
CZ | UŽIVATELSKÝ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Tento produkt slouží jako antibakteriální zvlhčovat vduchu.
POKYNY
• 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.

• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, 
nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jsou pod 
dohledem nebo byly o používání spotřebiče poučeny osobou, která 
zodpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, který 
musí zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních 
důvodů vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo jinou 
kvalifikovanou osobou.

• Uvědomte si, že vysoká úroveň vlhkosti může podpořit množení 
biologických organismů.

• Zabraňte tomu, aby se v okolí zvlhčovače vytvářela vlhkost. Pokud 
se vytvoří vlhkost, snižte výkon zvlhčovače. Pokud výkon zvlhčovače 
nelze snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Zabraňte tomu, 
aby absorpční materiály jako např. koberce, záclony, závěsy nebo 
ubrusy navlhly.

• Před doplněním a čištěním spotřebiče jej vytáhněte ze zásuvky.
• Pokud spotřebič nepoužíváte, nikdy nenechávejte vodu v nádržce.
• Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším 

použitím zvlhčovač vyčistěte.
• VAROVÁNÍ: Pokud nebudete každé 3 dny měnit vodu a řádně čistit 

nádržku, mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo 
v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, se mohou ve 
nádržce na vodu množit a následně být skrze zvlhčovač distribuovány 
do vzduchu, což představuje velmi vážné zdravotní riziko.

• Při používání spotřebiče dávejte pozor na emise horké vodní páry.
• Každé 3 dny vyčistěte nádržku na vodu.
• Tento spotřebič obsahuje UV zářič. Nedívejte se do zdroje světla.
• Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být umístěno 

ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Nezapojujte nebo neodpojujte zvlhčovač mokrýma rukama, aby 

nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
• Nepokoušejte se zvlhčovač svépomocí rozebírat, opravovat nebo 

upravovat.
• Nedotýkejte se odpařovače, pokud je zvlhčovač zapnutý. 

V opačném případě vás může popálit.
• Na napájecí kabel nic nenamotávejte, nepoškozujte jej ani na něj 

neumisťujte těžké předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým 
proudem, zkratům nebo požáru.

• Pokud během používání zvlhčovače dojde k chybě, okamžitě jej 
odpojte ze zásuvky a obraťte se na poprodejní servis.

• Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zničený, musí být 
z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem nebo pracovníkem 
poprodejního servisu.

• Pokud je zvlhčovač v provozu, nevyjímejte ze základny nádržku na 
vodu a za žádných okolností se nedotýkejte rozvodů vody ani jiných 
vnitřních částí nádržky.

• Tento zvlhčovač je určen pouze pro vnitřní použití.
• Pokud zvlhčovač neplánujete delší dobu používat nebo pokud je 

bouřka, odpojte jej ze zásuvky.
• Pokud je zvlhčovač v provozu nebo pokud je v nádržce na vodu 

voda, nepřevracejte zvlhčovač dnem vzhůru, aby nedošlo 
k poškození vnitřních elektronických součástek.

• Tento zvlhčovač není určen k použití osobami (včetně dětí) se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, 
nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jsou pod 
dohledem nebo byly o používání spotřebiče poučeny osobou, která 
zodpovídá za jejich bezpečnost.

Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní 
uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek 
a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

POPIS PRODUKTU
Provozní proces:
Zvlhčovač díky vysokofrekvenčním ultrazvukovým vlnám 
o rychlosti 1,7 milionů vibrací za sekundu přetváří vodu na 
ultrajemné částice o velikosti 1 - 5,1 m (mikronů), které jsou 
následně pomocí pneumatické jednotky rozptýleny do vzduchu. 
Zvlhčovač může pomoci udržovat ideální vlhkost v místnosti 
a zabránit vytváření statické elektřiny.
Funkce:
• Stylový vzhled a vynikající řemeslné zpracování
• Bezpečné a přesné řízení pomocí mikročipu 
• Konstantní vlhkost, nastavení vodní páry a sterilizace UV světlem
• Chytré připojení k Wi-Fi a snadné používání
• Snadné naplnění a vyjmutí nádržky na vodu

POPIS PRODUKTU INSTALACE
1. Sejměte víko nádržky na vodu a doplňte vodu po značku 
maximální úrovně hladiny vody.
2. Vložte nádržku na vodu zpět do základny.
3. Jakmile nádržku nainstalujete, můžete zvlhčovač začít používat.

