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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Предупреждения за уреда
1. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна 

възраст, както и от лица с ограничени физически, сетивни 
или умствени способности, или такива без опит и познания, 
само когато са под наблюдение или са инструктирани как да 
използват уреда по безопасен начин, и ако разбират 
свързаните с него опасности. 
Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от 
деца без наблюдение.

2. Извадете щепсела от контакта, преди да започнете 
почистване или поддръжка на уреда. Изключете уреда, 
преди да започнете почистване или поддръжка.

3. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен 
със специален кабел или комплект, доставен от 
производителя или представител на сервиз.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За зареждане на батерията 
използвайте само подвижната зарядна станция, доставена с 
уреда.
Използвайте само със зарядна станция i5-DS.

5. Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменени 
само от квалифициран техник.

6. Не доближавайте робота до източници на топлина, 
радиация или неизгасени цигарени фасове. Строго се 
забранява почистване с прахосмукачката на следните 
отпадъци: 
1) Всякакви течности, като вода и разтворители; 
2) Вар, цимент и други прахообразни строителни 

материали и отпадъци; 
3) Предмети които генерират топлина, като неизгасени 

въглени, цигарени фасове; 
4) Остри предмети, като стъкло и др; 
5) Запалими и експлозивни материали, като бензин и 

алкохолни продукти.
7. Преди употреба отстранете всички чупливи предмети от 

пода (като очила, лампи и др.), както и предмети, които 
могат да се увият около страничната четка, ролковата 
четка и задвижващите колела (като кабели, пердета и 
други предмети, които могат лесно да се заплетат).

8. Дръжте далеч от косата си и внимавайте да не се заплете в 
колелата или ролковата четка при употреба, почистване 
или поддръжка на робота.

9. Не използвайте този продукт на надморска височина 
повече от 2000 m.
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10. Правилно изхвърляне на продукта.
Тази маркировка означава, че в ЕС продуктът не може да 
бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци. За да 
предотвратите евентуално замърсяване на околната среда 
или рискове за здравето в резултат от неконтролирано 
изхвърляне на отпадъци, рециклирайте продукта 
отговорно, така спомагате за устойчивата повторна 
употреба на суровините. Върнете употребявания уред в 
пункт за предаване и събиране на вторични суровини или 
се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. 
Те могат да приемат продукта за екологосъобразно 
рециклиране.

11. Гаранционна информация
Предоставената от производителя гаранция е в 
съответствие със законодателството в държавата на 
клиента, като срокът е минимум 1 година (Германия: 
2 години), считано от датата, на която уредът е закупен от 
крайния потребител.
Гаранцията покрива само дефекти в материала и 
изработката.
Ремонтът в гаранционния срок може да бъде извършен 
само в упълномощен сервизен център. При подаване на 
иск по гаранцията трябва да бъде представен 
оригиналният документ за покупка (с датата на покупка).
Гаранцията не важи в следните случаи:
- Нормално износване и изхабяване

- Неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, 
използване на неодобрени аксесоари

- Прилагане на сила и повреди, предизвикани от външни 
фактори

- Повреда, предизвикана поради неспазване на 
инструкциите в ръководството за употреба, напр. 
свързване към неподходящо електрозахранване или 
неспазване на инструкциите за монтаж 

- Частично или напълно разглобен уред
12. WIFI: 2400-2483,5 MHz, МАКС. МОЩНОСТ: 20 dBm.

С цел спазване на изискванията за експозиция на 
радиочестотно излъчване, когато уредът работи, трябва да 
се поддържа разстояние от минимум 20 cm между 
антената на този уред и околните хора.
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Предупреждения за зарядната станция
1. “ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ” и "ОПАСНОСТ – ЗА 
ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ 
УДАР, СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ".

2. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна 
възраст, както и от лица с ограничени физически, сетивни 
или умствени способности, или такива без опит и 
познания, само когато са под наблюдение или са 
инструктирани как да използват уреда по безопасен 
начин, и ако разбират свързаните с него опасности. 
Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват 
от деца без наблюдение. 

