
Mi Handheld Vacuum Cleaner Manual do Utilizador
Instruções de segurança
Leia este manual cuidadosamente antes de o usar e guarde-o para futura referência.

Restrições de uso   • Não use este aspirador em ambientes externos, comerciais ou industriais. Destina-se apenas 
ao uso doméstico ou em automóvel.
• Não guarde o aspirador dentro de um automóvel para evitar que altas ou baixas temperaturas 
afetem a vida útil da bateria.
• Não use o aspirado em ambientes com alta humidade ou temperaturas acima de 40°C ou 
abaixo de 3°C.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
• Este aparelho não se destina a uso por pessoas (incluíndo crianças) com problemas sensori-
ais ou mentais físicos reduzidos, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que 
tenham recebido supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa 
responsável pela sua segurança. (CB)
• Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com 
problemas físicos, sensoriais ou capacidades mentais ou falta de experiência e conhecimento 
se eles receberam supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de maneira segura e 
entender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a 
manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão (EU)
• Ao usar uma cabeça de escova elétrica, mantenha os membros e animais de estimação 
afastados das cabeças de escova rotativas para evitar ferimentos.
• Não toque na fonte de alimentação nem opere o produto com as mãos molhadas para evitar 
ferimentos.
• Não aspire líquidos (como água, cola).
• Não aspire nenhuma substância ardente ou fumegante (como pontas de cigarro não 
extintas).
• Não aspire objetos duros ou pontiagudos (como materiais de construção, vidro e unhas)
• Por favor, use este produto de acordo com as instruções no Manual do Utilizador. Os 
utilizadores são responsáveis   por qualquer perda ou dano que possa resultar do uso 
inadequado deste produto.
• Este produto deve ser usado apenas em áreas abaixo de 3.000 metros acima do nível do mar.



• Este produto contém baterias que não são substituíveis.
• Este produto pode ser carregado apenas com uma fonte de alimentação ATCO1RR ou 
BTCO1RR.
• Não use baterias, adaptadores de energia ou estações de acoplamento de terceiros.
• Não desmonte, repare ou modifique a bateria, o adaptador de energia ou a estação de 
acoplamento.
• Não carregue o vácuo nem instale a estação de acoplamento perto de fontes de calor ou 
em áreas húmidas (como radiadores ou casa de banho).
• Não limpe o adaptador ou a estação de acoplamento com um pano húmido, nem toque 
com as mãos molhadas.
• Não descarte baterias antigas; entregue-as a uma organização profissional de 
reciclagem
• Se o cabo de alimentação estiver danificado ou partido, pare imediatamente de o usar e 
entre em contato com o serviço de pós-venda.
• Se o vácuo não for utilizado por um longo período de tempo, carregue-o completamente, 
desconecte a fonte de alimentação e coloque-o em um local fresco e seco. Certifique-se de 
recarregá-lo uma vez a cada três meses para evitar uma descarga completa da bateria.

• Recomenda-se que o aspirador seja transportado na embalagem original.

• Lave o filtro pelo menos uma vez por mês com água corrente. Para detalhes, consulte 
Manutenção

Bateria e Carregamento

Transporte

Nota

Nós, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as 
Diretivas e Normas europeias e emendas. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no 
seguinte site:

Resumo do Produto
Aspirador de Pó Botão MAX

• Pressione e segure o botão, depois pressione o botão 
Max para mudar para o modo MAX do aspirador.
Notas:
1. No modo MAX, o ventilador funcionará a toda 
velocidade, a vida útil da bateria será reduzida e o 
ventilador expelirá ar.
2. Ao desligar o aspirador voltará automaticamente para 
o modo Padrão.
MAX-LED: indicador do modo MAX
• Desligado: modo padrão
• Ligado: modo MAX

Interruptor On/Off
• Pressione para ligar
• Solte para desligar

Indicador LED de status da bateria
• Vermelho: nível da bateria <20%
• Laranja: nível de bateria entre 20 - 60%
• Branco: nível de bateria >60%
• Desligado: A bateria está totalmente carregada ou o 
aspirador está desligado.
• Laranja a piscar lentamente: proteção temporária se a 
temperatura da bateria estiver muito alta ou muito baixa; 
aguarde que a temperatura da bateria volte ao normal 
antes de usar ou carregar o aspirador.
• Vermelho a piscar lentamente: bateria fraca, carregue 
antes de usar.
• Vermelho a piscar rapidamente: 1. Proteção de 
carregamento da bateria, desconecte o suprimento por 
um minuto e conecte-o novamente para carregar; 2. 
Status de erro de hardware, entre em contato com o 
serviço de pós-venda.