Poznámky:
• Zvlhčovač je nutné umístit na rovný povrch.
• Přidejte potřebné množství čisté vody z kohoutku nebo destilovanou 
vodu a ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje značku maximální 
úrovně hladiny vody.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před zapojením zvlhčovače do sítě se ujistěte, že jeho provozní 
napětí odpovídá napětí elektrické zásuvky. Jakmile zvlhčovač 
zapnete, zapípá, vstoupí do pohotovostního režimu a kontrolka 
Wi-Fi bude blikat.
2. Zapnutí a upravení rychlosti: Stisknutím tlačítka zapnutí/
vypnutí zapněte zvlhčovač, který zapípá a začne zvlhčovat. 
Výchozí rychlostí je nízká rychlost, přičemž se rozsvítí 1/4 
kruhového indikátoru LED. Stiskněte znovu pro přepnutí 
na střední rychlost, přičemž se rozsvítí 1/2 kruhového LED 
indikátoru. Stiskněte znovu pro přepnutí na vysokou rychlost, 
přičemž se rozsvítí 3/4 kruhového LED indikátoru. Pokud tlačítko 
znovu stisknete, přepnete na režim konstantní vlhkosti a rozsvítí 
se celý kruhový LED indikátor. Zvlhčovač si zapamatuje poslední 
režim, který byl před jeho vypnutím použit, a při příštím zapnutí 
jej použije.
3. Režim konstantní vlhkosti: Zvlhčovač bude udržovat konstantní, 
cca 60% vlhkost vzduchu.
4. Vypnutí: Stiskem a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí 
zvlhčovač vypnete. Zvlhčovač zapípá a kruhový LED indikátor 
zhasne. 
5. Tlačítko Wi-Fi: Pokud je zvlhčovač v provozu, stiskněte a po 
dobu tří sekund podržte tlačítko Wi-Fi. Zvlhčovač dvakrát zapípá 
a kontrolka Wi-Fi začne bíle blikat, což znamená, že zvlhčovač 
vstoupil do režimu čekání na připojení. Po připojení zvlhčovače se 
kontrolka Wi-Fi rozsvítí bíle a zvlhčovač je možné ovládat pomocí 
aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

6. Ovládání světla: Stiskněte kontrolku Wi-Fi, zatímco je zvlhčovač 
v provozu, a uslyšíte pípnutí. Poté se kontrolka nádržky na vodu, 
kruhový LED indikátor a kontrolka Wi-Fi rozsvítí/zhasnou.
Poznámka: Pokud kontrolka nádržky na vodu nesvítí, znamená to, 
že zvlhčovač pracuje správně. Zvuky při dotyku je možné povolit/
zakázat v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.
7. Ochrana proti chodu na sucho: Pokud je nádržka na vodu 
prázdná nebo byla odebrána ze základny, zvlhčovač třikrát 
zapípá. Následně vstoupí do pohotovostního režimu a kruhový 
LED indikátor se rozsvítí červeně. Po doplnění vody nebo vložení 
nádržky zpět do základny začne zvlhčovat opět pracovat.

DENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA
1. Před čištěním zvlhčovače jej vždy odpojte ze zásuvky.
2. Rozvody vody je možné čistit pomocí čistého měkkého 
navlhčeného hadříku.
3. Rozvody vody a odpařovač doporučujeme čistit jednou týdně. 
Pokud se v rozvodech vytvoří vodní kámen, můžete do rozvodů 
nalít trochu kyseliny citronové a rozpustit jej. Následně vodní 
kámen pomocí vatových tamponů nebo měkkého kartáčku 
odstraňte a vypláchněte rozvody vodou.
Poznámka: Velké množství nečistot nebo prachu v rozvodech vody 
způsobí snížení výkonu zvlhčovače. V takovém případě rozvody 
vyčistěte, aby zvlhčovač mohl opět správně pracovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Přeprava
• Před manipulací se zvlhčovačem jej vypněte a odpojte ze 

zásuvky.
• Při přepravě nebo přemístění zvlhčovače nejprve vyprázdněte 

nádržku na vodu.
Instalace
• Ujistěte se, že je zvlhčovač řádně nainstalován podle pokynů, 

aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob 
nebo jinému poškození.

• Nezapojujte zvlhčovač do zásuvky, pokud není kompletně sestaven.
• Nerozebírejte zvlhčovač.

Umístění
•Před použitím nechte zvlhčovač stát 30 minut při pokojové teplotě, 
abyste zabránili poškození nádržky na vodu v důsledku náhlých 
změn teploty.
•Umístěte zvlhčovač na rovný a stabilní povrch.
•Neumisťujte zvlhčovač přímo na dřevěné podlahy, aby se vlivem 
vlhka nepoškodily.
•Neumisťujte zvlhčovač vzduchu do vzdálenosti 2 metrů od nábytku 
a spotřebičů, aby se vlivem vlhka nepoškodily.
•Udržujte zvlhčovač z dosahu zdrojů tepla a nevystavujte jej 
přímému slunečnímu záření.
•Nádržku na vodu neumisťujte přímo na stůl nebo podlahu. Před 
tím, než nádržku odložíte, ji vyprázdněte.
Napájecí kabel
• Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému 

poškození, používejte napájecí kabel a zásuvku podle níže 
uvedených pokynů:

• Napájecí kabel musí být zapojen do vhodné elektrické zásuvky.
• Netahejte za napájecí kabel.
• Před prováděním jakékoli údržby nebo přemisťováním zvlhčovač 

vždy odpojte.
• Udržujte zvlhčovač z dosahu zdrojů tepla a nevystavujte jej 

přímému slunečnímu záření.
• Nádržku na vodu neumisťujte přímo na stůl nebo podlahu. Před 

tím, než nádržku odložíte, ji vyprázdněte.
Nádržka na vodu
• Do nádržky na vodu a rozvodů vody nelijte vodu o teplotě vyšší než 

40 °C, aby nedošlo k poškození zvlhčovače.
• Zabraňte tomu, aby do základny přes vstup vzduchu pronikla voda. 

Pokud se základna namočí, otřete ji suchým hadříkem, aby nedošlo 
k poškození zvlhčovače.

• Nepoužívejte zvlhčovač v prostředích, kde teplota klesá pod 0 ° C, 
protože voda v nádržce může zamrznout a poškodit zvlhčovač. 
V takovém prostředí nádržku na vodu a rozvody vody vždy 
vyprázdněte.

Každé 3 dny vyčistěte 
nádržku na vodu.

Stav zvlhčovače Kontrolka 
zapnutí/vypnutí

Kontrolka 
Wi-Fi

Pohotovostní režim - -
Režim spánku Bílé čtvrtiny -
Režim konstantní vlhkosti Bílý kruh -
Došla voda nebo nebyla 
nainstalována nádržka 
na vodu

Červený kruh -

Čekání na připojení 
k Wi-Fi síti - Bliká bíle

Úspěšně připojeno 
k Wi-Fi síti - Bílá

1. Víko nádržky na vodu
2. Výstup vodní páry
3. Nádržka na vodu
4. Kryt UV světla
5. Výstup vzduchu
6. Základna
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí a režimu
8. Vstup vzduchu

9. Kontrolka Wi-Fi
10. Napájecí kabel
11. Tlačítko Wi-Fi
12. Silikonová základna
13. Odpařovač
14. Rozvody vody
15. UV světlo

Maximální 
úroveň hladiny 
vody

• Do rozvodů vody neumisťujte žádné kovové předměty ani do 
nich nenalévejte chemikálie nebo čisticí prostředky. V opačném 
případě bude zvlhčovač distribuovat nezdravé výpary.

