
CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
VAROVÁNÍ
•  Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej nahradit 

originálním napájecím kabelem zakoupeným u výrobce nebo 
v oddělení poprodejního servisu.

•  Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud 
jsou pod dozorem nebo byly o bezpečném používání spotřebiče 
poučeny a uvědomují si případná rizika. Děti si se spotřebičem 
nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez 
dozoru.

BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE MANIPULACE
•  Před manipulací s čističkou vzduchu ji vypněte a odpojte ze zásuvky.
INSTALACE
Čističku nelze zapnout, pokud není správně nainstalována mřížka 
ventilátoru a kryt filtru.
•  Mezi vstupy vzduchu a stěnami nebo jinými předměty zajistěte 

vzdálenost nejméně 20 cm.
•  Čističku vzduchu je nutné umístit na pevný a rovný povrch.
ČIŠTĚNÍ
•  Před čištěním nebo jinou údržbou je spotřebič nutné odpojit od 

zdroje napájení.
•  Z vnější síťky filtru pravidelně odstraňujte prach, vlasy a další 

částice, aby se snížila možnost množení bakterií.
•  Odstraňujte prach, vlasy a částice ze vstupů vzduchu do čističky 

vzduchu, abyste zabránili snížení přívodu vzduchu.
•  Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, zakryjte výstup 

vzduchu, abyste zabránili vniknutí prachu, vlasů a jiných částic.
ZDROJ NAPÁJENÍ
Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému 
poškození, používejte napájecí kabel a zásuvku podle níže uvedených 
pokynů:
•  Za napájecí kabel netahejte, neohýbejte jej ani nekruťte, aby 

nedošlo k odhalení nebo zlomení jeho jádra.
•  Napájecí kabel musí být zapojen do vhodné elektrické zásuvky.
•  Používejte napájecí kabel, který jste obdrželi společně s čističkou 

vzduchu, nepoužívejte žádné napájecí kabely třetích stran.
•  Před prováděním údržby nebo přemístěním čističky vzduchu 

spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
POUŽÍVÁNÍ
•  Pokud čistička vzduchu vydává neobvyklé zvuky, line se z ní 

nepříjemný zápach, přehřívá se nebo se nepravidelně otáčí, 
okamžitě ji přestaňte používat.

•  Nestrkejte prsty ani cizí předměty do ochranných částí, 
pohyblivých částí, vstupů vzduchu nebo výstupů vzduchu.

•  Udržujte předměty, jako jsou vlasy nebo textilie, v dostatečné 
vzdálenosti od čističky vzduchu, aby nedošlo k ucpání vstupů 
nebo výstupů vzduchu.

•  Na čističku vzduchu si nesedejte, neopírejte se o ní ani ji 
nenaklánějte.

•  Pokud čističku vzduchu používáte zároveň s plynovými spotřebiči 
včetně plynových vařičů nebo plynových ohřívačů, zajistěte 
dostatečné větrání prostoru, aby nedošlo k otravě oxidem 
uhelnatým.

•  Nenalévejte tekutiny ani nesypte prášky ani jiné substance do 
výstupu vzduchu čističky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Nepoužívejte čističku vzduchu za následujících okolností, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému 
poškození:
•  V blízkosti otevřeného ohně, jako jsou svíčky, kadidlo, kamna, 

krby, cigarety, petardy, zapalovače, víceúčelové pochodně, 
zapalovače svíček nebo topeniště.

•  V blízkosti spotřebičů, které generují vysoké teploty, jako jsou 
elektrické ohřívače, topné ventilátory, elektrické ohřívače nohou, 
elektrické sporáky, elektrické žehličky.

•  Zajistěte, aby se do čističky vzduchu nedostaly žádné hořlavé 
předměty.

•  Na nestabilních místech, kde může čistička vzduchu snadno 
spadnout.