3. Извадете щепсела от контакта, преди да започнете 
почистване или поддръжка на уреда. Изключете уреда, 
преди да започнете почистване или поддръжка.

4. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде 
сменен със специален кабел или комплект, доставен от 
производителя или представител на сервиз.

5. Зарядната станция е предназначена само за продукт i5C. 
(Тип батерия: Li-ion, DC 14,4 V, 2600 mAh)
Зарядната станция започва автоматично зареждане, когато 
прахосмукачката робот се върне в нея.

6. Предупреждение: Зарядното устройство (зарядната 
станция) не е предназначено за зареждане на батерии, 
които не могат да се презареждат.

Предупреждения
1. Изключете продукта, преди да премахнете батерията. 
2. Имайте предвид, че не трябва да разглобявате батерията 

сами. 
3. Ако има ну жда тя да бъде сменена, се свържете с център 

за следпродажбено обслужване. 
4. Изхвърляйте употребяваните батерии в съответствие с 

местните закони наредби.
5. Не разглобявайте, не отваряйте и не нарушавайте целостта 

на батериите.
6. Не излагайте батериите на топлина или огън. Избягвайте 

съхранение на пряка слънчева светлина. 
7. Не свързвайте батериите накъсо. 
8. Не съхранявайте батериите в кутии или чекмеджета, 

където могат да се свържат на късо една с друга или с 
други метални предмети. 

9. Не подлагайте батериите на механични удари. 
10. В случай на протичане на батерията, не допускайте 

течността да попадне върху кожата или очите. При 
контакт изплакнете засегнатата зона с обилно количество 
вода и потърсете медицинска помощ. 

11. Не използвайте друго зарядно устройство, различно от 
специално предназначеното за този уред. 
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12. Не използвайте батерии, които не са предназначени за 
употреба с този уред. 

13. Не смесвайте в едно устройство батерии от различни 
производители, с различен капацитет, размер или тип. 

14. Съхранявайте батериите на място, недостъпно за деца. 
15. При поглъщане на батерия потърсете незабавно медицинска 

помощ.

само за употреба на 
закрито

прочетете ръководството на 
оператора

постоянен ток

променлив ток

[символ IEC 60417-5957 
(2004-12)]

[символ ISO 7000-0790 
(2004-01)]

[символ IEC 60417-5031 
(2002-10)]

миниатюрен стопяем предпазител с времезакъснение, където X 
е символ за характеристиката време/ток съгласно IEC 60127

[символ IEC 60417-5032 
(2002-10)]

оборудване от II[символ IEC 60417-5172 
(2003-02)]

16. Поддържайте батериите чисти и сухи.
17. Не оставяйте батерията да се зарежда продължително 

време, когато не се използва.
18. След продължително съхранение може да се наложи да 

заредите и разредите батериите няколко пъти, за да 
постигнете оптимални резултати. 

19. Батериите работят най-добре при нормална стайна 
температура (20°C ± 5°C).

20. Запазете оригиналното ръководство на уреда за бъдещи 
справки.

21. Има вероятност от необратима повреда на батерията, ако 
бъде оставена дълго време без заряд. Препоръчва се 
батерията да бъде заредена, преди да бъде прибрана за 
съхранение.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1. Модел на продукта: i5C
2. Напрежение на зареждане на уреда: 17,2 V 
3. Номинално напрежение на уреда: 14,4 V 
4. Номинална мощност на уреда: 55 W 
5. Модел на зарядната станция: i5-DS
6. Входно напрежение на зарядната станция: 

100-240 V~, 50/60 Hz, 24 W
7. Изходно напрежение на зарядната станция: 

17,2 V      , 1A
8. Модел на батерията: BP14426E
9. Номинално напрежение на батерията: 14,4 V   
10. Капацитет на батерията: 2600 mAh 37,44 Wh
11. Максимално напрежение на зареждане: 16,8 V 

Забележка: Можете да прочетете инструкциите също и в 
приложението.

Midea Robozone Technology Co.,Ltd
Адрес: No. 39 Caohu Avenue, Xiangcheng 
Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Китай
Компания: KD EUROPE
Адрес: Stara Debszczyzna 4, 16-424, Filipow, Полша
Имейл: Kdeurope.office@gmail.com
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Подвижен филтър 1 бр.

