
Dreame D9 – Упатство за употреба 

Внимателно прочитајте го упатството за корисници и добро чувајте го за понатамошна 

употреба  

 

Информации за заштита 

• Производот е наменет исклучиво за чистење подни површини, истиот не смее да се користи 

на отворен простор(како тераси без заштитна ограда) или на било која друга површина 

различна од подна(на пример кауч) како ниту во трговски или индустриски простории.   

• Не користете го производот на поткренати производи без заштитна ограда или преграда, 

како на пример мебел, балконска површина без ограда и слично.   

• Не користете го производот кога надворешната температура е повисока од 40°C (104°F) или 

пониска од 4°C (39°F). 

• Пред употреба, тргнете ги сите кабли присутни на подот со цел да избегнете некаква оштета 

на истите.   

• Со цел да се избегне било какво оштетување на производот или на некои лични вредни 

предмети, отстранете ги сите ќеси, најлони, вазни и слично пред да го пуштите роботот. 

Избегнувајте да им го давате роботот на децата и секогаш кога се тие во близина 

задолжително надгледувајте ги.  

• Чувајте ги вон дофат на деца помошните четкички за чистење на главната четка.  

• Никако не оставајте предмети над самиот робот, било да е пуштен во функција или не.  

• Производот не користете го за чистење на остатоци од цигари.  

• Не користете го роботот за чистење теписи со високи, големи влакна. Ефикасноста на 

производот може да се намали и при контакт со теписи во темна боја.  

• Не користете го производот за чистење тврди предмети или предмети кои сечат како на 

пример остатоци од декорации, од вазни, стакло, шајки.  

 

Батерија и полнење 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 

• Не полнете ги батериите коишто не се полнат; 

• За да ги наполнете батериите користете го исклучиво соодветиот полнач којшто e во кутијата 

заедно со роботот CDZ11RR или CDZ12RR; 

• Не ја отстранувајте,поправате или менувајте батеријата или базата за полнење; 

• Држете ја базата за полнење подалеку од извори на топлина 

 

 



БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ 

• Не ги допирајте контактите на базата за полнење со водени раце; 

• Доколку кабелот од полначот е оштетен, ве молиме не го користете.За да се избегнат 

oпасности, кабелот треба да го замени производителот или квалификувано, овластено лице; 

• Бидете сигурни дека производот е исклучен пред да биде испратен на сервис; 

• Се препорачува да се испрати во оригинална амбалажа; 

• Доколку не сте го користеле роботот подолг временски период,пред повторна употреба 

потребно е целосно да се наполни поставувајќи го на суво и чисто место; 

 

ПАНОРАМА НА ПРОИЗВОДОТ 

ДОДАТОЦИ 

 

База за полнење                                                    

 

 

Мала четка за чистење на роботот                  

 

 

Кабел 

 

 

Сад за вода 

 

 

Држач за крпа 

 

 

Странична четка 

 

 

 

 

 

 



Активација на чистење во место 

 

Вклучување/Чистење(притиснете и држете 3 

секунди;Притиснете за да започне 

чистењето) 

 

 

Притиснете за роботот да се упати кон 

базата 

 

Капак на роботот 

 

 

 

 

 

 

Копче за ресетирање(држете 3 секунди за фабрички ресет) 

WiFi индикатор( бавно трепкање – да се поврзе;брзо трепкање – се поврзува;вклучено 

светло – поврзан е роботот) 

Четкичка за чистење 

Издувување на воздухот/Звучник 

 

 

ПРИПРЕМЕТЕ ГО ПРОСТОРОТ ЗА ЧИСТЕЊЕ 

За роботот да може да чисти непрекинато тргнете ги сите 

кабли, играчки и потенцијални препреки на кои би можел да 

наиде. 

 

 

 

 

Поставете физичка бариера на скалите за да се избегне 

евентуално паѓање на роботот 

 

 

 

 



ПОВРЗУВАЊЕ СО АПЛИКАЦИЈА 

Симнете ја апликацијата Mi Home, отворете ја и додадете го производот кликајќи на горниот 

десен агол на знакот + . Следете ги сите упатства и чекори кои ве водат низ апликацијата. 

РЕСЕТ НА WI-FI 

Истовремено притиснете и држете ги копчињата  и  се додека не чуете известување дека се чека за интернет 

конфигурација. Кога сијаличката ќе почне да светка бавно, значи дека Wi Fi е успешно ресетиран. 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Вклучување/Исклучување – Притиснете и држете го копчето  3 секунди. Кога индикаторот ќе светне бела 

боја роботот е ставен на standby. За да го исклучите роботот држете притиснато 3 секунди на истото копче. 

Старт на чистењето – Притиснете го копчето  за да го започнете чистењето. Веднаш потоа роботот ќе започне 

со мапирање на просторот, ќе започне со чистење на секоја соба поединечно. 

Начин на чистење – Можни се 4 начини на чистење преку апликацијата и тоа тивок, стандарден, силен и турбо 

начин. Предефиниран начин е стандардниот. 

