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BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
FIGYELMEZTETÉS
• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a fali
aljzatba.
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés
és egyéb balesetveszély kockázatát.
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző
napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
• Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik,
esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról
a tűzesetek megelőzése érdekében!
• Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja tovább a terméket.
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a
csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb
sérülést okozhatnak!
• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak,
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a
megfelelő oktatásban.
• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
• Karbantartás előtt húzza ki a készüléket fali aljzatból.
• Védje a tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá
vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C felett),
mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
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Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
Ha a tápkábel megsérül, cseréltesse ki a szervizzel vagy megfelelő szakemberrel az áramütés
elkerülése érdekében.
Vegye figyelembe, hogy a magasabb páratartalom elősegíti a környezetben lévő
mikroorganizmusok elszaporodását.
Ne permetezze a párologtató környezetét, illetve kerülje, hogy a környezet nyirkos vagy nedves
legyen. Ha a környezet nyirkossá válik, állítsa kisebb fokozatra a párologtatót. Ha a fokozatot
nem tudja kisebbre állítani, akkor időszakosan használja a párologtatót. Ne hagyja, hogy
nedvszívó anyagok, pl szőnyeg, függöny, terítő stb nyirkos legyen.
Ne hagyjon vizet a víztartályban, ha nem használja a készüléket.
Ürítse ki és tisztítsa meg a párologtatót használat után. A következő használat előtt tisztítsa
meg a készüléket.
FIGYELEM: A készülék használati környezetében vagy a vízben mikroorganizmusok lehetnek,
melyek a víztartályban elszaporodhatnak és a levegőbe kerülhetnek, ezzel egészségre káros
lehet, ha a víz nincs frissítve vagy a víztartály nincs tisztítva 3 naponta.
Legyen óvatos, ha meleg vízzel használja a készüléket.
A készülék UV fény kibocsátással rendelkezik. Ne nézzen a fényforrásba.
Tartsa legalább 20 cm távolságra antennától vagy emberi testtől.
Szállítás
Kapcsolja ki és húzza ki a párologtatót a fali aljzatból szállítás előtt.
Mozgatás vagy szállítás előtt ürítse ki a víztartályt.
Áramütés, tűz és személyi sérülések elkerülésének érdekében ellenőrizze, hogy a párologtatót
a használati utasításnak megfelelően telepítette.
A víztartály hirtelen hőmérséklet változásból adódó sérülésének elkerülése érdekében hagyja a
párologtatót használat előtt 30 percig abban a helységben, ahol használni szeretné.
Helyezze a párologtatót egyenes, sík felületre.
Ne helyezze a párologtatót közvetlen fa padlóra, hogy elkerülje a padló páralecsapódásból
adódó károsodását.
A páralecsapódásból adódó károsodások megelőzése érdekében ne helyezze a párologtatót
bútorok és berendezések 2 méteren belüli távolságára.
Ne helyezze a víztartályt közvetlenül asztalra vagy padlóra. Ürítse ki mielőtt különállóan
elhelyezi.
A tápkábelt megfelelő fali aljzatba csatlakoztassa.
Ne húzza ki a tápkábelt a készülékből.
Mindig húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból mozgatás vagy áthelyezés előtt.
Ne öntsön 40°C-nál melegebb vizet a víztartályba és a vízcsövekre, mert az károsíthatja a
párologtatót.
Ne engedje, hogy víz folyjon a talpba a levegő nyílásokon keresztül. Ha víz van a talpon, törölje
le egy száraz ruhával, ezzel elkerülheti a párologtató károsodását.
Ne használja a párologtatót 0°C alatt, mert a víztartályban lévő víz megfagyhat és károsíthatja
a párologtatót. Mindig ürítse ki a víztartályt és a vízcsöveket ilyen környezetben.
Ne helyezzen fém tárgyat vagy vegyszert, maró anyagot a vízcsövekre. Ez egészségtelen
párásítást okozhat.
Mindig kapcsolja ki és húzza ki a párologtatót a fali aljzatból mielőtt kiönti a vizet a víztartályból.
Húzza ki a párologtatót a fali aljzatból amikor a vizet utántölti vagy tisztítja a készüléket.
Ne töltsön vizet a párakivezető nyíláson vagy a levegő kivezető nyíláson keresztül.
Ne lépje túl a maximális vízszint jelzést víz utántöltésekor.
Ha a párologtatót bekapcsolja, az UV fény és a sterilizálás bekapcsol. Ha a párologtatót
kikapcsolja, az UV fény és a sterilizálás kikapcsol.
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Az UV fény egy fedővel van ellátva, hogy megelőzze a fény kijutását használat közben. A fedő
tisztításhoz eltávolítható.
Hagyja abba a párologtató használatát, szokatlan zajt hall, kellemetlen illatot áraszt vagy
túlmelegszik.
Tartsa távol a hajat és a szöszölő anyagokat a párologtatótól, hogy elkerülje azok párologtatóba
esését vagy hogy eltömítsék a ki és bevezető nyílásokat.
Ne üljön, támaszkodjon a párologtatóra, illetve ne ejtse le a készüléket.
Ha a párologtatót gázüzemű berendezéssel együtt használja, pl kályha, gázkonvektor,
győződjön meg róla, hogy megfelelő a szellőzés, hogy elkerülje a szénmonoxid mérgezést.
Használat közben ne mozgassa a párologtatót. Kapcsolja ki mielőtt áthelyezi, tisztítja vagy vizet
tölt bele.
Mindig sík, egyenes felületre helyezze a párologtatót. Ellenkező esetben a vízszint érzékelés
nem megfelelő lehet vagy a víztartály túltöltődhet.
A fali aljzat feszültsége meg kell egyezzen a párologtató számára szükséges feszültséggel. Ne
használja a párologtatót, ha eltérő feszültséggel rendelkezik.
Csak normál szobahőmérsékleten használja a készüléket (5°C és 40°C között).