• Před vypuštěním vody z rozvodů zvlhčovač vypněte a odpojte 
ze zásuvky.

Doplnění vody
• Před doplňováním vody nebo čištěním zvlhčovače jej vždy 

odpojte ze zásuvky.
• Vodu nedoplňujte skrze výstup vodní páry nebo výstup vzduchu.
• Při doplňování vody dbejte na to, aby hladina vody nepřesáhla 

značku maximální úrovně hladiny vody.
Používání
• Jakmile je zvlhčovač zapnutý, rozsvítí se UV světlo a zapne 

se funkce sterilizace. Jakmile je zvlhčovač vypnutý, UV světlo 
zhasne a funkce sterilizace se vypne.

• UV světlo je vybaveno krytem, které zabraňuje úniku UV světla 
během používání spotřebiče. Kryt lze sejmout a vyčistit.

• Pokud zvlhčovač vydává neobvyklé zvuky, line se z něj nepříjemný 
zápach nebo se přehřívá, okamžitě jej přestaňte používat.

• Vlasy a látky udržujte v bezpečné vzdálenosti od zvlhčovače, aby 
nespadly nebo neblokovaly vstupy a výstupy spotřebiče.

• Na zvlhčovač si nesedejte, neopírejte se o něj ani jej 
nenaklánějte.

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

• Nemanipulujte se spuštěným zvlhčovačem. Před manipulací, 
čištěním nebo doplňováním vody zvlhčovač vypněte a odpojte 
ze zásuvky.

Omezení použití
• Nepoužívejte zvlhčovač za následujících okolností, aby nedošlo 

k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému poškození:
• Zvlhčovač vždy pokládejte na rovný povrch. V opačném případě 

může být zjištěný údaj o hladině vody nesprávný a nádržka na 
vodu může přetéct.

• Napětí elektrické zásuvky musí být stejné jako napětí tohoto 
zvlhčovače. Nepoužívejte zvlhčovač, pokud se napětí neshodují, 
a obraťte se na svého prodejce.

• Zvlhčovač používejte pouze při normální pokojové teplotě (5 
°C až 40 °C).

Čištění
• Zabraňte, aby se do zvlhčovače během čištění dostala voda.

SPECIFIKACE
Název: Mi Smart Antibacterial Humidifier
Model: ZNJSQ01DEM
Jmenovitý příkon: 25 W
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Kapacita nádržky na vodu: 4,5 l
Specifikace RF: 2,4 G Wi-Fi
Maximální výstupní výkon: < 20 dBm
Čistá hmotnost: 1,9 kg
Hlučnost: 38 dB
Maximální kapacita zvlhčování: 300 ml/h
Rozměry výrobku: 190 × 190 × 353 mm
Materiál: ABS, PC & PA
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Pracovní frekvence: 2 412 - 2 472 MHz
CID: WFA97113

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 Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) prohlašuje, že typ rádiového 
zařízení typu ZNJSQ01DEM 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
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
Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu ZNJSQ01DEM
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je
k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda

POJENÍ S APLIKACÍ 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.
Poznámka: Aplikace mohla být 
aktualizována, postupujte podle pokynů 
pro aktuální verzi aplikace.
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Mi Smart Antibacterial Humidifier

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 

Česká republika, CZ
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca
Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd. 

No.4 Longhui, Malong Village Commiee, Beijiao, Shunde, Foshan, 
Guangdong, China.