Пауза – Притиснете било кое копче на роботот за време на чистењето. Sleep начин се активира по 10 минути 

неактивност на роботот. За повторно да го активирате, притиснете било кое копче. 

Чистење во место, односно околу самиот робот – Кога роботот е на пауза или standby начин притиснете 

го копчето   и држете 3 секунди. Тогаш роботот ќе исчисти простор од 1.5x1.5 метри околу него. Кога ќе заврши со 

ваквото чистење автоматски ќе се врати на почетната положба. 

Програмирано чистење – На апликацијата може да закажете програмирано чистење. Роботот автоматски ќе го 

започне чистењето во моментот кој сте го означиле. 

 

СОВЕТИ ЗА УПОТРЕБА 

Се препорачува пред да ја пуштите функцијата џогер, барем три пати претходно да го пуштите роботот да помине со 

суво чистење.  

 

 

Навлажнете ја крпата и поставете ја како на сликата. 

 

 

       Ставете вода во садот. Никако не додавајте хемиски средства, детергенти и слично. 

 

 

 

 

 

 

 



ОДРЖУВАЊЕ НА РОБОТОТ И НЕГОВИТЕ ДОДАТОЦИ 

Отворете го капакот и извадете го садот за прашина. Испразнете го во канта за отпадоци. 

 

 

 

 

Испразнете го во канта за отпадоци. 

 

 

Исплакнете го садот за прашина и филтерот под тенок млаз вода се додека не почне 

да тече чиста вода. Оставете ги да се исушат на сончева светлина. Не го користете 

повторно филтерот додека не се осигурате дека е добро исушен. 

 

 

Доколку забележите дека садот не испушта доволно вода, исчистете го отворот кој се наоѓа на 

капакот од садот за вода. Како на сликата. 

 

 

Исчистете ја главната ротациона четка. Извадете ја четката како што е прикажано на 

сликата и исчистете ја со малата четкичка што се наоѓа во роботот. 

 

 

Со сува и мека крпа одвреме навреме чистете ги сензорите и контактите за полнење, како 

на роботот така и на базата. 

 

 

Рестартирање на роботот -  Во случај роботот да престане да реагира на командите или да не 

може да се исклучи, држете го копчето  6 секунди за да се исклучи роботот. Потоа држете го 

истото копче 3 секунди за да се вклучи. 

 

 

 

 

 



ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ 

Роботот не се вклучува Батеријата е со намален капацитет, наполнете ја и пробајте повторно. 

Температурата во просторијата е прениска или превисока. Идеална е од 0° до 

40°. 

Роботот не се полни Базата не прима струја. Проверете дали е добро поврзана. Исчистете ги 

контактите на базата и на роботот. 

Роботот не се враќа на базата за полнење. Има пречки околу базата. Поставете ја на послободен простор. 

Роботот не функционира нормално. Исклучете го и повторно вклучете го. 

Роботот испушта чуден звук. Многу веројатно некој надворешен предмет се заглавил во главната четка, 

страничната четка или низ тркалата. Стопирајте го роботот и отстранете ги 

евентуалните пречки. 

Роботот не чисти ефикасно или зад себе 

остава прашина и нечистотија. 

- Садот за прашина е полн. Исчистете го. 

- Филтерот е блокиран. Исчистете го. 

- Надворешен предмет се заглавил во главната четка. Проверете. 

Роботот не може да се поврзе на Wi-Fi. Проблем со Wi-Fi. Направете ресет и симнете ја најновата веризја од апликацијата Mi 

Home. Wi-Fi сигналот е слаб. Поставете го роботот на место со добра покриеност. 

Роботот може да се поврзе само на 2.4GHz.  Лозинка или кориснично име на WiFi не се 

точни.  

Роботот не чисти според зададениот 

програм, не го извршува програмираното 

чистење. 

Батеријата е со намален капацитет. Откако ќе ја наполните, чистењето ќе 

започне. 

Дали кога роботот е поставен на базата а 

притоа е со полна батерија, доаѓа до 

голема потрошувачка на енергија? 

Во оваа состојба потрошувачката на енергија е минимална а воедно истото 

помага за одржување на оптималната состојба и квалитет на батеријата. 

Дали роботот при првите три пуштања 

треба да се полни во времетраење од 16 

часа? 

Бидејќи роботот е опремен со литумска батерија не е неопходно полнење во 

времетраење од 16 часа. 

Не истекува вода од садот за вода или 

протокот е значително мал 

Проверете дали садот е наполнет со вода и дали крпата е доволно 

навлажнета. Исчистете ја крпата доколку при чистење значително се извалка. 

Проверете дали држачот за крпа е правилно поставен. Проверете и исчистете 

ги малите отвори на садот за вода. 

Роботот не се враќа на базата за полнење 

откако претходно бил преместен 

Доколку роботот е далеку од базата за полнење најверојатно нема да може 

да се врати сам до неа. Во овој случај вие ќе треба рачно да гоо пренесете до 

базата. 

 


