
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Tento ventilátor slouží k ochlazení vzduchu ve vnitřních prostorách.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
INSTALACE

Ujistěte se, že je ventilátor řádně nainstalován podle pokynů, 
aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, požáru, zranění osob 
nebo jinému poškození.
Nezapojujte ventilátor do zásuvky, pokud není sestaven. 

MANIPULACE S VENTILÁTOREM
Před manipulací s ventilátorem jej vypněte a odpojte ze zásuvky. 
Pevně uchopte stojan ventilátoru, aby nespadl a nezpůsobil 
zranění osob. 

POUŽITÍ VENTILÁTORU
Pokud ventilátor vydává neobvyklé zvuky, line se z něj nepříjemný 
zápach, přehřívá se nebo se nepravidelně otáčí, okamžitě jej 
přestaňte používat.
Pokud je ventilátor zapnutý, neopírejte se o něj a nenaklánějte jej. 
Nestrkejte do hlavy ventilátoru, aby se nepoškodil její vnitřní 
mechanismus. 

NAPÁJECÍ KABEL
Před opravou ventilátoru nebo manipulací s ním odpojte 
napájecí kabel.
Ventilátor vždy odpojujte od zdroje elektrické energie vytažením 
zástrčky, ne odpojením napájecího kabelu z přístroje. 
Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej nahradit 
originálním napájecím kabelem zakoupeným u výrobce nebo 
v oddělení poprodejního servisu. 

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že je ventilátor řádně nainstalován podle pokynů. 

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. (Platí pro evropské země a regiony.)
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. (Platí pro země a regiony mimo Evropu.)
Po dokončení montáže je přísně zakázáno z jakéhokoli důvodu 
odstraňovat ochranné kryty. 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.

VAROVÁNÍ
Nesprávné používání může vyústit v zásah elektrickým proudem, 
požár, zranění osob nebo jiné poškození.

Nepoužívejte ventilátor v místech, kde může snadno 
přepadnout nebo v blízkosti nestabilních předmětů. 
Nepoužívejte ventilátor v horkém a vlhkém prostředí (např. 
v koupelně).

Nepoužívejte ventilátor pokud je napájecí kabel poškozený nebo 
pokud je zástrčka uvolněná. 

Nepoužívejte ventilátor pokud nemá nainstalovanou přední 
mřížku nebo pokud je zadní mřížka uvolněná nebo spadla. 
Nedovolte, aby spotřebič používaly děti nebo dospělé osoby, 
které nejsou schopny tento ventilátor obsluhovat. 

Ventilátor nerozebírejte ani neopravujte.

Napájecí kabel příliš nemačkejte, neohýbejte, ani nekruťte, 
aby nedošlo k odhalení nebo zlomení jeho jádra.

Pokud je ventilátor v provozu, nestrkejte prsty ani žádné 
předměty do přední mřížky, zadní mřížky nebo lopatek 
ventilátoru. Vlasy a tkaniny udržujte v bezpečné vzdálenosti 
od ventilátoru, aby se v něm nezachytily.

Nepoužívejte nevhodnou zásuvku.

Nepoužívejte dodaný napájecí kabel s žádným jiným 
přístrojem. 

Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být 
umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou 
a tělem uživatele.

OBSAH BALENÍ

1. Motor a Stojan
2.Sestava ventilátoru (přední mřížka, sestava lopatek, zadní 
mřížka)
3.Základna ventilátoru (se zabudovanou lithiovou baterií)
4. Matice sestavy lopatek
5. Matice zadní mřížky
6. Imbusový klíč
7. Šroub základny ×1
8. Šroubek mřížky ventilátoru ×1
9. Nabíjecí základna
10. Uživatelská příručka

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

INSTALACE
Krok 1: Otevřete sestavu 
ventilátoru
Otáčejte přední mřížkou 
(11) proti směru hodinových 
ručiček, dokud se neoddělí od 
zadní mřížky (13), viz obrázek 
1. Vyjměte přední a zadní 
mřížku, viz obrázek 2, a poté 
vyjměte sestavu lopatek 
ventilátoru (12).

Krok 2: Nainstalujte zadní 
mřížku
Nainstalujte zadní mřížku (13) 
na hřídel motoru tak, aby 
„šipka“ směřovala dolů, a poté 
otáčejte maticí zadní mřížky (5) 
po směru hodinových ručiček 
a řádně upevněte zadní mřížku 
k hřídeli.

