
Basishandleiding Xiaomi Viomi S9

Instructies
1. Plaats het automatische leeg- en laadstation rechtop met de achterzijde tegen de

muur. Neem hiervoor zowel links als rechts een vrije ruimte van 0,5 meter en 1,2
meter aan de voorzijde.

2. Kies een vaste plek voor optimaal gebruik en verplaats het station zo weinig
mogelijk. Wil je het station toch verplaatsen, doe dit dan wanneer de robot niet in
werking is.

3. De robotstofzuiger keert automatisch terug naar het laadstation wanneer het
apparaat klaar of bijna leeg is.

4. Bij dweilen vul de tank met water via de aangeduide opening, installeer het dweil
opzetstuk en maak de doek vochtig. Na het dweilen en voor het laden, verwijder het
dweil opzetstuk en leeg de wateropslag van de robot.

Gebruik
1. Verwijder de rubbers tussen de bumper.
2. Zet de robot aan/uit door de power knop drie seconden in te houden.
3. Na 20 minuten inactiviteit gaat de robot automatisch op standby. Druk kort op de

aan/uit knop om de robot weer te activeren.
4. De robot kan niet uit- of op standby gezet worden gedurende het laden. Om volledig

uit te zetten, haal de robot van het laadstation vandaan.
5. Wanneer de robot aan staat kan een automatische schoonmaak sessie gestart

worden door de aan/uit knop in te drukken.
6. Gedurende het schoonmaken druk op de aan/uit knop om te pauzeren. Druk

opnieuw in om te hervatten.
7. Druk op de “home” knop om de robot terug te sturen naar het station.
8. Houd de aan/uit en home knop tegelijk in voor 5 seconden om de Wi-Fi configuratie

te starten (zie APP instructies). Houd deze knoppen voor 10 seconden in om de
robot terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

APP instructies
1. Om gebruik te maken van de volledige functionaliteit, download de “Mi Home” /

“Xiaomi Home” APP in de Google Play Store (Android), App Store (iOS) of scan
onderstaande QR code.



2. Maak een account in de APP.
3. Druk op “ + “ om de robot toe te voegen. Zoek op “Viomi S9”.
4. Houd de aan/uit knop en home knop tegelijk in voor 5 seconden om de Wi-Fi

configuratie te starten.
5. Volg de stappen in de APP om te configureren. Zorg ervoor dat de telefoon

verbonden is met het Wi-Fi netwerk thuis. Nadat de verbinding in stand is gezet kan
er gebruik gemaakt worden van de volledige functionaliteit.
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Waarschuwing: Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basis
voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden waaronder het volgende: Lees alle instructies
voor het gebruik van dit apparaat. Indien de waarschuwingen en instructies niet
gevolgd worden kan dit resulteren in schade of letsel.

1. Gebruik het product niet buiten en alleen binnenshuis op het grondoppervlak.
2. Gebruik het product niet in een industriële omgeving of op een andere oppervlak dan

de grond, zoals bovenop meubilair.
3. Gebruik het product niet in een ongecontroleerde omgeving zonder vangrail, zoals op

een open balkon.
4. Gebruik het product alleen bij een binnentemperatuur tussen de 0 en 40 ℃.
5. Gebruik de robot niet op een natte of stroperige ondergrond.
6. Voor gebruik, verwijder alle kwetsbare objecten van de vloer (glas, lampen etc) en

verwijder snoeren en gordijnen om te voorkomen dat de robot hierin vastloopt of de
luchttoevoer verstopt raakt.

7. Ga niet op het apparaat staan of zitten. Leg er geen objecten op.
8. Let op kinderen, huisdieren en personen met een fysiek/mentale beperking in het

gebruik van het product en/of wanneer het product in werking is.
9. Laat het product geen brandende materialen schoonmaken.
10. Laat het product geen scherpe objecten opzuigen, zoals glas en spijkers.
11. Til het product niet op a.d.h.v. de bumper of laserkop.
12. Maak de machine en het station alleen schoon wanneer deze uitstaan en niet

verbonden zijn met het stroomnet. Maak schoon met beleid en gebruik geen
schadelijke hoeveelheden vloeibare middelen.

13. Dweil niet op tapijt.
14. Zet het product niet ondersteboven op de grond, met de laserkop aan de onderzijde.
15. Gebruik geen accu, adapter of station van een derde partij.
16. Gebruik geen niet-oplaadbare accu.
17. Ontmantel, monteer of repareer de producten niet zelf.
18. Zet het station niet in de buurt van een heet object, zoals een radiator.
19. Bij vervoer van het product zorg ervoor dat deze uit staat en het product stevig

verpakt is.



20. Laad de accu volledig op wanneer het product lang niet gebruikt zal gaan worden.
Bewaar het product op een droge, koele locatie. Laad de accu maandelijks om
schade aan de accu te voorkomen.

21. Bij het afdanken van de robot, verwijder eerst de accu terwijl de robot uit staat. Gooi
een verouderde accu niet zomaar in de prullenbak. Deponeer de accu in de juiste
bak bestemd voor recycling.

22. Gebruik het product volgens de instructies. De gebruiker is verantwoordelijk voor
schade of letsel door verkeerd gebruik.


