Mi Smart Antibacterial Humidifier
Užívateľská príručka

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú
poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
Deti sa so zariadením nesmie hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať
deti bez dozoru.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nie je dohliadané alebo
im nie je daný návod na použitie spotrebiča osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom
nebudú hrať.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný
zástupca alebo kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických
organizmov v prostredí.
• Nedovoľte, aby oblasť okolo zvlhčovača zvlhla alebo bola mokrá. Pokiaľ
dôjde k vlhkosti, znížte výstup zvlhčovača. Ak nie je možné znížiť výstupný
objem zvlhčovače, používajte zvlhčovač len občas. Chráňte absorpčné
materiály, ako sú koberce, závesy, závesy alebo obrusy, pred vlhkosťou.
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• Počas plnenia a čistenia odpojte prístroj zo zásuvky.
• Nikdy nenechávajte vodu v nádržke, ak prístroj nepoužívate.
• Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím
potom prístroj tiež vyčistite.
• VAROVANIE: Ak nie je voda v nádržke menená a nádržka nie je každé 3 dni
riadne čistená, môžu mikroorganizmy, ktoré sa vyskytujú vo vode či
v prostredí, kde je prístroj používaný alebo uskladnený, rast vo vodnej nádržke
a potom sú vyfukované do vzduchu, čo môže viesť k veľmi vážnym zdravotným
následkom.
• Z dôvodu vypúšťanie horúcej pary je pri používaní prístroja potrebná opatrnosť.
• Vodné nádržku čistite každé 3 dni.
• Toto zariadenie obsahuje UV žiarič. Nepozerajte sa do svetelného zdroja.
• Za normálnych podmienok by mala byť dodržaná vzdialenosť najmenej 20 cm
medzi anténou tohto zariadenia a telom používateľa.
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Všetky produkty nesúce tento symbol sú odpadové
elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice
2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným
domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť
ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho
odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre
recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení,
ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia
a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie
informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných
miest získate od technika alebo miestnych úradov.

Foshan Shunde Deerma Electric Appliances Co., Ltd. týmto
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ZNJSQ01DEM vyhovuje
smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je
k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

3

Bezpečnostné inštrukcie
• Nezapájajte ani neodpájajte zvlhčovač mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nepokúšajte sa zvlhčovač sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.
• Nedotýkajte sa odparovače, keď je zvlhčovač zapnutý. Inak môžete ucítiť bodnutie.
• Nezamotávejte, nepoškodzujte ani nedávajte na napájací kábel ťažké predmety, aby ste predišli riziku úrazu
elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru.
• Ak počas používania dôjde k chybe, zvlhčovač okamžite odpojte zo zásuvky a kontaktujte popredajný servis.
• Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, musí byť napájací kábel vymenený výrobcom alebo popredajným
oddelením, ak je poškodený alebo zlomený.
• Počas práce zvlhčovača neodstraňujte nádržku na vodu zo základne a nikdy sa nedotýkajte potrubie na vodu
ani žiadnych súčastí vo vnútri nádrže.
• Tento zvlhčovač je určený iba pre vnútorné použitie.
• Odpojte zvlhčovač vzduchu počas búrky alebo ak ho dlhšiu dobu neplánujete používať.
• Neotáčajte zvlhčovač hore nohami, keď pracuje alebo je v nádrži voda, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných
elektronických súčiastok.
• Tento zvlhčovač nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli
dané pokyny týkajúce sa jeho použitia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

• Nádržku na vodu čistite každé 3 dni.

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné
účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku jeho vylepšenia.
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Prehľad produktu
Prevádzkové proces:
Vďaka vysokofrekvenčným ultrazvukovým vlnám s rýchlosťou 1,7 milióna vibrácií za sekundu zvlhčovač odparuje vodu
na ultrajemné častice s veľkosťou 1-5 mikrometrov (mikrónov), ktoré potom budú prostredníctvom pneumatickej
jednotky rozptýlené do vzduchu. Zvlhčovač môže pomôcť udržiavať ideálnu vlhkosť v miestnosti a zabrániť generovanie
statickej elektriny.

Vlastnosti:
Štýlový vzhľad a vynikajúce remeselné spracovanie
Riadené mikropočítačom, bezpečné a presné
Konštantná vlhkosť, úprava hmly a sterilizácia UV žiarením
Chytré pripojenia Wi-Fi a jednoduché použitie
Ľahko plniteľná a ľahko vyberateľná nádržka na vodu

Stav zvlhčovače

Indikátor napájania

Indikátor Wi-Fi

Pohotovostný režim

——

——

Rýchlostný režim

Biele štvrtiny

——

Režim
konštantnej vlhkosti

Celý biely kruh

——

Nedostatok vody alebo
nádrž na vodu nie je
nainštalovaná

Plný červený kruh

——

Čakanie na Wi-Fi
pripojenie...