Krok 3: Nainstalujte sestavu 
lopatek ventilátoru
Zarovnejte středový otvor 
sestavy lopatek ventilátoru 
s hřídelí motoru a nainstalujte 
ji na hřídel motoru, a poté 
nainstalujte matici sestavy 
lopatek ventilátoru (4) na hřídel 
motoru. Otočte maticí proti 
směru hodinových ručiček 
a připevněte sestavu lopatek 
k hřídeli motoru.

Krok 4: Nainstalujte přední mřížku
Zarovnejte polohovací značku přední mřížky (11) s levou 
polohovací značkou zadní mřížky (13) a ujistěte se, že je přední 
mřížka řádně spojena se zadní mřížkou. Otáčejte přední mřížkou 
ve směru hodinových ručiček, dokud se polohovací značka přední 
mřížky nezarovná s pravou polohovací značkou zadní mřížky. 
Ujistěte se, že jsou mřížky bezpečně připevněné.

Polohovací značka nabíjecí základny
Kontrolka přírodního vánku
Kontrolka Wi-Fi
Kontrolka rychlosti/plánovaného vypnutí
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Tlačítko změny rychlosti/režimu
Tlačítko oscilace
Tlačítko plánovaného vypnutí
Kontrolka úrovně nabití 

Horní pohled

Spodní strana 
ventilátoru

Sestava ventilátoru

Přední
mřížka

Sestava lopatek
ventilátoru

Zadní
mřížka

Nabíjecí 
konektor

Základna
ventilátoru

Stojan

Nabíjecí 
základna

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Zapnutí
Stiskem tlačítka      ventilátor zapnete. Při prvním zapnutí je 
rychlost ventilátoru nastavena na nízkou rychlost (1).
Vypnutí
Stiskem a podržením tlačítka       spuštěný ventilátor vypnete.

ZMĚNA RYCHLOSTI/REŽIMU
Změna rychlosti
Stiskem tlačítka      změníte rychlost. Při každém stisknutí bude 
svítit odpovídající kontrolka stavu (viz tabulka níže). Ventilátor 
si nastavení zapamatuje a při dalším zapnutí jej použije.

Rychlost ventilátoru          Nízká                Střední           Vysoká 
Kontrolka stavu
Poznámka:       znamená, že je ventilátor zapnutý;     znamená, 
že je ventilátor vypnutý.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ
Stiskem a podržením tlačítka      přepnete mezi vánkem 
a režimem spánku. Pokud je ventilátor v režimu spánku, svítí 
kontrolka režimu spánku. V režimu vánku tato kontrolka zhasne.
Poznámka: Výchozí režim ventilátoru je režim vánku. Ventilátor si 
zapamatuje poslední nastavený režim a při dalším zapnutí jej použije.

AKTIVACE/DEAKTIVACE OSCILACE
Stiskem tlačítka      zapnete nebo vypnete 90° oscilaci. Ventilátor 
si zapamatuje poslední nastavení oscilace a při dalším zapnutí 
jej použije.

ZPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ
Stiskem tlačítka      projedete časy zpožděného vypnutí: 
1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, vypnuto, a rozsvítí se odpovídající 
kontrolka (kontrolky) (viz tabulka níže). Pět sekund po nastavení 
funkce zpožděného vypnutí zobrazí kontrolka (kontrolky) stavu 
odpovídající stav nastavené rychlosti. 

Plánovaný stav      Vypnuto       1 hodina      2 hodiny     3 hodiny
Kontrolka stavu
Poznámka:       znamená, že je ventilátor zapnutý;     znamená, 
že je ventilátor vypnutý. Více možností zpožděného vypnutí 
(až 8 hodin) naleznete v aplikaci Home/Xiaomi Home.

UPRAVTE SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
Chcete-li upravit směr proudění 
vzduchu, jemně zdvihněte 
nebo skloňte hlavici 
nebo mřížku ventilátoru .

SPOJENÍ 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

PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI
Současně stiskněte a podržte tlačítka       a       . Jakmile uslyšíte 
pípnutí, ventilátor čeká na připojení a pomocí aplikace jej lze 
spárovat se zařízením. 

KONTROLKA STAVU WI-FI PŘIPOJENÍ

Pohled shora po upevnění 
přední a zadní mřížky

Polohovací značka 
přední mřížky

Levá polohovací 
značka zadní mřížky

Polohovací značka 
přední mřížky

Pohled shora před upevněním 
přední a zadní mřížky

Pravá polohovací
značka zadní mřížky

RESETOVÁNÍ WI-FI PŘIPOJENÍ
Připojení Wi-Fi je třeba resetovat za okolností uvedených 
v následující tabulce.