•  V extrémně horkém nebo vlhkém prostředí, jako jsou koupelny

SPECIFIKACE
Název: Mi Air Purifier 3C
Jmenovité napětí: 100 – 240 V~
Model: AC-M14-SC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Jmenovitý výkon: 29 W
Rychlost proudu čistého vzduchu 
(CADR pro částice): 320 m³/h *
Rychlost proudu vzduchu zbaveného formaldehydu
(CADR pro formaldehyd): 60 m³/h
Účinnost odstranění částic: Vysoký výkon 
Účinnost odstranění formaldehydu: Vysoký výkon
Rozměry: 240 x 240 x 520 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě: < 2,0 W
Čistá hmotnost: Cca 4,6 kg
Hladina hluku: ≤ 61 dB(A)
Barva: Bílá
Účinnost plochy čištění: 106 m2/h
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Kmitočtové pásmo: 2400- 2483.5 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) RF: < 20 dBm
Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být 
umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem 
uživatele.

POPIS PRODUKTU
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto 
uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. 
Produkt slouží k čištění vzduchu v místnostech.

NÁVOD K POUŽITÍ
Umístěte čističku vzduchu na vhodné místo. V rámci zachování 
optimálního výkonu dodržujte doporučenou vzdálenost mezi 
vstupy vzduchu a stěnami nebo jinými překážkami.
Poznámka: Pro lepší výsledky používání čističky vzduchu 
doporučujeme mít zavřené dveře a okna.

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/REŽIM
Stiskem tlačítka čističku vzduchu zapnete. Stiskem a podržením 
tlačítka po dobu 2 sekund čističku vzduchu vypnete. Pokud tlačítko 
stisknete, když je čistička zapnutá, přepnete režim.

VÝMĚNA FILTRU
Před výměnou filtru se ujistěte, že jste čističku vzduchu vypnuli 
a odpojili z napájení.
Poznámka: Při otevírání nebo instalaci v prostoru pro filtr 
nestrkejte prsty mezi horní a spodní část, abyste se nezranili.

Poznámka: Doporučujeme filtr každých 6-12 měsíců vyměnit. 
Pokud je filtr nutné vyměnit, kontrolka po zapnutí čističky 
vzduchu jednou červeně zabliká. Chcete-li zajistit, aby čistička 
vzduchu správně fungovala a čistila, navštivte stránku www.
mi.com, kde si můžete zakoupit originální Mi čističku vzduchu.
PŘIPOJENÍ K APLIKACI MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* 
a propojit i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App 
Store a nainstalujte. Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód 
v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi automaticky 
přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji 
a klepněte na tlačítko „+‘‘ v pravém horním rohu pro přidání 
zařízení. Nové zařízení můžete přidat vyhledáním zařízení 
v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté 
postupujte podle pokynů průvodce v aplikaci.
*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí 
pro Rusko).

Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled 
i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění  
těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění.

PÉČE A ÚDRŽBA
Před čištěním se ujistěte, že 
jste čističku vzduchu vypnuli 
a odpojili z napájení.

ČIŠTĚNÍ ČISTIČKY VZDUCHU
Aby vaše čistička vzduchu 
správně fungovala a čistila, 
pomocí vysavače nebo 
měkkého hadříku odstraňte 
prach ze vzduchových otvorů 
nebo stěn krytu.

ČIŠTĚNÍ LASEROVÉHO 
SENZORU ČÁSTIC
Pomocí tupého nástroje 
otevřete kryt laserového 
senzoru částic a poté pomocí 
foukací pistole nebo vysoušeče 
vlasů očistěte senzor a filtr na 
krytu, jak je znázorněno na 
obrázku.
Poznámka: Nepoužívejte horký 
vzduch.
Filtr v prostoru filtru lze 
omýt vodou. Než jej znovu 
nainstalujete, nechte ho 
důkladně uschnout.
Poznámka: Je zakázáno čističku 
vzduchu přímo oplachovat 
nebo na ní stříkat vodu. 
Čističku vzduchu nečistěte 
vlhkým hadříkem, aby se do ní 
nedostala voda.