Porta de carregamento

Filtro do ventilador
superior

Compartimento de pó

Interruptor de abertura
do compartimento de pó

Interruptor de libertação
do compartimento de pó



Acessórios

Fonte de energia Ponta de Cantos

Acessório de chão Acessório de cama

Haste de extensão

Escova para Sofás

Método um

Método dois

Insira até
fazer clique

Insira até
fazer clique

Insira até
fazer clique

Instalação

Diagrama de instalação do aspirador e acessórios

Pressione o botão de libertação
rápida para removê-lo



Parafuso

Arrumar o aspirador na doca de carregamento

Altura recomendada: 1.06 metros do chão 

Tomada

Puxar para baixo o aspirador na doca de carregamento para carregar
Carregar o aspirador numa fonte de energia Carregar o aspirador na doca de carregamento

Bucha

Instalação da estação
de acoplamento do aspirador 
* A estação de acoplamento precisa ser adquirida separadamente, visite: www.mi.com

1. A estação de acoplamento é um acessório opcional, que pode ser 
adquirido se necessário.
2. A estação de acoplamento precisa ser instalada num local fresco 
e seco, próximo de uma tomada, mas não exposto à luz solar direta.
3. Use o material de montagem apropriado para o tipo de parede, 
para instalar com segurança a estação de acoplamento. Verifique se 
a área de instalação está livre de canos (como gás, água, ar, 
eletricidade).
4. Recomenda-se contratar um profissional para instalar a estação 
de acoplamento e usar roupas de proteção, óculos de proteção e 
outros materiais de proteção sempre que necessário.
5. Use uma broca de 6 mm para fazer furos na parede e insira os 
buchas neles. Alinhe os orifícios da estação de ancoragem com os 
da parede e insira e aperte os parafusos.

Instruções
Carregamento
Luz LED indicadora de estado
Vermelha: Nível de bateria < 20%
Laranja: Nível de bateria entre 20 a 60%
Branca: Nível de bateria > 60%
Off: A bateria está totalmente carregada ou o aspirador está ligado

Notas:
1. Quando o aspirador for usado pela primeira vez, recomenda-se 
fazer um carregamento completo antes de o usar.
2. Quando estiver a carregar, o aspirador para de funcionar e entra 
automáticamente em modo de carregamento.
3. Após uso contínuo em modo MAX e, portanto, o tempo de 
carregamento da bateria aumentará. Recomenda-se que deixe 
arrefecer totalmente por 30 minutos antes de o carregar.

Por favor leia as instruções de segurança deste manual 
antes de proceder.



Usando o aspirador

1. Alguns tapetes podem se soltar quando aspirados pelo aspirador 
de mão ou pela escova para estofos. Se isso acontecer, é 
recomendável usar a escova ou o bico para aspirar.
2. Antes de aspirar pisos polidos (ladrilhos de madeira ou polidos), 
verifique a escova de piso (especialmente a cabeça da escova) 
quanto a objetos estranhos para evitar arranhar o chão.
3. Antes de usar o aspirador de mão, verifique se o compartimento 
para o pó está instalado.
4. Não bloqueie a porta de escape ao aspirar.
5. Para pó fino, como farinha, o aspirador só podem ser usados   em 
pequenas quantidades.
6. Não use o aspirador para aspirar objetos pontiagudos, 
brinquedos pequenos, alfinetes, clipes de papel, etc., para evitar 
danos ao aspirador e ao chão.
7. Ao usar este aspirador para limpar áreas perigosas como 
escadas e janelas, preste atenção à segurança pessoal.
8. Não coloque o aspirador em locais como mesas, cadeiras nem o 
encoste nos itens para evitar danos causados   por quedas.
9. O movimento da escova do aspirador pode causar um brilho 
irregular nos pisos encerados. Limpe o chão com um pano húmido 
e polir com cera

Desligamento automático

1. Se alguma das peças rotativas travar, o produto poderá desligar 
automaticamente, mas poderá continuar a ser usado após a 
remoção de todos os objetos estranhos.
2. Quando o motor entra no modo de proteção contra o 
super-aquecimento, ele desliga automaticamente e para de 
funcionar. Aguarde que a temperatura da cabeça da escova 
arrefeça antes de usá-la novamente.