Stav Wi-Fi Připojování Připojeno Připojeno Nelze
se připojit

Čeká 
na připojení

Bliká
oranžově

Bliká
modře Modrá Oranžová

DĚTSKÁ POJISTKA
Aktivace
Funkci dětské pojistky lze aktivovat v aplikaci Home/Xiaomi Home. 
Jakmile je zapnuta, ventilátor nebude reagovat na stisk funkčních 
tlačítek a všechny kontrolky dvakrát zablikají a dvakrát zapípají. 

Deaktivace
Funkci dětské pojistky lze deaktivovat v aplikaci Home/Xiaomi 
Home. Funkce se také deaktivuje po resetování Wi-Fi připojení 
nebo odpojením a opětovným zapojením ventilátoru do zásuvky.

Mi účet, ke kterému je ventilátor připojen, byl změněn. 

Router, ke kterému je ventilátor připojen, byl změněn.

Účet nebo heslo routeru, ke kterému je ventilátor připojen, 
bylo změněno. 

Aplikace Mi Home/Xiaomi Home nemůže ventilátor ovládat. 

Současně stiskněte a podržte tlačítka      a      . Jakmile uslyšíte 
dlouhé pípnutí, Wi-Fi připojení bylo úspěšně resetováno a Wi-Fi 
čeká na připojení. 

SPECIFIKACE
Název: Mi Smart Standing Fan Pro, Model: ZLBPSP01XY
Typ: Stojanový ventilátor, Čistá hmotnost: 3,2 kg
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Jmenovité napětí: 12 V, Jmenovitý výkon: 24 W
Hlučnost: 55 dB(A), Vstup nabíjení: 12 V 2 A
Kapacita baterie: 2 800 mAh, Snížené napětí nabíjení: 14 V
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C, Typ baterie: Lithium-iontová baterie
Rozměry výrobku: 950 × 343 × 330 mm
Specifikace RF: 2,4 G Wi-Fi, Provozní frekvence: 2 412 - 2 472 MHz
Maximální výstupní výkon: < 20 dBm
Název dílu: Nabíjecí základna, Vstup: 100 - 240 V, ~50/60 Hz, 0,6 A
Délka napájecího kabelu: 1,6 m
Model: BLJ24W120200P-V, Výstup: 12,0 V 2,0 A
VAROVÁNÍ: K nabití baterie používejte pouze odnímatelnou 
napájecí jednotku dodávanou s tímto přístrojem.

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 Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.  
a Mi Ecosystem company)  prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
ZLBPSP01XY i BLJ24W120200P-V 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

Chyba/Chyba
Možná příčina/
Možná příčina

Řešení/Riešenie

Ventilátor 
nefunguje/ 
Ventilátor 
nefunguje.

Zásuvka nebo ventilátor 
nejsou připojeny 
ke zdroji elektrické 
energie.
Zásuvka alebo ventilátor 
nie sú pripojené k zdroju 
elektrickej energie.

Zapojte ventilátor do 
zásuvky, která splňuje jeho 
požadavky.
Ventilátor zapojte do 
zásuvky, ktorá spĺňa 
príslušné požiadavky.  

Sestava ventilátoru nebo 
mřížky nejsou správně 
nainstalované.
Zostava ventilátora alebo 
mriežky nie sú správne 
inštalované.

Postupujte podle pokynů 
v uživatelské příručce 
a zkontrolujte, zda jsou 
řádně nainstalovány.
Postupujte podľa pokynov 
v užívateľskej príručke 
a skontrolujte, či sú riadne 
inštalované.

Dětská pojistka je 
aktivní.
Detská poistka je 
aktívna.

V aplikaci Mi Home / Xiaomi 
Home vypněte dětskou 
pojistku nebo odpojte 
ventilátor od napájení 
a znovu ho připojte.
V aplikácii Mi Home / 
Xiaomi Home vypnite 
detskú poistku alebo 
ventilátor odpojte od 
napájania a znova ho 
pripojte.

Nelze se připojit 
k Wi-Fi/ Nedá 
sa pripojiť 
k Wi-Fi.

Wi-Fi připojení je 5 GHz.
Wi-Fi pripojenie je 
5 GHz.

Připojte se k 2,4GHz Wi-Fi 
připojení.
Pripojte sa k 2,4GHz Wi-Fi 
pripojeniu. 

Ventilátor je po více než 
hodinu offline.
Ventilátor je už viac ako 
hodinu off-line.

Resetujte Wi-Fi připojení. 
Resetujte Wi-Fi pripojenie. 

Lopatky 
ventilátoru se 
zasekly/ Lopatky 
ventilátora sa 
zasekli.

Lopatky ventilátoru se 
vinou cizího předmětu 
zasekly. Lopatky 
ventilátora sa vinou 
cudzieho predmetu 
zasekli.