Vyrobeno v Číne | Vyrobené v Číně

SK | UŽÍVATEĽSKÝ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Tento produkt slúži ako antibakteriálne zvlhčovať vduchu.
POKYNY
• 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.

• Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane 
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností 
a znalostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli o používaní 
spotrebiča poučené osobou, ktorá zodpovedá za ich 
bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, ktorý musí zaistiť, 
aby sa so spotrebičom nehrali.

• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných 
dôvodov vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo iná 
kvalifikovaná osoba.

• Uvedomte si, že vysoká úroveň vlhkosti môže podporiť 
množenie biologických organizmov.

• Zabráňte, aby sa v okolí zvlhčovača vytvárala vlhkosť. Ak sa 
vytvorí vlhkosť, znížte výkon zvlhčovača. Ak výkon zvlhčovača 
nejde znížiť, zvlhčovač používajte prerušovane. Zabráňte, aby 
absorpčné materiály, napr. koberce, záclony, závesy alebo 
obrusy navlhli.

• Pred doplnením a čistením spotrebiča ho vytiahnite zo zásuvky.
• Ak spotrebič nepoužívate, nikdy nenechávajte vodu v nádržke.
• Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred 

ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
• VAROVANIE: Ak nebudete každé 3 dni meniť vodu a čistiť 

nádržku, mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode 
alebo v prostredí, kde sa spotrebič používa alebo skladuje, sa 
môžu v nádržke na vodu množiť a následne sa cez zvlhčovač 

SPOJENIE S APLIKÁCIOU 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.

šíriť do vzduchu, čo predstavuje veľmi vážne zdravotné riziko.
• Pri používaní spotrebiča dávajte pozor na emisie horúcej vodnej pary.
• Každé 3 dni vyčistite nádržku na vodu.
• Tento spotrebič obsahuje UV žiarič. Nepozerajte sa do zdroja svetla.
• Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť 

umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom 
užívateľa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Zvlhčovač nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, aby 

nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nepokúšajte sa zvlhčovač svojpomocne rozoberať, opravovať 

alebo upravovať.
• Nedotýkajte sa odparovača, ak je zvlhčovač zapnutý. V opačnom 

prípade sa môžete popáliť.
• Na napájací kábel nič nenamotávajte, nepoškodzujte ho ani 

na neho neumiestňujte ťažké predmety, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru.

• Ak pri používaní zvlhčovača vznikne chyba, okamžite ho odpojte 
zo zásuvky a obráťte sa na popredajný servis.

• Ak je napájací kábel poškodený alebo zničený, musí ho 
z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca alebo pracovník 
popredajného servisu.

• Ak sa zvlhčovač používa, nevyberajte zo základne nádržku na vodu 
a za žiadnych okolností sa nedotýkajte rozvodov vody ani iných 
vnútorných častí nádržky.

• Tento zvlhčovač je určený iba na použite v interiéri.
• Ak zvlhčovač neplánujete používať dlhší čas alebo ak je búrka, 

odpojte ho zo zásuvky.
• Ak sa zvlhčovač používa alebo ak je v nádržke na vodu voda, 

neprevracajte zvlhčovač dnom nahor, aby nedošlo k poškodeniu 
vnútorných elektronických súčastí.

• Tento zvlhčovač nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane 
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, 
iba ak sú pod dohľadom alebo boli o používaní spotrebiča poučené 
osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.

Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania 
uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok 
a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

POPIS VÝROBKU
Proces používania:
Zvlhčovač vďaka vysokofrekvenčným ultrazvukovým vlnám 
s rýchlosťou 1,7 milióna vibrácií za sekundu mení vodu na 
ultrajemné častice veľkosti 1 - 5,1 m (mikrónov), ktoré sa potom 
pomocou pneumatickej jednotky rozptýlia do vzduchu. Zvlhčovač 
pomáha udržať ideálnu vlhkosť v miestnosti a zabrániť vytváraniu 
statickej elektriny.
Funkcie:
• Štýlový vzhľad a vynikajúce remeselné spracovanie
• Bezpečné a presné riadenie pomocou mikročipu 
• Konštantná vlhkosť, nastavenie vodnej pary a sterilizácia UV svetlom
• Inteligentné pripojenie k Wi-Fi a jednoduché používanie
• Jednoduché plnenie a vybratie nádržky na vodu

POPIS VÝROBKU INŠTALÁCIA
1. Vyberte kryt nádržky na vodu a doplňte vodu po značku 
maximálnej úrovne hladiny vody.
2. Vložte nádržku na vodu späť do základne.
3. Po inštalácii nádržky môžete zvlhčovač začať používať.

Poznámky:
• Zvlhčovač treba umiestniť na rovný povrch.
• Pridajte potrebné množstvo čistej vody z vodovodu alebo 
destilovanú vodu a ubezpečte sa, že hladina vody nepresahuje 
značku maximálnej úrovne hladiny

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Pred zapojením zvlhčovača do siete sa ubezpečte, že jeho 
prevádzkové napätie zodpovedá napätiu elektrickej zásuvky. Po 
zapnutí zvlhčovač  zapípa, vstúpi do pohotovostného režimu 
a kontrolka Wi-Fi bude blikať.
2. Zapnutie a upravenie rýchlosti: Stlačením tlačidla zapnutia/
vypnutia zapnete zvlhčovač, ktorý zapípa a začne zvlhčovať. 
Základná rýchlosť je nízka rýchlosť, pričom sa rozsvieti 1/4 
kruhového indikátora LED. Stlačte znova pre prepnutie na strednú 
rýchlosť, pričom sa rozsvieti 1/2 kruhového LED indikátora. 
Stlačte znova pre prepnutie na vysokú rýchlosť, pričom sa 
rozsvietia 3/4 kruhového LED indikátora. Ak tlačidlo znova 
stlačíte, prepnete na režim konštantnej vlhkosti a rozsvieti sa celý 
kruhový LED indikátor. Zvlhčovač si zapamätá posledný režim, 
ktorý sa pred vypnutím použil, a pri budúcom zapnutí ho použije.
3. Režim konštantnej vlhkosti: Zvlhčovač bude udržiavať 
konštantnú, cca 60 % vlhkosť vzduchu.
4. Vypnutie: Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia 
zvlhčovač vypnete. Zvlhčovač zapípa a kruhový LED indikátor 
zhasne. 
5. Tlačidlo Wi-Fi: Ak sa zvlhčovač používa, stlačte a na 3 sekundy 
podržte tlačidlo Wi-Fi. Zvlhčovač dvakrát zapípa a kontrolka Wi-Fi 
začne bielo blikať, čo znamená, že zvlhčovač vstúpil do režimu 
čakania na pripojenie. Po pripojení zvlhčovača sa kontrolka Wi-Fi 
rozsvieti bielo a zvlhčovač možno ovládať pomocou aplikácie Mi 
Home/Xiaomi Home.
6. Ovládanie svetla: Stlačte kontrolku Wi-Fi, keď sa zvlhčovač 

používa, a ozve sa pípnutie. Potom sa kontrolka nádržky na vodu, 
kruhový LED indikátor a kontrolka Wi-Fi rozsvietia/zhasnú.
Poznámka: Ak kontrolka nádržky na vodu nesvieti, znamená to, 
že zvlhčovač pracuje správne. Zvuky pri dotyku je možné povoliť/
zakázať v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.
7. Ochrana proti chodu nasucho: Ak je nádržka na vodu prázdna 
alebo bola vzatá zo základne, zvlhčovač trikrát zapípa. Potom 
vstúpi do pohotovostného režimu a kruhový LED indikátor sa 
rozsvieti červeno. Po doplnení vody alebo vloženia nádržky späť 
do základne začne zvlhčovač opäť pracovať.