——

Blikajúce biela

——

Biela

Wi-Fi
úspešne pripojená
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Prehľad produktu
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1 Veko nádržky na vodu
2 Výstup hmly
3 Vodná nádržka
4 Kryt UV svetla
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5 Výstup vzduchu
6 Základňa
7 Tlačidlo napájania a režimov
8 Vstup vzduchu
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9 Silikónová základňa
10 Napájací kábel
11 Tlačidlo Wi-Fi
12 Indikátor Wi-Fi

13 Odparovač
14 Vodné potrubie
15 UV svetlo

Inštalácia
1. Zložte veko nádrže na vodu a doplňte vodu až po značku maximálnej hladiny vody.
2. Umiestnite nádržku na vodu späť na základňu.
3. Akonáhle je inštalácia dokončená, môžete zvlhčovač začať používať.

Maximálna
hladina vody

Poznámky:
Zvlhčovač musí byť umiestnený na rovnom povrchu.
Pridajte vhodné množstvo čistej vody z vodovodu alebo destilovanej vody a neprekračujte značku
maximálnej hladiny vody.
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Návod na použitie

1. Pred pripojením zvlhčovača sa uistite, že jeho prevádzkové napätie zodpovedá napätiu v zásuvke. Zvlhčovač po
zapnutí zapípa a potom prejde do pohotovostného režimu s blikajúcim indikátorom Wi-Fi.
2. Zapnite a upravte rýchlosť: Stlačením tlačidla napájania zvlhčovač zapnite, zapípa a začne zvlhčovať. Predvolené
rýchlosťou je nízka rýchlosť, s rozsvietenou 1/4 okrúhleho LED indikátora. Opätovným stlačením prepnete na strednú
rýchlosť, s rozsvietenou 1/2 okrúhleho LED indikátora. Ďalším stlačením prepnete na vysokú rýchlosť, s rozsvietenými
3/4 okrúhleho LED indikátora. Ďalším stlačením prepnete do režimu stáleho zvlhčovania, kedy svieti celý kruhový LED
indikátor. Zvlhčovač si pri vypnutí zapamätá posledný zvolený režim a pri zapnutí ho automaticky aktivuje.
3. Režim stáleho zvlhčovania: Zvlhčovač udržuje stálu vlhkosť približne 60%.
4. Vypnuté: Zvlhčovač vypnete stlačením a podržaním napájacieho tlačidla po dobu 3 sekúnd. Zvlhčovač pípne a jeho
kruhový LED indikátor zhasne.
5. Tlačidlo WiFi: Keď zvlhčovač pracuje, stlačte a podržte tlačidlo WiFi po dobu 3 sekúnd. Zvlhčovač dvakrát pípne
a indikátor Wi-Fi začne blikať bielo, čo znamená, že vstúpil do stavu čakania na pripojenie. Po pripojení zvlhčovača
indikátor Wi-Fi zbelie a zvlhčovač môže byť ovládaný pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home.
6. Ovládanie svetla: Stlačte tlačidlo Wi-Fi, zatiaľ čo zvlhčovač pracuje, budete počuť pípnutie. Potom sa rozsvieti
či zhasne svetlo nádržky na vodu, kruhový LED indikátor a indikátor Wi-Fi.
Poznámka: Zvlhčovač pracuje normálne, aj keď je svetlo nádržky zhasnuté. Zvuky pri dotyku je možné vypnúť či zapnúť
len cez aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home.
7. Ochrana pred chodom na prázdno: Ak je nádržka prázdna alebo sa nenachádza na základni, zvlhčovač trikrát pípne.
Potom vstúpi do pohotovostného režimu a kruhový LED indikátor sa sfarbí na červeno. Zvlhčovač môže pokračovať
v práci po doplnení nádržky alebo jej vrátenie na základňu.
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Denná starostlivosť a údržba
1. Pred čistením zvlhčovač vždy odpojte zo zásuvky.
2. Vodné potrubia možno čistiť priamo, a to čistým, mäkkým a vlhkou handričkou.
3. Vodovodné potrubie a odparovač sa odporúča čistiť raz týždenne. Pokiaľ je v potrubí vodný kameň, môžete doň
naliať kyselinu citrónovú, aby sa rozpustil. Potom na odstránenie vodného kameňa použite vatové tampóny alebo
mäkkú kefku a potrubie potom opláchnite vodou.
Poznámka: Príliš veľa nečistôt alebo prachu vo vodovodnom potrubí spôsobí nízku hladinu zvlhčenie. Ak sa to
stane, vyčistite potrubie, obnovíte tak normálnu funkciu zvlhčovača.

Opatrenie
Preprava
Pred premiestňovaním zvlhčovač vypnite a odpojte zo zásuvky.
Pred premiestňovaním alebo prepravou zvlhčovača najprv vyprázdnite nádržku na vodu.

Inštalácia
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zranenia osôb alebo inému poškodeniu, uistite sa, že
je zvlhčovač správne nainštalovaný podľa pokynov.
Nezapájajte zvlhčovač do elektrickej zásuvky, ak nie je úplne zostavený.
Zvlhčovač nerozoberajte.