Tlačítko 
displeje/
Resetování 
Wi-Fi

Displej

Kryt 
laserového 
senzoru 
částic

Tlačítko napájení/
režim

Přední strana Zadní strana

Mřížka ventilátoru

Napájecí
kabel

20 cm nebo víc

20 cm nebo víc

20 cm nebo víc

Automatický

 Noc
Manuální:

Ukazatel kvality ovzduší
Na základě hodnoty PM2,5 
se zobrazí jedna z následujících barev:
Zelená 0–75 μg/m³
Oranžová 76-150 μg/m³
Červená 150 μg/m³ nebo více

Hodnota PM2,5

Kontrolka Wi-Fi

Režimy
Automatický: Automatické přepínání mezi 
režimy v závislosti na kvalitě vnitřního ovzduší.
Noc: Extra nízká hlučnost pro nerušený spánek.
Manuální: Pomocí aplikace nastavte a uložte 
oblast pokrytí a účinnost čištění.

OTEVŘENÍ 
PROSTORU 
FILTRU
Stisknutím 
a přidržením 
tlačítek (viz 
obrázek) odstraníte 
horní část 
čističky vzduchu 
a odkryjete tak 
prostor filtru.

ODSTRANĚNÍ 
FILTRU
Odstraňte starý 
filtr.

INSTALACE 
FILTRU
Vložte filtr shora, 
abyste jej mohli 
nainstalovat ve 
správné poloze, 
a na prostor filtru 
opět nasaďte 
horní část čističky 
vzduchu.

RESETOVÁNÍ FILTRU
Stiskněte a po dobu šesti sekund 
podržte tlačítko Napájení/Režim čističky, 
která je v pohotovostním režimu, dokud 
se ukazatel kvality ovzduší na jednu 
sekundu nerozsvítí zeleně. Jakmile 
uslyšíte pípnutí, filtr byl úspěšně 
resetován.

RESETOVÁNÍ WI-FI
Pokud se váš telefon s čističkou 
vzduchu nespojí, stiskněte 
a podržte současně tlačítka 
Napájení/Režim a Displej/
Resetování Wi-Fi po dobu pěti 
sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, 
Wi-Fi síť byla úspěšně resetována.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně 
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny 
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu 
se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá 
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další 
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu 
nebo u místních úřadů.
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd prohlašuje, 
že typ rádiového zařízení AC-M14-SC je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici 
na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda



Mi Air Purifier 3C

CZ | Uživatelská příručka
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika 
www.xiaomi-czech.cz

Výrobce | Výrobca
Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, 
Qinghe, Haidian District, Beijing

Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne 

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
VAROVANIE
•  Ak je napájací kábel poškodený, treba ho nahradiť 

originálnym napájacím káblom kúpeným u výrobcu alebo 
v oddelení popredajného servisu.

•  Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov 
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom 
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli 
poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú 
si prípadné riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI MANIPULÁCII
•  Pred manipuláciou čističku vzduchu vypnite a odpojte zo zásuvky.
INŠTALÁCIA
Čističku nemožno zapnúť, ak nie je správne inštalovaná 
mriežka ventilátora a kryt filtra.
•  Medzi vstupmi vzduchu a stenou alebo inými predmetmi 

zaistite vzdialenosť aspoň 20 cm.
•  Čističku vzduchu treba umiestniť na pevný a rovný povrch.
ČISTENIE
•  Pred čistením a inou údržbou treba spotrebič odpojiť od 

zdroja napájania.
•  Z vonkajšej sieťky filtra pravidelne odstraňujte prach, vlasy 

a ďalšie častice, aby ste zamedzili množeniu baktérií.
•  Odstraňujte prach, vlasy a častice zo vstupov vzduchu, aby 

ste zabránili zníženiu prívodu vzduchu.
•  Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, zakryte výstup 

vzduchu, aby ste zabránili vniknutiu prachu, vlasov a iných 
častíc.

ZDROJ NAPÁJANIA
Aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému 
poškodeniu, napájací kábel a zásuvku používajte podľa nižšie 
uvedených pokynov:

•  Za napájací kábel neťahajte, neohýbajte ho ani nekrúťte, aby 
nedošlo k odhaleniu alebo zlomeniu jeho jadra.

•  Napájací kábel musí byť zapojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
•  Používajte napájací kábel, ktorý ste dostali spolu s čističkou 

vzduchu, nepoužívajte žiadne napájacie káble tretích strán.
•  Pred údržbou a premiestnením čističky vzduchu spotrebič 

odpojte zo zásuvky.
POUŽÍVANIE
•  Ak čistička vzduchu vydáva neobvyklé zvuky, šíri sa z nej 

nepríjemný zápach, prehrieva sa alebo sa nepravidelne otáča, 
okamžite ju prestaňte používať.