Прахосмукачка робот

Ръководство за употреба 1 бр. Дистанционно управление 1 бр. Батерия 2 бр.

Четка за почистване 1 бр. Кабел за захранване 1 бр.

Подложката на мопа 1 бр. Моп 2 бр.Странична четка 2x2 бр.

Зарядна станция 1 бр.
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Подложка на мопа

Илюстрация на уреда

Буфер

Старт/Пауза

Капак

Резервоар 
за вода

Контейнер 
за прах

Превключвател 
за захранване

Колело

Капак на ролковата четка

Ролкова четка

Универсално колело
Капак на батерията

Странична четка
Капаче на изходния отвор за вода Моп

Илюстрация на уреда

Контейнер 
за прах

Зарядна станция

Модул на резервоара за вода

Подвижен филтър

Бутон за отваряне на 
контейнера за прах

Контакт за 
електрическата 
мрежа

Бутон за освобождаване
Отвор за пълнене 
на вода
Резервоар за вода

Подложка
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1 Не използвайте този робот върху влажни повърхности или повърхности, върху които има вода. 
Преди да използвате уреда върху килим с ресни, подгънете краищата на килима под него.

РАБОТА С УРЕДА
ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА

3 Когато прахосмукачката се зарежда, белият светлинен индикатор на горния капак мига.
4 Когато зареждането е приключило, белият светлинен индикатор свети постоянно.
5 Когато зарядът на батерията е нисък, червеният светлинен индикатор мига.
6 Ако роботът чисти, когато бъде отчетен нисък заряд, той ще се върне автоматично в зарядната 

станция, за да се зареди.
7 Роботът може също да бъде изпратен ръчно до станцията за зареждане чрез дистанционното 

управление или приложението.
8 Преди зареждане се препоръчва да източите водата от резервоара и да свалите мопа и подложката.

2 Подгответе помещението за чистене - препоръчва се да разтребите, като премахнете малките 
предмети и свободните кабели от пода.

1 Обърнете уреда.
2 Подравнете страничната четка с 

оста.
3 Натиснете четката надолу, докато 

щракне.
4 Проверете дали четките се въртят 

свободно.

Поставяне на страничните четки

1 Поставете правилно зарядната станция: 
Поставете зарядната станция до стена и 
отстранете всички препятствия около нея, 
както е показано на фигурата по-долу.

Зареждане на прахосмукачката робот

3 Поставете уреда на зарядната станция, 
като се уверите, че между клемите има 
контакт. Започва да мига бял светлинен 
индикатор, който показва, че роботът се 
зарежда.

2 Отворете капака и плъзнете 
превключвателя в позиция ON.

Преди първата употреба оставете уреда да 
се зарежда 12 часа.

За да удължите живота на батерията:
1 Преди да използвате за първи път, оставете уреда да се зарежда 12 часа;
2 Когато батерията се изтощи, заредете възможно най-скоро;
3 Ако не използвате уреда за дълъг период от време, заредете напълно батерията и поставете уреда на 

проветриво и сухо място;
4 Ако уредът не е използван повече от 3 месеца, трябва да бъде зареден за 12 часа.
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Дистанционното управление работи на разстояние до 5 метра от робота.

Описание на дистанционното управление

ЗАБЕЛЕЖКА

Чистене на място
Роботът почиства конкретно място, като се движи по спирала.

Връщане в зарядната станция
Роботът се връща в станцията за зареждане.

Старт/Пауза
Старт или пауза на чистенето. Роботът автоматично 
стартира “интелигентно чистене”.

Намаляване на засмукването
Намалява смукателната мощност.

Чистене в зиг-заг
Роботът ще почиства, като следва маршрут в зиг-заг.

Посока
Ръчно управление на посоката на движение на робота 
(напред, наляво и надясно). Имайте предвид, че роботът не 
почиства с прахосмукачка, когато е в ръчен режим.

Чистене по периферията
Роботът ще почисти покрай стените на стаята и около мебелите.