Umiestnenie
Aby ste predišli poškodeniu nádržky na vodu v dôsledku náhlych zmien teploty, nechajte zvlhčovač pred
použitím počas 30 minút pri izbovej teplote.
Zvlhčovač umiestnite na rovný povrch.
Neumiestňujte zvlhčovač priamo na drevené povrchy, aby nedošlo k ich poškodeniu vlhkosťou.
Aby ste zabránili poškodeniu spôsobenému vlhkosťou, neumiestňujte zvlhčovač do vzdialenosti 2 metrov od
nábytku a spotrebičov.
Zvlhčovač chráňte pred zdrojmi tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
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Opatrenie
Neumiestňujte vodnú nádržku priamo na podlahu alebo nábytok. Pred samostatným umiestnením ju vyprázdnite.

Vodná nádržka
Do nádržky ani do vodného potrubia nepridávajte vodu s teplotou vyššou ako 40°C, aby nedošlo k poškodeniu zvlhčovača.
Dbajte na to, aby sa do základne nedostala voda cez výstup vzduchu. Ak je na základni voda, utrite ju suchou handričkou,
aby nedošlo k poškodeniu zvlhčovača.
Zvlhčovač nepoužívajte v prostredí s teplotou nižšou ako 0°C, pretože by voda v nádržke mohla zamrznúť
a poškodiť zvlhčovač. V takto náročnom prostredí vždy vypustite vodu z nádržky aj vodovodného potrubia.
Do vodovodného potrubia nevkladajte žiadne kovové objekty, ani nepridávajte chemikálie či čistiace prostriedky, inak to
spôsobí nezdravé vyparovanie.
Pred vyliatím vody z vodovodného potrubia vždy zvlhčovač vypnite a odpojte zo zásuvky.

Pridanie vody
Pred pridaním vody alebo čistením zvlhčovač odpojte zo zásuvky.
Nepridávajte vodu cez výstup hmly a výstup vzduchu.
Pri dopĺňaní vody neprekračujte značku maximálnej hladiny vody.

Počas používania
Po zapnutí zvlhčovača sa rozsvieti UV svetlo a aktivuje sa funkcia sterilizácie. Akonáhle je zvlhčovač
vypnutý, UV svetlo je vypnuté a funkcia sterilizácia je deaktivovaná.
UV svetlo je vybavené krytom, aby sa zabránilo úniku UV žiareniu počas používania. Kryt možno kvôli
čisteniu sňať.
Okamžite prestaňte zvlhčovač používať pokiaľ vydáva neobvyklé zvuky, zápach alebo sa prehrieva.
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Opatrenie
Vlasy a látky udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zvlhčovače, aby nemohli spadnúť do vstupov
a výstupov alebo ich blokovať.
Na zvlhčovač nesadajte, neopierajte sa o neho a nenakláňajte ho.
Ak používate zvlhčovač v spojení s plynovými spotrebičmi, vrátane plynových sporákov alebo plynových
ohrievačov, zaistite dostatočné vetranie, aby ste zabránili otrave oxidom uhoľnatým.
Počas používania sa zvlhčovačom nepohybujte. Pred premiestnením, čistením alebo pridaním vody
zvlhčovač vypnite a odpojte zo zásuvky.

Obmedzenie použitia
Zvlhčovač nepoužívajte za nasledujúcich okolností, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo
inému poškodeniu:
Zvlhčovač vždy umiestnite na rovný povrch. Inak môže dôjsť k nesprávnemu odčítaniu hladiny vody alebo
k pretečeniu nádrže na vodu.
Napätie elektrickej zásuvky musí byť rovnaké ako napätie tohto zvlhčovače. Nepoužívajte zvlhčovač, ak sa
napätie nezhoduje, a kontaktujte prosím svojho predajcu.
Zvlhčovač používajte iba pri normálnej izbovej teplote (5°C až 40°C).

Čistenie
Pri čistení dbajte na to, aby sa do zvlhčovača nedostala voda.
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Špecifikácie
Názov: Mi Smart Antibacterial Humidifier
Model: ZNJSQ01DEM
Menovitý vstup: 25 W
Menovité napätie: 220-240 V ~
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Kapacita vodnej nádrže: 4,5 l
Špecifikácia RF: 2.4 G Wi-Fi
Maximálny výstupný výkon: <20 dBm

Čistá hmotnosť: 1,9 kg
Emisie hluku: ≤38 dB
Max. zvlhčovacie kapacita: 300 ml / h
Rozmery: 190 × 190 × 353 mm
Materiály: ABS, PC a PA
Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Pracovná frekvencia: 2 412-2 472 MHz
CID: WFA97113

Prepojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home
Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať svoje
zariadenie a nechať ho komunikovať s ďalšími chytrými zariadeniami vo vašej domácnosti.
Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaný na
stránku nastavení pripojenia. Tiež môžete vyhľadať "Mi Home / Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami, stiahnuť si ju
a nainštalovať. Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite na "+" v hornom pravom rohu a pre pridanie vášho
zariadenia postupujte podľa pokynov.
* Táto aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na
vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.
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Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Foshan Shunde Deerma Electric Appliances Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