Limpeza de materiais semelhantes a cordas de 
escova de rolo

1. Ao usar uma cabeça de escova elétrica, ela pode aspirar grandes 
objetos estranhos ou enrolar em cabelos, fazendo com que o rolo 
pare de girar. Limpe imediatamente o rolo, se isso acontecer.
2. Antes de remover objetos estranhos do rolo, verifique se a cabeça 
da escova está desconectada do vácuo para evitar ligar acidental-
mente o vácuo e evitar ferimentos.
3. Cuidado com objetos pontiagudos ao remover materiais do rolo. 
4. Se os objetos envolvidos no rolo não puderem ser removidos sem 
problemas, consulte a seção "Limpeza do rolo para remover o rolo 
primeiro e depois limpe-o.

Uso da ponta de cantos
1. Ponta de cantos: Adequado para aspirar fendas estreitas, como 
portas, janelas e cantos mortos das escadas.

Uso da cabeça da escova

1. Escova para sofás: Adequada para aspirar sofás, acentos, etc.

Nota: As escovas também podem ser usadas independentemente 
para aspirar o pó do aspirador de pó ou das cabeças das escovas 
elétricas, etc.

2. Acessório de cama: Adequada para aspirar pó e ácaros em 
superfícies têxteis como camas e cortinas.

4.  Acessório de chão: Adequado para aspirar diferentes tipos de 
pisos.

Manutenção do Produto

1. Use sempre peças originais, caso contrário a garantia poderá ser 
anulada.
2. Se o filtro ou o bico estiver entupido, o ventilador deixará de 
funcionar logo após ligar o aspirador. Nesse caso, lave imediata-
mente o filtro, o bico etc.
3. Quando o aspirador não for utilizado por um longo período de 
tempo, guarde-o numlocal fresco e seco. Não o exponha à luz solar 
direta nem o armazene num ambiente úmido.
4. Se o aspirador não for utilizado por um longo período de tempo, 
carregue-o completamente, desconecte o adaptador de energia e 
coloque-o num local fresco e seco. Certifique-se de recarregá-lo 
uma vez a cada três meses para evitar o excesso de carga da 
bateria.

Limpeza do aspirador

Limpe o aspirador com um pano seco e macio.



Manutenção

Limpeza do compartimento de pó

Recomenda-se limpar o compartimento de pó pelo menos uma vez 
por mês.

1. Antes de limpar o compartimento de pó, desconecte o adaptador 
e mantenha o aspirador desligado. Quando o pó atingir a marca 
"MAX", o efeito de aspiração será afetado se continuar a ser 
utilizado; portanto, esvazie-o o mais rápido possível antes de usar.

2. Para esvaziar o compartimento de pó, pressione a chave no 
compartimento de pó na direção da seta para abrir a tampa inferior 
e esvaziá-la no lixo.

3. Enquanto empurra o interruptor próximo ao compartimento de pó 
na direção da seta, puxe o compartimento para fora do vácuo para 
limpar-lo com água.

4. Recomenda-se passar o compartimento de pó por água pelo 
menos uma vez por mês. Limpe os pontos de contato do aspirador 
com um pano macio e seco, se estiverem sujos.

Cuidado: Não use detergentes, polidores ou purificadores de ar para 
enxaguar o compartimento de pó. Não lave na máquina de lavar 
louça ou em qualquer outro dispositivo.

5. Após o compartimento de pó estar completamente seco, siga o 
passo a passo nas figuras seguintes para re-instalar o comparti-
mento.

