmadıkları zaman duvar montesinde saklanabilirler. Uzun başlığı veya düz başlığı, bir tıklama sesi duyana kadar
dikey olarak, serbest bırakma düğmesinin yönü resimde gösterildiği gibi olacak şekilde, duvar montesine yerleştirin. Aksesuarları
duvar montesinden çıkarmak için, serbest bırakma düğmesine
basın ve aynı anda dikey olarak aşağı doğru çekin.
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Temizlik, Bakım ve Onarım
Not: Bakım yapmadan veya süpürgeyi temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi
kapatın ve fişten çıkarın.

Tıkanmaya neden olabilecek veya emiş gücünü etkileyecek bir toz
birikmesini önlemek için toz haznesini düzenli olarak temizleyin.
Tozların yere dökülmesini önlemek için, toz haznesini çıkarmak
üzere hazneyi bir çöp kovasının üstünde tutun.

Toz Haznesinin Çıkartılması & Yerleştirilmesi

1. Süpürme işlemi bittikten sonra veya toz
haznesi dolduğunda uzatma çubuğunu
çıkartın ve toz haznesini resimde gösterilen yönde döndürün. “ “ile kilit açık sembolü “ “aynı hizaya geldiğinde toz haznesi
elektrikli süpürgeden çıkartılabilir.
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2. HEPA filtresini resimde gösterildiği
şekilde toz haznesinden çıkartın ve
ardından yüzeyindeki tozu temizleyin.

3. Siklon ayırıcıyı toz haznesinden çıkarmak için, siklon ayırıcı kulpunu çöp kovasının üzerindeyken şekilde gösterildiği
gibi çevirin. Toz haznesinin içindekileri
boşaltın ve siklon ayırıcının yüzeyindeki
tüm tozları temizleyin.
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4. Temizlik işlemi tamamlandığında siklon
ayırıcıyı ve HEPA filtresini tekrar toz
haznesinin içine yerleştirin. “ “ ile kilit
açık sembolünü “ “ aynı hizaya getirin ve
ardından toz haznesini şekilde gösterilen
yönde, “ “ ile kilitli sembolü “ “ aynı
hizaya gelene kadar döndürün. Bir
tıklama sesi duyduğunuzda, toz haznesi
güvenli bir şekilde elektrikli süpürgeye
takılmış demektir.

Siklon Ayırıcının Takılması
Toz haznesinin sonuna gelene kadar siklon ayırıcıyı aşağı doğru düz
şekilde bastırın.
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Toz Haznesi ve Filtre Takımının Temizlenmesi
HEPA filtresi, pamuk filtresi ve siklon ayırıcıyı arka arkaya toz haznesinden çıkarın. Yüzeylerindeki tüm tozu temizleyin, ardından temiz suyla durulayın. Kullanmadan önce bu parçaların, doğrudan güneş
ışığından uzak, iyi havalandırılan bir yerde iyice kuruduğundan emin
olun. Gerekmesi halinde filtreyi, belirtilen HEPA filtresi modeliyle
değiştirebilirsiniz.
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Döner Fırçanın Temizlenmesi
1. Döner fırça kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi döner
fırça düğmesine basın, ardından temizlemek için döner fırçayı
dışarı çıkarın. Temizlendikten sonra, döner fırçayı geri koyun ve bir
tıklama sesi duyana kadar kapağı kapatın.
2. Döner fırçaya takılmış saç ve ipleri kesin ve çıkarın.
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Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
a. Bakım Onarımda Uyulması Gereken Kurallar
• Elektrikli süpürgeyi temizlerken kuru bir bez kullanın. Benzin, alkol
veya lake tineri gibi kimyasal çözücüleri kullanmayın, çünkü bunlar
yüzeyin çatlamasına veya solmasına neden olacaktır.
• Temizlemeden veya bakım yapmadan önce elektrik süpürgesini
kapattığınızdan emin olun.
• Toz haznesi dolduğunda lütfen hazneyi hemen boşaltın. Aksi takdirde kirden dolayı tıkanabilir, tıkanıklık emme performansını etkileyebilir ve motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.
•EPA filtresinin her 2-3 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Eğer sık
kullanıldıysa bu filtreyi daha sık aralıklarla değiştirmeniz gerekebilir.
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b. Sorun Giderme