•  Do ochranných častí, pohyblivých častí, vstupov vzduchu alebo 
výstupov vzduchu nestrkajte prsty ani cudzie predmety.

•  Predmety ako vlasy a textílie udržujte v dostatočnej vzdialenosti 
od čističky vzduchu, aby nedošlo k upchatiu vstupov alebo 
výstupov vzduchu.

•  Na čističku vzduchu si nesadajte, neopierajte sa o ňu ani ju 
nenakláňajte.

•  Ak čističku vzduchu používate zároveň s plynovými spotrebičmi 
vrátane plynových varičov alebo plynových ohrievačov, zaistite 
dostatočné vetranie priestoru, aby nedošlo k otrave oxidom 
uhoľnatým.

•  Do výstupu vzduchu čističky nenalievajte tekutiny ani nesypte 
prášky ani iné substancie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Čističku vzduchu nepoužívajte za nasledujúcich okolností, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo inému 
poškodeniu:
• V blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sviečky, kadidlá, pece, kozuby, 

cigarety, petardy, zapaľovače, viacúčelové pochodne, zapaľovače 
sviečok a ohniská.

• V blízkosti spotrebičov, ktoré generujú vysoké teploty, ako sú 
elektrické ohrievače, výhrevné ventilátory, elektrické ohrievače 
nôh, elektrické sporáky, elektrické žehličky.

• Zaistite, aby sa do čističky vzduchu nedostali žiadne horľavé predmety.
• Na nestabilných miestach, kde môže čistička vzduchu ľahko 

spadnúť.
• V extrémne horúcom alebo vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Air Purifier 3C
Menovité napätie: 100 – 240 V~
Model: AC-M14-SC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Menovitý výkon: 29 W
Rýchlosť prúdu čistého vzduchu 
(CADR pre častice): 320 m³/h *
Rýchlosť prúdu vzduchu zbaveného formaldehydu 
(CADR pre formaldehyd): 60 m³/h
Účinnosť odstránenia častíc: Vysoký výkon
Účinnosť odstránenia formaldehydu: Vysoký výkon
Rozmery: 240 x 240 x 520 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete: < 2,0 W
Čistá hmotnosť: cca 4,6 kg
Hladina hluku: ≤ 61 dB(A)
Farba: Biela
Plocha čistenia: 106 m2/h
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frekvenčné pásmo: 2400- 2483.5 MHz 
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP)RF: < 20 dBm
Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť 
umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom 
užívateľa.

POPIS VÝROBKU
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie. Produkt 
slúži na čistenie vzduchu v miestnostiech.

NÁVOD K POUŽITÍ
Čističku vzduchu umiestnite na vhodné miesto. V rámci 
zachovania optimálneho výkonu dodržujte odporúčanú 
vzdialenosť medzi vstupmi vzduchu a stenami a inými 
prekážkami.
Poznámka: Pre lepšie výsledky používania čističky vzduchu 
odporúčame mať zavreté dvere a okná.

TLAČIDLO NAPÁJANIE/REŽIM
Stlačením tlačidla čističku vzduchu zapnete. Stlačením a podržaním 
tlačidla na 2 sekundy čističku vzduchu vypnete. Ak tlačidlo stlačíte 
pri zapnutej čističke, prepnete režim.

VÝMENA FILTRA
Pred výmenou filtra sa ubezpečte, že čističku vzduchu ste vypli 
a odpojili z napájania.
Poznámka: Pri otváraní a inštalácii nestrkajte prsty medzi hornú 
a spodnú časť v priestore pre filter, aby ste sa nezranili.