1 Преди да използвате дистанционното, поставете предоставените 2 батерии тип AAA. Свалете капачето от 
задната страна и поставете в правилната посока.

2 С цел предотвратяване на случайно падане на робота по стълби няма бутон за движение назад.

Увеличаване на засмукването
Увеличава смукателната мощност.

ЗАБЕЛЕЖКА
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2 За да стартирате чистене, използвайте една от следните 
опции:
a. Натиснете бутона “    ” на уреда, за да стартирате 

чистене.
b. Натиснете бутона Старт/Пауза на дистанционното 

управление.
c. Натиснете бутона Старт в приложението.

Включване и изключване на уреда - ON/OFF
1 Отворете капака и плъзнете превключвателя в позиция ON.

Чистене/Пауза

Чистене
1 Уверете се, че превключвателят на 

захранването е в позиция ON.

ЗАБЕЛЕЖКА

Пауза
Когато уредът работи, натиснете "     ", за да спрете чистенето.

Роботът ще премине в режим на готовност, ако не се използва за дълъг период от време. Натиснете 
бутона "     ", за да събудите робота и след това използвайте една от опциите по-горе, за да стартирате 
чистене.

 Приложението поддържа iOS 8.0 и по-нови версии, Android 4.4 и по-нови версии на 
операционната система на телефона, но iPad устройства не се поддържат; по принцип версията 
на операционната система може да бъде проверена в мобилния телефон в Настройки - За 
мобилния телефон.

 Този модел на не поддържа рутер с WEP криптиране;
 Конфигурацията на прахосмукачката за достъп до мрежата изисква WiFi мрежа с честотен 

обхват 2,4 GHz, за момента честотният обхват 5 GHz не е съвместим;
 Не конфигурирайте достъпа до мрежата, докато прахосмукачката се зарежда;
 WiFi връзката е задължителна за конфигуриране на достъпа на прахосмукачката до мрежата. 

След успешно конфигуриране на достъп до мрежата, приложението може да работи в мрежова 
среда WiFi/2G/3G/4G и роботът може да се управлява дистанционно;

 Ако паролата на домашната WiFi мрежа бъде променена, прахосмукачката ще се показва 
офлайн в приложението. Необходимо е само да конфигурирате отново достъпа на 
прахосмукачката до мрежата, без да правите промени в акаунта за приложението;

 Ако искате и други хора да използват приложението, за да управляват прахосмукачката, те 
трябва да бъдат поканени от създателя на семейната група да се присъединят чрез 
приложението (при условие, че поканеният е изтеглил приложението и е регистрирал акаунт);

 При промени в приложението старият потребител може да бъдат приканен да премахне уреда от 
мобилното приложение, а новият потребител трябва да конфигурира директния достъп до 
мрежата съгласно инструкциите (ако старият потребител не премахне уреда от мобилното 
приложение, той ще бъде премахнат автоматично, след като новият потребител конфигурира 
успешно достъпа до мрежата);

 След като достъпът на прахосмукачката до мрежата бъде конфигуриран успешно, следните 
операции ще доведат до изчистване на настройките за Wi-Fi и ще се наложи ново 
конфигуриране на достъпа. Натиснете и задръжте за повече от 3 секунди бутона на уреда за 
конфигуриране на достъп до мрежата и след като чуете звуков сигнал, цялата информация за 
Wi-Fi мрежата ще бъде изчистена;

Използване на приложението
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако промените името или паролата за домашната WiFi мрежа, ще трябва отново да свържете 
прахосмукачката робот с мрежата.

1 Уверете се, че мобилният телефон е свързан към домашната WiFi мрежа.
2 Изтеглете приложението MSmartHome и регистрирайте Вашия робот:

a. Сканирайте QR кода или потърсете приложението 
MSmartHome в магазина за приложения Apple или 
Google Play. Изтеглете приложението.

b. Отворете приложението и създайте свой акаунт. 
Следвайте инструкциите на екрана.

3 Добавете Вашия прахосмукачка робот в приложението
Натиснете бутона " + " на основния екран на приложението и 
изберете i5C от списъка с налични продукти.