Használati tippek
• Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
• Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van
csatlakoztatva.

JELLEMZŐK
Megnevezés:
Modell:
Névleges bemenet:
Névleges feszültség:
Névleges frekvencia:
Víztartály kapacitás:
RF Specifikáció:
Maximális kimeneti teljesítmény:
Nettó súly:
Zajkibocsátás:
Maximális párásítási kapacitás:
Méret:
Anyagok:
Vezeték nélküli kapcsolat:
Működési frekvencia:

Mi Smart Antibacterial Humidifier
ZNJSQ01DEM
25W
220-240V
50/60Hz
4,5L
2,4G Wifi
<20 dBm
1,9 Kg
<= 38 dB
300 mL/h
190x190x353mm
ABS, PC & PA
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
2412-2472 MHz

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet
változása miatt a valóságban eltérhetnek.
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Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier
Használati útmutató
Jótállási jegy

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.
Gyártó:
Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
Cím: No.4 Longhui, Malong Village Committee, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval
kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.
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WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu
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KEZELŐSZERVEK

1 Víztartály fedél
2 Pára kivezetés
3 Víztartály
4 UV fény fedél
5 Levegő kivezető
6 Talp
7 Be/ki és üzemmód váltó
8 Levegő bemenet

9 Szilikon talp
10 Táp kábel
11 Wi-Fi gomb
12 Wi-Fi jelző
13 Párologtató
14 Vízcső
15 UV fény

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Működés
Nagy frekvenciás ultraszonikus hullámokkal, másodpercenként 1.7 millió vibrálással, a párologtató
párásítja a vizet ultra-finom 1-5 µm nagyságú részecskékre, melyet a levegőbe szór pneumatikus
egyégen keresztül. A párologtató segítségével elérhető az ideális páratartalom és megelőzheti a
statikus elektromosság bekövetkezését.
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Jellemzők
Divatos megjelenés és kiváló tudás
Mikrocomputer vezérelt, biztonságos és pontos
Állandó páratartalom, pára beállítás és UV fény sterlilizált
Okos Wi-Fi kapcsolat és egyszerű használat
Könnyű utántöltés és könnyen kivehető víztartály
Párologtató állapot
Készenlét
Sebesség mód
Állandó páratartalom mód
Elfogyott a víz vagy a víztartály
nincs beghelyezve
Wi-fi kapcsolatra vár…
Sikeres Wi-fi kapcsolat