Yukarıdaki işlemlere rağmen ürününüz düzelmediyse, Bakım ve
onarım ihtiyacınız için Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan
destek alabilirsiniz.
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Not: Kullanım sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, lütfen çözüm için
yukarıdaki sorun giderme bölümüne bakın. Eğer sorun devam ederse lütfen hemen elektrikli süpürgeyi kullanmayı bırakın ve yardım için satış sonrası hizmet
birimiyle irtibata geçin.

Pil Kullanımı İçin Uyarılar
Elektrikli süpürge bekleme modundadır ve şarj olurken kullanılamaz.
Lityum iyon pil takımı çevreye zararlı maddeler içerir. Elektrikli
süpürgeyi atmadan önce, lütfen ilk önce pil takımını çıkarın, ardından atın veya kullanıldığı ülkenin veya bölgenin yerel yasa ve
yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün.
Not: Pil çıkartılmadan önce elektrikli süpürgenin kapatılması gerekir. Pil güvenli
bir yöntemle atılmalıdır.
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Pil Nasıl Çıkartılır
1. Açma/kapama düğmesini ve düğme kelepçesini çıkarmak için
düz bir tornavida kullanın, ardından elektrikli süpürgenin kapağını
yavaşça açmak için bir alet kullanın. Ardından, dört vidayı sökmek
için bir tornavida kullanın. Daha sonra pil takımını ayırmak için, kolu
ve motor kapağını çekebilirsiniz.
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2. Pil koruma kapağını çıkarın, ardından kapağın üstündeki dört vidayı bir tornavidayla çıkartın. Pili ve PCB kartını birbirine bağlayan
kalay levhayı kesmek için bir makas kullanın.

3. Üst kelepçeyi çıkardıktan sonra pil takımı alt kelepçeden çıkartılabilir. Ardından yerel kanun ve düzenlemelere uygun bir şekilde pili
atabilirsiniz.

26

Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
Teknik Özellikler
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Enerji Tüketimi
•

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri
bağlantılarını kapatın.

•

Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre
sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

•
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Güvenlik Talimatları ve Kullanım Hataları
Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Ürünü kullanmadan önce bu
kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
• Bu cihaz; gözetim altındalarsa ve kendilerine cihazın güvenli bir
şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik
talimatlar verilmişse; 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile
birlikte kullanılmalıdır.
Bu cihaz değiştirilemeyen piller içermektedir.
• Güç adaptörü hasar görürse, üreticiden veya satış sonrası hizmet
departmanından satın alınmış bir orjinal bileşenle değiştirilmelidir.
• Bu elektrikli süpürge bir oyuncak değildir. Çocuklar ürünle
oynamamalı veya ürünü çalıştırmamalıdır. Elektrikli süpürgeyi
çocukların yanında kullanırken lütfen dikkatli olun. Çocukların, bir
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ebeveyn veya gözeticinin gözetimi olmadan, elektrikli süpürgeyi
temizlemelerine veya süpürgenin bakımını yapmalarına izin vermeyin.
• Elektrikli süpürgeyi yalnızca kuru iç mekân yüzeylerinde kullanın.
Bu ürünü banyoların içinde veya havuz kenarı gibi dış mekanlarda
kurmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.
• Elektrikli süpürgenin fişine veya herhangi bir parçasına ıslak ellerle
dokunmayın.
• Yangın, patlama veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kullanmadan önce lityum iyon pilin ve şarj cihazının zarar görmemiş
olduğundan emin olun. Pil veya şarj cihazı hasar görmüşse elektrikli
süpürgeyi kullanmayın.
• Elektrikli zemin fırçası, uzatma çubuğu ve elektrikli süpürge elektrik iletken malzemelerdir ve suya veya başka bir sıvının içine batırılmamalıdır. Bu malzemeleri temizledikten sonra tüm parçaların iyice
kuruduğundan emin olun.
• Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için, elektrikli zemin fırçasını temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapa30