4 Свържете робота към Вашата WiFi мрежа
След като сглобите и включите робота, натиснете и задръжте за 
3 секунди бутона ''     '', докато чуете звуков сигнал. 
Светлинният индикатор за WiFi ще започне да мига. Следвайте 
инструкциите в приложението, за да изпълните следващите стъпки.

След успешно конфигуриране на достъпа до мрежата, Вие ще бъдете собственик на робота и ще 
можете да го управлявате безопасно чрез интерфейса за управление.

ЗАБЕЛЕЖКА
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4 Прикрепете подложката на мопа към 
резервоара за вода.

Чистене с моп
1 Прикрепете мопа към подложката. 2 Натиснете бутона за освобождаване на 

резервоара и извадете резервоара.

3 Напълнете с вода.

1 Препоръчва се да напълните резервоара с вода до 80% от обема му преди първото чистене.
2 Препоръчва се да пълните резервоара с чешмяна вода. Не използвайте препарати за почистване.
3 Препоръчва се да наблюдавате робота, докато чисти, за да сте сигурни, че не преминава през килимите.

5 Поставете отново модула на резервоара 
с вода в робота.

6 Натиснете бутона “    ”, за да 
стартирате чистене.

2 Натиснете бутона за отключване на 
контейнера за прах и извадете 
контейнера.

Поддръжка на уреда
Почистване на страничната четка
1 Редовно проверявайте страничната четка за заплетени косми.
2 Почиствайте страничната четка с инструмента за почистване 

или с кърпа.
3 Ако страничната четка се е деформирала от заплетени в нея 

косми, свалете четката, като я издърпате от прахосмукачката, и 
след това я поставете в топла вода за 5 секунди.

4 Ако страничната четка е трайно повредена, сменете с четка от 
резервния комплект.

Почистване на контейнера за прах, гъбата и филтъра

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА
1 Изпразвайте контейнера за прах след всяка употреба.
2 Измивайте филтъра и гъбата на всеки 2-4 седмици.

1 Отворете капака.

4 Отворете горната част на контейнера 
за прах, за да извадите подвижния 
филтър.

3 Натиснете бутона за отваряне на 
контейнера за прах, за да го 
изпразните в кошчето за боклук.
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2 Измийте мопа и изсушете ДОБРЕ

5 Изплакнете контейнера за прах, гъбата и 
филтъра с топла вода, изсушете ДОБРЕ 
за 24 часа.

6 Поставете отново касетата на филтъра 
в контейнера за прах.

Почистване на резервоара за вода
1 След приключване на чистенето, натиснете бутона за освобождаване на резервоара за 

вода и го извадете от робота. Свалете мопа от подложката, като го издърпате.

Почистване на сензорите и колелата
Забършете внимателно сензора и колелата с мека кърпа, както е показано на фигурата 
по-долу.

3 Отворете капака и излейте останалата в резервоара вода.

4 Подсушете с кърпа резервоара за вода и го оставете 
да изсъхне. Не се препоръчва да го сушите на 
слънце.

Почистване на клемите за зареждане
Забършете клемите за зареждане на робота и на станцията за зареждане с мека кърпа, 
както е показано на фигурата по-долу.
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3 Почистете ролковата четка с мека кърпа или топла вода. Изсушете ДОБРЕ и поставете 
отново.

Почистване на ролковата четка
1 Обърнете уреда с дъното нагоре, поставете палец в отвора между двете езичета и 

дръпнете нагоре, за да повдигнете капака на ролковата четка.

2 Натиснете езичето за заключване на ролковата четка и повдигнете за достъп до четката.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
При възникване на неизправност, направете справка в следващата таблица.

РешениеПроблем Вероятна причина

Уредът се връща в 
зарядната станция

Уредът не се зарежда

Уредът се е заклещил

Площта не е напълно 
почистена, а уредът 
отива да се зарежда

Уредът не чисти по 
зададения график

След поставяне на 
подложката на мопа, 
уредът не пуска вода

Уредът пропуска 
места, няма план за 
чистене и картата в 
приложението се 
показва неправилно.

Уредът не работи

 Пред уреда има препятствие. 
 Буферът е блокиран.