Be/ki jelzés
Fehér négyszögek
Teljes fehér kör
Teljes piros kör

Wi-fi jelzés
-

-

Fehéren villog
Fehér

ÜZEMBE HELYEZÉS
1. Távolítsa el a víztartály tetejét és öntsön vizet a víztartályba a maximális vízszint jelzésig.
2. Helyezze vissza a víztartályt a talpra.
3. Ha elkészült, megkezdheti a párologtató használatát.

maximális vízszint

Megjegyzések:
• Helyezze a párologtatót egyenes felületre.
• Öntsön megfelelő mennyiségű tiszta csapvizet vagy desztillált vizet a víztartályba és ellenőrizze,
hogy nem lépi túl a maximális jelzést.
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1. Mielőtt a fali aljzatba csatlakoztatja a párologtatót, győződjön meg róla, hogy a működési feszültség
egyezik a fali aljzatban lévő feszültséggel. A párologtató egy hangjelzést ad bekapcsoláskor és
készenléti módba kapcsol, a Wi-Fi jelzés villogni fog.
2. Kapcsolja be és állítsa be a sebességet: Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a párologtató
bekapcsolásához, hangjelzést ad és megkezdődik a párologtatás. Az alap beállítás szerinti sebesség
alacsony, a LED kijelzés 1/4 része világít. Nyomja meg újra közepes sebességhez, a LED kijelzés 1/2
része világít. Az újabb megnyomás esetén magas sebességre vált és a LED kijelzés 3/4 része világít.
Ha újra megnyomja állandó párologtató módra kapcsol és a teljes LED kör világít. A párologtató
emlékezni fog a kikapcsolás lőtt utoljára kiválasztott módra és a következő bekapcsoláskor azzal a
móddal fog bekapcsolódni.
3. Állandó párologtató mód: A párologtató állandó 60%-os páratartalmat állít be.
4. Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa nyomva a be/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a párologtatón.
a kikapcsoláshoz. A párologtató hangjelzést ad és a LED jelzés kialszik.
5. Wi-Fi gomb: Nyomja meg és tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig, amikor a párologtató be
van kapcsolva. A párologtató két hangjelzést ad és a WiFi jelzés villogni fog fehéren, ami azt jelzi, hogy
kapcsolódásra vár. Miután csatlakoztatta a párologtatót, a Wi-Fi jelzés fehéren világít és vezérelhető
a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással.
6. Fény vezérlés: Nyomja meg a Wi-Fi gombot, amikor a párologtató be van kapcsolva, egy hangjelzést
fog hallani. A víztartály világítani fog, a kör alakú LED jelzés és a Wi-Fi jelzés kialszik.
Megjegyzés: A párologtató megfelelően működik a víztartály világítása nélkül. Az érintési hangok be
és kikapcsolása a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban lehetséges.
7. Kiszáradás védelem: Ha a víztartály kiürül vagy a talpról eltávolításra kerül, a párologtató három
hangjelzést ad. Ezt követően készenléti módba kapcsol és a LED jelzés pirosra vált. Vízzel megtöltés
vagy a tartály talpra történő visszahelyezése után a párologtató folytatja a működést.
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CSATLAKOZTATÁS OKOSTELEFONHOZ
A készülék WiFi hálózathoz csatlakoztatva akár távolról is, okostelefonról vezérelhető a Xiaomi / Mi
Home alkalmazás segítségével. Töltse le és telepítse az alkalmazást QR kód beolvasásával vagy
keressen rá az alkalmazásboltban.

Nyissa meg az alkalmazást. Érintse meg „+” gombot a jobb felső sarokban és adjon hozzá új eszközt.
Kövesse a további utasításokat: jelölje ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatni kívánja a
párologtatót (adja meg a hálózat nevét és a jelszót is). Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1. Mindig húzza ki a párologtatót a fali aljzatból tisztítás előtt.
2. A vízcsöveket egy szára, puha ruhával áttörölheti.
3. Javasolt a vízcsövek és a párásító hetente történő tisztítása. Ha vízkövet lát a vízcsöveken,
citromsavval tisztíthatja le. Ezt követően pamut ruhával vagy puha kefével eltávolíthatja a vízkő
maradékot, majd vízzel átöblítheti a vízcsöveket.
Megjegyzés: Túl sok kosz vagy por a vízcsöveken alacsony párologtatást eredményez. Ha ez
bekövetkezik tisztítsa meg a párologtatót a normál működéshez.
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