Lavar o filtro interno e o conjunto do ciclone

• Recomenda-se lavar pelo menos uma vez por mês

1. Antes de limpar verifique se o produto foi desconectado do 
suprimento e tenha cuidado para não pressionar o interruptor para 
ligar o aspirador.
2. Siga as instruções para inspecionar e lavar regularmente o filtro 
interno e o conjunto do ciclone para garantir o desempenho ideal.
3. Quando usado para limpar pó fino ou usado principalmente no 
modo MAX, o filtro pode precisar ser lavado com mais frequência.
4. Para lavar o conjunto interno do filtro e do ciclone, remova 
primeiro o compartimento de pó; segundo, gire o conjunto do 
ciclone no sentido anti-horário, como mostrado na figura, e 
remova-o; terceiro remova o filtro interno e lave-o com água da 
torneira.

Interruptor de Abertura
do Comparimento para o pó

Interruptor de Libertação
do Comparimento para o pó

Pontos de Contacto



Montagem do ciclone

Filtro interno

Etapas para remover o filtro interno e 
o conjunto do ciclone
1. Remova o compartimento de pó conforme mostrado na imagem.

2. Rode o conjunto do ciclone na direção mostrada na figura.
Montagem do ciclone

3. Remova o filtro interno do conjunto do ciclone.

4. Passe por água conjunto do filtro e do ciclone até que estejam 
limpos. Torça o filtro depois de passar por água.

5. Para secar completamente o conjunto do filtro e do ciclone, 
mantenha-os num local ventilado ou fresco por pelo menos 24 
horas após a limpeza.

Cuidado: Não lave o filtro na máquina de lavar louça ou na máquina 
de lavar ou coloque-o no secador de roupas, no forno, no 
microondas ou em locais próximos de uma lareira.

6. Após a secagem, re-instale o filtro e o conjunto do ciclone.

Etapas para instalar o filtro interno e 
o conjunto do ciclone
1. Coloque o filtro voltado para cima, como mostra na imagem.

2. Coloque o filtro na parte superior do conjunto do ciclone e 
empurre-o com cuidado, enquanto afasta o clipe de segurança no 
lado esquerdo do entalhe.

3. Alinhe o conjunto do ciclone com o aspirador, conforme mostrado 
na imagem, e rode o conjunto do ciclone no lugar, rodando-o no 
sentido horário.



4. Incline levemente o compartimento para a poeira ao instalar o 
aspirador Son.

5. Empurre cuidadosamente o compartimento para a poeira na 
direção mostrada na figura até ouvir um clique, indicando que o 
compartimento foi firmemente preso.

4. Para secar completamente o filtro, mantenha-o em um local 
ventilado ou fresco por pelo menos 24 horas após a limpeza.

5. Após a secagem, re-instale o filtro, alinhando-o com a posição e 
rode-o no sentido horário até encaixar

Como limpar o rolo
Siga as instruções abaixo para verificar e limpar o rolo regularmente 
para manter o seu desempenho. Antes de remover o rolo, 
certifique-se de que a cabeça da escova esteja fixada à válvula, para 
evitar lesões pessoais causadas acidentalmente.

Cuidado: O rolo de fixação da cama deve ser removido e limpo 
separadamente. O acessório de cama e de chão contêm componen-
tes elétricos e o rolo de fixação contém rolamentos; portanto, não 
limpe essas peças com água.

Como limpar o acessório de chão
1. Coloque o acessório de chão na direção mostrada na imagem 
(voltada para a sua direção). Use uma moeda para girar a trava 90º 
no sentido anti-horário para a posição destravada.

2. Coloque a tampa na posição aberta. Deslize cuidadosamente o 
rolo para longe da cabeça.

Limpe o filtro do ventilador superior
* Recomendado para enxaguar pelo menos uma vez por mês.

1. Rode o filtro do ventilador no sentido anti-horário para a posição 
destravada e remova-o do vácuo.

2. Enxague o interior do filtro superior embaixo da torneira. Gire o 
filtro enquanto o enxagua para garantir que toda a poeira nas folgas 
do filtro seja lavada. Bata no filtro várias vezes para remover toda a 
poeira restante antes de enxaguar.
3. Repita esse processo quatro a cinco vezes até que o filtro esteja 
limpo.