Poznámka: Filter odporúčame meniť každých 6 až 12 mesiacov. 
Keď filter treba vymeniť, kontrolka po zapnutí čističky vzduchu 
jedenkrát červeno zabliká. Ak chcete zaistiť, aby čistička vzduchu 
správne fungovala a čistila, navštívte stránku www.mi.com, kde 
si môžete zakúpiť originálnu Mi čističku vzduchu.
PRIPOJENIE K APLIKÁCIÁM MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi 
Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo 
vašej domácnosti. Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play 
alebo Apple App Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu 
naskenujte QR kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami 
automaticky presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, 
otvorte ju a kliknite na tlačidlo „+ ‚‘ v pravom hornom rohu pre 
pridanie zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať vyhľadaním 
zariadenia v zozname alebo spustením automatického 
vyhľadávania. Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu 
v aplikácii.
*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí 
pre Rusko).

Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad 
a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie 
týchto aktualizácií a zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

STAROSTLIVOSŤ 
A ÚDRŽBA
Pred čistením sa ubezpečte, 
že čističku vzduchu ste vypli 
a odpojili z napájania.

ČISTENIE ČISTIČKY VZDUCHU
Aby čistička vzduchu 
správne fungovala a čistila, 
vysávačom alebo mäkkou 
handričkou odstráňte prach 
zo vzduchových otvorov 
a stien krytu.

ČISTENIE LASEROVÉHO 
SENZORA ČASTÍC
Tupým nástrojom otvorte 
kryt laserového senzora častíc 
a potom fúkacou pištoľou 
alebo fénom vyčistite senzor 
a filter na kryte, ako je 
znázornené na obrázku.
Poznámka: Nepoužívajte 
horúci vzduch.
Filter v priestoru filtra možno 
umyť vodou. Než ho opäť 
nainštalujete, nechajte ho 
dôkladne vyschnúť.
Poznámka: Je zakázané čističku 
vzduchu priamo oplachovať 
alebo na ňu striekať vodu. 
Čističku vzduchu nečistite 
vlhkou handričkou, aby sa do 
nej nedostala voda.

Tlačidlo 
displeja/
Resetovanie 
Wi-Fi

Displej

Kryt 
laserového 
senzora 
častíc

Tlačidlo napájanie/
režim

Predná strana Zadná strana

Mriežka ventilátora

Napájací 
kábel

20 cm alebo viac

20 cm alebo viac

20 cm alebo viac

Automatický

Noc
Manuální:

Ukazovateľ kvality ovzdušia
Na základe hodnoty PM2,5 sa zobrazí 
jedna z nasledujúcich farieb:
Zelená 0 – 75 μg/m³
Oranžová 76 – 150 μg/m³
Červená 150 μg/m³ a viac

Hodnota PM2,5

Kontrolka Wi-Fi

Režimy
Automatický: Automatické prepínanie medzi 
režimami v závislosti od kvality vnútorného ovzdušia. 
Noc: Extra nízka hlučnosť pre nerušený spánok.
Manuálne: Pomocou aplikácie nastavte a uložte 
oblasť pokrytia a účinnosť čistenia.

OTVORENIE 
PRIESTORU 
FILTRA
Stlačením 
a pridržaním 
tlačidiel (pozri 
obrázok) vyberiete 
hornú časť 
čističky vzduchu 
a odkryjete tak 
priestor filtra.

VYBRATIE FILTRA
Vyberte starý filter.

INŠTALÁCIA 
FILTRA
Filter vložte 
zhora, aby ste 
ho nainštalovali 
v správnej polohe, 
a na priestor filtra 
opäť nasaďte 
hornú časť čističky 
vzduchu.

RESETOVANIE FILTRA
Stlačte a na 6 sekúnd podržte tlačidlo 
Napájanie/Režim čističky, ktorá je 
v pohotovostnom režime, dokým sa 
ukazovateľ kvality ovzdušia na jednu 
sekundu nerozsvieti zeleno. Keď sa ozve 
pípnutie, filter bol úspešne resetovaný.

RESETOVANIE WI-FI
Ak sa váš telefón s čističkou 
vzduchu nespojí, na 5 sekúnd 
súčasne stlačte a podržte tlačidlá 
Napájanie/Režim a Displej/
Resetovanie Wi-Fi. Keď sa ozve 
pípnutie, Wi-Fi sieť bola úspešne 
resetovaná.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd týmto vyhlasuje, 
že rádiové zariadenie typu AC-M14-SC je v súlade so smernicou 
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda


