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Този продукт може да се използва от деца  на  възраст  над  8 години  и 

лица с физически, сензорни, интелектуални недостатъци или ограничен 

опит или познания под надзора на родител или настойник, за да  се 

осигури безопасна работа и да се избегнат всякакви  рискове. 

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без 

надзор.  

Този продукт е само за почистване на подове в домашна среда. Не го 

използвайте на открито, върху повърхности, различни от пода, или в 

търговска или индустриална среда.  

Не използвайте робота при температури над 40° C или  под  0°. 

Съберете всички кабели от пода, преди да използвате робота. 

Отстранете всички малки предмети от пода,преди да използвате 

робота.  

Не поставяйте никакви предмети върху робота. Не зависимо дали 

почиства или не.  
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Не използвайте робота за почистването на 

горящи предмети.  

Уверете се, че робота и станцията са изключени  преди  да. 

Не забърсвайте робота с мокри кърпи.  

Използвайте този продукт в съответствие с инструкциите в 

ръководството.  
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Батерия и 

зареждане 

За зареждане на робота използвайте само зарядното включено в 

комплекта.   

Не ремонтирайте батерията или зарядната станция.   

Не поставяйте зареждащата станция близо до източник на топлина, 

например радиатор.   

Ако прахосмукачката няма да се използва продължително време, 

заредете я напълно, след това я изключете и я съхранявайте на 

хладно и сухо място.   

Зареждайте прахосмукачката поне веднъж месечно, за да  

предотвратите повреда на батерията. 
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Aксесоари 
 
 

 
Станция за зареждане Четка за почистване Кабел за зарядната станция 

 

 
 

Резервоар за 

вода 

Моп Странична четка 
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Робот 
 
 

Включване изключване / стартиране на почистването 

• Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да 

включите или изключите робота. 

• Натиснете веднъж, за да стартирате почистване. 

 
Връщане на станцията/Зоново почистване 

• Натиснете за да върнете, робота на станцията за 

зареждане. 

• Задръжте за 3 секунди, за да стартирате зоново 

почистване. 

 

Светлинен индикатор 

• Бял: Почистване/ Почистването е завършено/ 
Робота е зареден на 100% 

• Мигащо бяло : Връщане към станцията, след като 
почистването е завършено. 

• Бавно мигащо бяло: Робота се зарежда 
• Мигащо оранжево : Връщане на станцията за 

зареждане, когато батерията е изтощена. 
• Бавно мигащо оранжево: Робота се зарежда, когато 

батерията е изтощена. 
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Робот 
 

 

 
 

 
Robot Sensors 

 
 
 
 
 
 
Бутон за рестартиране 

• Натиснете за 3 
секунди. За да 
върнете робота към 
заводски настройки. 

 

Wi-Fi индикатор 

 
Четка за почистване 

Изходящ въздух 

 

 

 
Площадки за 

зареждане 

Странична четка 

Сензори против 

падане 

 

 

Главни колела 

 

Сензори 

против 

падане 
Средно колело 

Площадка за 

зареждане 

 

Централна четка 

Сензор против 

падане 

 

 

Лазерен сензор 

Сензор за стени 

Предна броня 
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Контейнер за прах Контейнер за вода 
 
 

 
 

 
 
 
 

Зареждаща станция 
 
 

 

Копче 

Капак 

Филтър 

 

 

 

 

 

IR Сензор 

Електрическо 

захранване 

Площадки за 

зареждане 

Отвор за пълнене 

Контейнер за вода 

Копчета, за закрепяне на контейнера 

 

Моп 

Велкро 
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1. Премахнете защитното фолио 3. Поставете зарядната станция на пода, като спазите 
Изискванията показани на схемата по-долу и я включете, 
към електрическата мрежа 

 
 
 

Tidy up Any 
Loose Cord 

 

 

2. Поставете страничната четка 
 

Подсигурете минимум 0.5m от лявата и дясната страна на станцията 
и минимум 1.5m от предната страна. 

Не поставяйте станцията за зареждане на пряка слънчева светлина. 

4. Поставете робота, върху зарядната. Като той ще се 
включи автоматично и зареждането на батерията ще 
започне. 

＞ 0.5 m 

＞ 1.5 m ＞ 0.5 m 

Click 
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1. Изтеглете  Mi Home/Xiaomi Home App 3. Рестартиране на Wi-Fi 

Потърсете Mi Home/Xiaomi Home в App магазина на вашият 
телефон. Или сканирайте QR кода, за да инсталирате 
приложението. 

 

2. Добавяне на робота 
Пуснете bluetooth на вашият телефон. Отворете Mi Home 
приложението и натиснете " " В горният десен ъгъл. 
Изчакайте, докато приложението открие вашият робот. 
Следвайте стъпките в приложението. 

 

 
  

Едновременно натиснете и задръжте и . Докато 
чуете"Waiting for the network configuration." След, което 
Wi-Fi индикатора, трябва да започне да мига бавно. 

 

Wi-Fi индикатор 

• Мига бавно: В режим на  
свързване  

• Мига бързо: 
Установява се 
връзка  

• Свети постоянно: Робота е 

свързан 

 
 
 
 
 
 

 
* Ако приложението, не може да открие вашият робот. Рестартирайте 

Wi-Fi, както е описано в точка 3. 

 

 

• Робота може да бъде свързан само към 2.4GHz мрежи. 

xxxxxxx’home  
No home environment info  

  

  
Devices Rooms  
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1. Включване и изключване 
Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите робота. 
След като светлинният индикатор, започне да свети постоянно 
в бяло. Робота е готов за използване.За да изключите робота 
натиснете и задръжте за 3 секунди. 

 

2. Стартиране на почистване 

Натиснете за да стартирате почистването. При 
първото почистване, робота ще създаде карта на вашето 
жилище. Като първо ще почисти всички ъгли. След, което ще 
почисти вътрешността на стаите. 

 

*: Ако батерията падне под минимума, робота ще се върне на 
станцията за зарежда. И след, като се зареди ще продължи 
почистването, от мястото от което е спрял. 

3. Режими на почистване 

Dreame D10s разполага с 4 режима на почистване : Тих, 
стандартен, силен и турбо. Режимите могат да бъдат сменяни 
само през Mi Home/Xiaomi Home app. 

 

4. Пауза/ Спящ режим 

Паузиране : Натиснете един от двата бутона по време на 
почистване за да паузирате робота. Спящ режим: Робота ще 
влезне в този режим автоматично, след като е бил над 10 
минути не активен. В този режим, индикаторите на робота 
изгасват.За да изведете робота от режима, натиснете един от 
двата бутона. 

 

 
5. Режим „Не безпокойте“ 

В този режим, не могат да се стартират никакви почиствания, 
съобщенията от робота са забранени и светлинните 
индикатори са затъмнени или спрени. Режима е включен по 
подразбиране от 22:00 до 08:00. При необходимост, времевият 
интервал, може да бъде променен от приложението. 
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6. Режим зоново почистване 7. Почистване по график 
Поставете робота в зоната, която искате да почистите и 
натиснете за 3 секунди за да стартирате зоновото 
почистване. В този мод робота ще изчисти площ с размер 
1.5кв.м. След като почистването завърши робота, ще се върне 
в центъра на изчистената зона. 

От мобилното приложение Mi Home/Xiaomi Home app. 

Може да бъде зададен седмичен график за почистване. 

 

 

 

 

1.5 meter 

1.5 meter 
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8. Използване на моп фукнцията 
Препоръчително е първото пускане на робота да бъде без моп. 

1) Навлажнете мопа и изцедете излишната вода .Плъзнете 
мопа по продължение на канала за поставянето му и го 
закрепете, за контейнера за вода. Посредством велкро 
лепенките. 

3) Поставете контейнера за вода, както е показано на схемата 
по-долу. 

 

 

 
 

2) Отворете капачката на резервоара, напълнете го с вода 

и внимателно го затворете. 4) След като почистването приключи. Натиснете двете 
копчета на резервоара, за да го извадите. 

 

* Използвайте само чиста вода. 

Click 

Click 
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Почистване на контейнера за прах и филтъра 

1. Отворете горният капак и извадете контейнера за прах 

 

 

2. Изсипете събралият се боклук. 

 

3. Премахнете филтъра и го почистете, като използвате четката за 

почистване. 

 

 
4. Ако филтъра и контейнера са много замърсени. Могат 
да бъдат измити с вода. Като преди да бъдат поставени 
отново, трябва да се уверите, че са напълно сухи. 
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Почистване на модула за мокро почистване 

1. Извадете контейнера за вода и издърпайте мопа. 
 

 
2. Изпразнете контейнера за вода. Напълнете го отново с 
чиста, разклатете го няколко пъти излейте водата и го 
напълнете отново. 

 
3. Измийте мопа, като го изплакнете само с вода и го 
оставете на слънце за да изсъхне. 

 

 

 

 

 

 

 
4. Ако мокрото почистване е слабо или не е равномерно 

разпределено. Почистете вентилационният отвор на гумената 

капачка. 
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* За почистването на робота, винаги използвайте само суха кърпа. 

Почистване на централната четка 

Премахнете капака на централната четка и я извадете. 

 

 

 

 
Използвайте четката за почистване, за да премахнете всички 
заплетени косми и конци. 

Почистване на колелата 

Издърпайте внимателно средното колело и премахнете заплетените косми и 

конци. Забършете страничните колела със суха кърпа. 
 

 

Почистване на страничната четка 

Издърпайте внимателно страничната четка. Използвайте 
четката за почистване, за да я почистите. 
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* За почистването на робота, винаги използвайте само суха кърпа. 

 

 

 

 

 

Рестартиране на робота 

Ако робота спре да изпълнява, зададени команди през 
приложението или чрез физическите бутони. Трябва да бъде 
рестартиран. Като за целта трябва да задържите  за 10 
секунди и след това да задържите  за три секунди за да го 
стартирате отново. 

 

Батерия 

Робота разполага с висококачествена батерия и за да я 

поддържате. Когато робота не чисти, трябва да стои постоянно 

на зарядната станция 

 

Почистване на сензорите против падане 

Внимателно забършете всички сензори със суха кърпа. 
 

 
 

Почистете контактните площадки със суха кърпа 