DENNÁ ÚDRŽBA
1. Pred čistením zvlhčovača ho vždy odpojte zo zásuvky.
2. Rozvody vody možno čistiť čistou mäkkou navlhčenou 
handričkou.
3. Rozvody vody a odparovač odporúčame čistiť raz týždenne. Ak 
sa v rozvodoch vytvorí vodný kameň, môžete do rozvodov naliať 
trocha kyseliny citrónovej a kameň rozpustiť. Potom vodný kameň 
pomocou vatových tampónov alebo mäkkej kefky odstráňte 
a rozvody vypláchnite vodou.
Poznámka: Veľké množstvo nečistôt alebo prachu v rozvodoch 
vody zníži výkon zvlhčovača. V takom prípade rozvody vyčistite, 
aby zvlhčovač mohol opäť správne pracovať.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Preprava
• Pred manipuláciou zvlhčovač vypnite a odpojte zo zásuvky.
• Pred prepravou a premiestnením zvlhčovača najprv vyprázdnite 

nádržku na vodu.
Inštalácia
• Ubezpečte sa, že zvlhčovač je správne inštalovaný podľa 

pokynov, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, 
zraneniu osôb alebo inému poškodeniu.

• Zvlhčovač nezapájajte do zásuvky, ak nie je kompletne 
zostavený.

• Zvlhčovač nerozoberajte.

Umiestnenie
• Pred použitím nechajte zvlhčovač stať 30 minút pri izbovej teplote, 

aby ste zabránili poškodeniu nádržky na vodu následkom náhlych 
zmien teploty.

• Zvlhčovač pokladajte na rovný a stabilný povrch.
• Zvlhčovač nepokladajte priamo na drevenú podlahu, aby ju vlhkosť 

nepoškodila.
• Zvlhčovač vzduchu neumiestňujte do vzdialenosti 2 metre od 

nábytku a spotrebičov, aby ich vlhkosť nepoškodila.
• Zvlhčovač udržujte mimo dosahu zdrojov tepla a nevystavujte ho 

priamemu slnečnému žiareniu.
• Nádržku na vodu nepokladajte priamo na stôl alebo podlahu. Prv 

než nádržku odložíte, ju vyprázdnite.
Napájací kábel
• Aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému 

poškodeniu, napájací kábel a zásuvku používajte podľa nižšie 
uvedených pokynov:

• Napájací kábel musí byť zapojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
• Neťahajte za napájací kábel.
• Pred každou údržbou alebo premiestnením zvlhčovač vždy odpojte.
• Zvlhčovač udržujte mimo dosahu zdrojov tepla a nevystavujte ho 

priamemu slnečnému žiareniu.
• Nádržku na vodu nepokladajte priamo na stôl alebo podlahu. Prv 

než nádržku odložíte, ju vyprázdnite.
Nádržka na vodu
• Do nádržky na vodu a rozvodov vody nelejte vodu s teplotou 

vyššou ako 40 °C, aby nedošlo k poškodeniu zvlhčovača.
• Zabráňte, aby do základne cez vstup vzduchu prenikla voda. Keď 

sa základňa namočí, utrite ju suchou handričkou, aby nedošlo 
k poškodeniu zvlhčovača.

• Zvlhčovač nepoužívajte v prostredí, kde teplota klesá pod 0 ° C, 
aby voda v nádržke nezmrzla a nepoškodila zvlhčovač. V takom 
prostredí nádržku na vodu a rozvody vody vždy vyprázdnite.

• Do rozvodov vody nedávajte žiadne kovové predmety, ani do 
nich nenalievajte chemikálie alebo čistiace prípravky. V opačnom 
prípade bude zvlhčovač šíriť nezdravé výpary.

Každé 3 dni vyčistite 
nádržku na vodu.