Tampa

Rolo
Trinco



Tampa finalRolo

3. Separe a tampa da extremidade do rolo e remova qualquer cabelo 
enrolado no rolo e da tampa.

4. Após a limpeza, instale a tampa traseira novamente no rolo.

5. Depois de confirmar que a tampa de extremidade está instalada 
no lugar, coloque o rolo conforme mostrado na imagem. Quando o 
rolo estiver instalado no lugar, rode a tampa da extremidade para a 
posição travada.

6. Gire a trava no sentido horário 90º para a posição travada para 
prender o rolo.

Limpar o Acessório de Cama
1. Com a trava auxiliar da cabeça da escova voltada para a sua 
direção, use uma moeda para rodar a trava no sentido anti-horário 
até que ela se solte.

2. Após remover a trava, remova o rolo do encaixe da cama. 

3. Lave e limpe o rolo.

4. Coloque o rolo na vertical e mantenha-o num local ventilado ou 
fresco por pelo menos 24 horas para secar completamente.

Rolo Trinco



5. Após confirmar que o rolo está completamente seco, coloque-o 
de volta no lugar.

6. Com a trava lateral do pincel voltada para a sua direção, use uma 
moeda para prender a trava no sentido horário na posição travada, 
enquanto certifica-se de que o rolo esteja no lugar.

Rolo

Especificações

Aspirador

Solução de problemas

Quando o aspirador de pó não funcionar corretamente, consulte a tabela abaixo para
solucionar quaisquer erros.

Fonte de Energia

Trinco

Modelo

Dimensões

Bateria

Peso do Produto
(incluíndo acessórios)

Tensão Nominal

Potência Nominal

Modelo

Dimensões

Potência Nominal

Potência de Entrada

Potência de Saída

Frequência Nominal

Condição de Erro Solução

Status do LED
Indicador de status da bateria

A cabeça da escova elétrica 
não roda

O ventilador não roda

Sucção reduzida

O ventilador parou várias 
vezes durante o uso

Luz LED indicando o status da 
bateria não acende durante o 
carregamento

Carregando muito lentamente

Laranja a piscar lentamente: proteção temporária se a temperatura da bateria estiver muito alta ou 
muito baixa; aguarde que a temperatura da bateria volteao normal antes de usar ou carregar o 
aspirador. Vermelho a piscar lentamente: Bateria fraca, carregue antes de usar.
Vermelho a piscar rapidamente: 1. Proteção de carregamento da bateria, desconecte o suprimento 
por um minuto e conecte-o novamente para carregar; 2. Status de erro de hardware, entre em 
contato com o serviço de pós-venda.

1. Se a cabeça da escova ficar presa, remova qualquer objeto e continue a usá-lo normalmente.
2. Aguarde até que a temperatura da cabeça da escova retorne ao normal antes de usá-la, se o 
motor entrar no modo de proteção contra super-aquecimento.
3. Limpe os pontos de contato da cabeça da escova elétrica com um pano seco e macio se 
estiverem sujos e tente novamente.

1. Bateria fraca, por favor, carregue antes de usar.
2. Entrou no modo de proteção contra super-aquecimento devido ao uso contínuo por muito 
tempo. Deixe o vácuo esfriar e reinicie-o para continuar a usar-lo.

1. Se o compartimento de pó estiver cheio ou o filtro estiver entupido, esvazie o compartimento e 
lave-o antes de usar o aspirador novamente.
2. A cabeça da escova está presa. Remova qualquer objeto estranho da cabeça da escova.

O filtro ou o bico está entupido, limpe-os regularmente. Após a limpeza, pode usar o aspirador 
normalmente novamente.

1. Verifique se a fonte de alimentação está conectada corretamente.
2. A bateria está totalmente carregada e entrou no modo de suspensão.

A temperatura da bateria está muito alta ou muito baixa; aguarde que a temperatura da bateria 
volte ao normal e depois recarregue o vácuo.



Informação WEEE

Descarte correto deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com 
outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde 
humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para 
promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, use os 
sistemas de devolução e recolha ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. 
Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.