tın. Elektrikli zemin fırçası, toz haznesi ve filtre gibi parçaların tamamı elektrikli süpürge kullanılmadan önce düzgün şekilde takılmalıdır.
• Elektrikli süpürgeyi benzin, çamaşır suyu, amonyak veya lavabo
açıcılar gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları ya da su gibi diğer sıvıları
almak için kullanmayın.
• Elektrikli süpürgeyi duvar parçacıklarını, şömine külü gibi külleri
veya kömür, sigara izmariti ya da kibrit gibi yanan malzemeleri almak için kullanmayın.
• Elektrikli süpürgeyi cam, çivi, vida veya bozuk para gibi ürüne
zarar verebilecek keskin veya sert nesneleri almak için kullanmayın.
• Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun diğer kısımlarını elektrikli süpürgenin açık kısımlarından ve hareketli parçalarından uzak
tutun. Emme aralığını, uzatma çubuğunu veya diğer aksesuarları gözlerinize veya kulaklarınıza doğrultmayın veya ağzınıza sokmayın.
• Elektrikli süpürgenin açık kısımlarına herhangi bir nesne sokmayın
veya açık kısımları tıkanmışken elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
• Hava akışını azaltabilecek toz, tüy, saç veya diğer maddelerden
31

uzak tutun.
• Elektrikli süpürgeyi bir sandalyeye, masaya veya diğer dengesiz
yüzeylere yaslamayın çünkü böyle yapmak ürüne zarar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olabilir. Elektrikli süpürge,
devrildiği veya hasar gördüğü için arızalanırsa, lütfen yetkili servis departmanı ile iletişime geçin. Elektrikli süpürgeyi asla kendi
başınıza sökmeye çalışmayın.
• Ürünü 0 °C ila 35 °C ortam sıcaklığına sahip ortamlarda şarj etmek için yalnızca orjinal şarj cihazını kullanın. Aksi takdirde pil zarar
görebilir.
• Elektrikli süpürge kullanılmadan önce toz haznesi kapağı, ön filtre, siklon tertibatı ve HEPA filtresi gibi parçaların tamamı düzgün
şekilde takılmalıdır.
• Uzun süre kullanılmadığında ve ayrıca herhangi bir bakım veya
onarım gerçekleştirmeden önce, elektrikli süpürgenin fişinin takılı
olmadığından emin olun.
Merdivenleri temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen
çok dikkatli olun.
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UYARI: Elektrikli süpürgenin filtresine herhangi bir tür koku uygulamayın. Bu tür ürünlerin, elektrikli süpürgenin alev almasına neden
olabilecek yanıcı kimyasallar içerdiği bilinmektedir.
Patlamaya neden olabileceği için cihazı ateşe maruz BIRAKMAYIN.
Cihazı herhangi bir su, tuzlu su veya diğer sıvılara maruz BIRAKMAYIN veya içine BATIRMAYIN.
Elektrikli süpürgeyi kullanırken bu kullanım kılavuzundaki talimatları lütfen sıkı sıkıya takip edin. Elektrikli süpürgenin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan
kullanıcılar sorumludur.
Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.
Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.
•

Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su

buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek
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sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına
döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle
açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz
cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili
düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar
verebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve
kuru bir bez kullanın.
• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli
verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız
veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir
yere yazın.
Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu
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normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak
yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve
gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa
cihazı en yakın yetkili servise götürün.
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Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
Adres: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao
Town, Shunde District, Foshan City, Guandong Province China
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Uygunluk Beyanı

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. olarak işbu
belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve
değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının
tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik
ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak
belirtilmiştir) ve bunların sınıfandırılmamış evsel atıklarla birlikte
atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve
elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel
makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek
insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri
dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları
önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür
toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için
lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.
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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.
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