Stav zvlhčovača Kontrolka 
zapnutia/vypnutia

Kontrolka 
Wi-Fi

Pohotovostný režim - -
Režim spánku Biele štvrtiny -
Režim konštantnej vlhkosti Biely kruh -
Došla voda alebo nie 
je inštalovaná nádržka 
na vodu

Červený kruh -

Čakanie na pripojenie 
k Wi-Fi sieti - Bliká bielo

Úspešne pripojené 
k Wi-Fi sieti - Biela

1. Kryt nádržky na vodu
2. Výstup vodnej pary
3. Nádržka na vodu
4. Kryt UV svetla
5. Výstup vzduchu
6. Základňa
7. Tlačidlo zapnutia/vypnutia a režimu
8. Vstup vzduchu

9. Kontrolka Wi-Fi
10. Napájací kábel
11. Tlačidlo Wi-Fi
12. Silikónová základňa
13. Odparovač
14. Rozvody vody
15. UV svetlo

Maximálna 
úroveň hladiny 
vody

• Pred vypustením vody z rozvodov zvlhčovač vypnite a odpojte 
zo zásuvky.

Doplnenie vody
• Pred doplnením vody a čistením zvlhčovač vždy odpojte zo zásuvky.
• Podu nedopĺňajte cez výstup vodnej pary ani cez výstup 

vzduchu.
• Pri doplňovaní vody dbajte, aby hladina vody nepresiahla 

značku maximálnej úrovne hladiny vody.
Používanie
• Keď je zvlhčovač zapnutý, rozsvieti sa UV svetlo a zapne sa 

funkcia sterilizácie. Keď je zvlhčovač vypnutý, UV svetlo zhasne 
a funkcia sterilizácie sa vypne.

• UV svetlo má kryt, ktorý zabraňuje úniku UV svetla pri používaní 
spotrebiča. Kryt možno vybrať a vyčistiť.

• Ak zvlhčovač vydáva neobvyklé zvuky, šíri sa z neho nepríjemný 
zápach alebo ak sa prehrieva, okamžite ho prestaňte používať.

• Vlasy a látky udržujte v bezpečnej vzdialenosti od zvlhčovača, 
aby nespadli alebo neblokovali vstupy a výstupy spotrebiča.

• Na zvlhčovač si nesadajte, neopierajte sa o neho ani ho 
nenakláňajte.

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

• Nemanipulujte so spusteným zvlhčovačom. Pred manipuláciou, 
čistením alebo doplnením vody zvlhčovač vypnite a odpojte 
zo zásuvky.

Obmedzené používanie
• Nepoužívajte zvlhčovač za nasledujúcich okolností, aby nedošlo 

k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo inému poškodeniu:
• Zvlhčovač vždy pokladajte na rovný povrch. V opačnom prípade 

môže byť zistený údaj o hladine vody nesprávny a nádržka na 
vodu môže pretiecť.

• Napätie elektrickej zásuvky musí byť rovnaké ako napätie tohto 
zvlhčovača. Nepoužívajte zvlhčovač, ak sa napätia nezhodujú, 
a obráťte sa na vášho predajcu.

• Zvlhčovač používajte iba pri normálnej izbovej teplote (5 °C 
až 40 °C).

Čistenie
• Zabráňte, aby sa do zvlhčovača pri čistení dostala voda.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Smart Antibacterial Humidifier
Model: ZNJSQ01DEM
Menovitý príkon: 25 W
Menovité napätie: 220 - 240 V
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Kapacita nádržky na vodu: 4,5 l
Špecifikácia RF: 2,4 G Wi-Fi
Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm
Čistá hmotnosť: 1,9 kg
Hlučnosť: 38 dB
Maximálna kapacita zvlhčovania: 300 ml/h
Rozmery výrobku: 190 × 190 × 353 mm
Materiál: ABS, PC & PA
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Pracovná frekvencia: 2 412 - 2 472 MHz
CID: WFA97113
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