 Бутонът за включване не е 
натиснат при зареждане.

 Уредът и клемите за 
зареждане не осъществяват 
пълен контакт.

 Уредът се е заплел в кабели 
на пода, в пердета или 
одеяла.

 Страничната четка, 
ролковата четка или друга 
част се е заклещила и не 
може да се движи свободно.

 Уредът отчита, че в 
батерията няма достатъчно 
заряд.

 Бутонът за включване не е 
натиснат. 

 Насроченият час за 
стартиране е отменен.

 Магнитът на подложката на 
мопа пада.

 В резервоара няма вода. 
 Изходният отвор в основата на 

уреда е блокиран.

 Подът е хлъзгав. 
 На пода има кабели, обувки и 

други предмети, които 
оказват влияние върху 
нормалната работа на уреда.

 Чистенето се прекъсва по 
средата.

 Бутонът за включване не е 
натиснат.

 Нисък заряд на батерията.
 Колелата на уреда не са в 

контакт с пода и трите групи 
сензори за падане отчитат 
падане.

 Включете уреда.
 Уверете се, че уредът е в пълен 

контакт с клемите за зареждане.

 Уредът ще стартира автоматично 
режим на освобождаване. Ако не 
успее да се освободи, ще се наложи 
да му помогнете ръчно.

 Почистете увитите около 
страничната четка нишки/косми и 
рестартирайте уреда. Ако това не 
даде резултат, свържете се с отдела 
за следпродажбено обслужване.

 Заредете уреда.

 Натиснете бутона за включване на 
уреда.

 Нулирайте и задайте нов час.

 Свържете се със сервиз за 
следпродажбено обслужване.

 Добавете вода.
 Почистете изходния отвор за вода и 

филтъра на резервоара.

 Ако подът е полиран, подсушете, 
преди да включите уреда.

 Намалете до минимум предметите 
по пода.

 Не премествайте уреда и не 
блокирайте движението му по 
време на работа.

 Натиснете бутона за включване. 
 Заредете уреда.
 Поставете уреда върху пода.

Свържете се със сервиз за 
следпродажбено обслужване.

 Премахнете препятствията пред 
уреда.

 Натиснете буфера, за да проверите 
дали няма заседнало чуждо тяло.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
При възникване на неизправност, направете справка в следващата таблица.

Решение
Отстраняване на 

неизправностиПричинаПроблем

Хардуерната 
конфигурация на 
мобилния 
телефон е 
недостатъчна, 
камерата няма 
функция за 
фокус.

Приложението 
показва липса на 
връзка

Няма връзка 
между мобилния 
телефон и уреда

Приложението 
работи бавно

Мрежовата 
връзка не е 
постоянна

QR кодът на 
мобилния 
телефон не 
може да бъде 
сканиран от 
приложението.

 Опитайте с друг 
мобилен телефон за 
потвърждение;

 Проверете дали 
мобилният телефон е 
свързан с мрежата;

 Проверете дали 
рутерът работи 
нормално;

 Прахосмукачката 
трябва да бъде 
включена;

 Настройките за WiFi 
на уреда са изтрити;

 Паролата или името 
на WiFi мрежата са 
сменени.

 Мрежата е заета; 
 Недостатъчно добър 

сигнал от WiFi 
мрежата на мобилния 
телефон; 

 Избраният честотен 
обхват не е 
подходящ.

 Опитайте с друг мобилен 
телефон и сканирайте;

 Добавете уреда по 
продуктова категория.

 Мобилният телефон трябва 
да бъде свързан отново с 
мрежата;

 Рестартирайте рутера; 
включете отново 
прахосмукачката;

 Добавете нов уред към 
приложението;

 След стартиране на 
системата натиснете и 
задръжте за 3 секунди 
бутона “    ”, освободете го, 
когато чуете звуков сигнал. 
Изчистете всички настройки 
за WiFi на прахосмукачката 
и добавете отново уреда към 
приложението.

 Рестартирайте рутера и 
намалете броя свързани 
потребители;

 Проверете настройките на 
самия мобилен телефон; 

 Разширете честотната 
лента.
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