Odpojte ventilátor 
z napájení a odstraňte cizí 
předmět.
Ventilátor odpojte 
z napájania a odstráňte 
cudzí predmet.

Krok 5: Upevněte přední mřížku
Vložte šroubek mřížky ventilátoru (8) do 
dírky na dně mřížky. Pomocí dodaného 
imbusového klíče (6) otočte šroubkem proti 
směru hodinových ručiček a utáhněte jej.

Krok 6: Nainstalujte základnu ventilátoru
1. Nainstalujte motor a stojan (1) na 

základnu ventilátoru (3), viz obrázek.
2. Vložte šroub základny (7) do dírky 

ve spodní části základny ventilátoru, 
pomocí imbusového klíče (6) jím 
otáčejte proti směru hodinových 
ručiček, utáhněte jej a dokončete tak 
instalaci základny ventilátoru.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nabíjení
• Před použitím doporučujeme ventilátor plně nabít.
• Připojte nabíjecí základnu k nabíjecímu konektoru na spodní 
straně základny ventilátoru a poté připojte nabíjecí základnu.
• Jakmile kontrolka úrovně nabití baterie bliká, ventilátor je 
úspěšně připojen k nabíjecí základně.
• Ventilátor je možné používat, když je připojený k elektrické 
zásuvce, i když připojený není.
• Ventilátor je vybaven zabudovaným Wi-Fi modulem, tudíž 
spotřebovává energii, i když je vypnutý. Pokud ventilátor plně 
nabijete a vypnete, baterie vydrží přibližně 2 dny.
• Pro udržení optimálního výkonu baterie doporučujeme 
ventilátor nabíjet, i když jej zrovna nepoužíváte.

PŘIPOJEN K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE

Stav ventilátoru Úroveň nabití 
baterie

Kontrolka úrovně 
nabití baterie

Zapnout/Vypnout
do 30 % Bliká oranžově
30 – 100 % Bliká bíle
100 % Nesvítí

NEPŘIPOJEN K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE

Stav ventilátoru Úroveň nabití baterie Kontrolka úrovně nabití

Zapnutý

30 – 100 % Bílá
1 – 30 % Oranžová

0 % Nesvítí (Ventilátor se 
automaticky vypne.)

Vypnutý 0 – 100 % Nesvítí

POPIS VÝROBKU
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Mi Smart Standing Fan Pro

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
Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.

South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang 
City, Zhejiang Province, China

Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Tento ventilátor slúži na ochladenie vzduchu vo vnútorných 
priestoroch.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
INSTALACE

Ubezpečte sa, že ventilátor je správne inštalovaný podľa 
pokynov, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, 
požiaru, zraneniu osôb a inému poškodeniu.
Ventilátor nezapájajte do zásuvky, ak nie je zmontovaný. 

MANIPULÁCIA S VENTILÁTOROM
Pred manipuláciou s ventilátorom ho vypnite a odpojte 
zo zásuvky. 
Pevne uchopte stojan ventilátora, aby nespadol 
a nespôsobil zranenie osôb. 

POUŽÍVANIE VENTILÁTORA
Ak ventilátor vydáva neobvyklé zvuky, šíri sa z neho 
nepríjemný zápach, prehrieva alebo sa nepravidelne 
otáča, okamžite ho prestaňte používať.
Ak je ventilátor zapnutý, neopierajte sa o neho 
a nenakláňajte ho. 
Nestrkajte do hlavy ventilátora, aby sa nepoškodil 
vnútorný mechanizmus. 

NAPÁJACÍ KÁBEL
Pred opravou ventilátora a manipuláciou s ním kábel odpojte 
Ventilátor vždy odpájajte od zdroja elektrickej energie 
vytiahnutím zo zástrčky, nie odpojením napájacieho 
kábla z prístroja. 
Ak je napájací kábel poškodený, treba ho nahradiť 
originálnym napájacím káblom kúpeným u výrobcu alebo 
v oddelení popredajného servisu. 

VVAROVÁNÍ
Nesprávné používání může vyústit v zásah elektrickým proudem, 
požár, zranění osob nebo jiné poškození.

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. (Platí pre európske štáty a regióny.)
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. (Platí pre štáty a regióny mimo Európy.)
Po dokončení montáže je prísne zakázané z akéhokoľvek dôvodu 
odstraňovať ochranné kryty. 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.

VAROVANIE
Nesprávne používanie môže vyústiť do zásahu elektrickým prúdom, 
požiaru, zranenia osôb alebo iných škôd.

Ventilátor nepoužívajte na miestach, kde môže spadnúť ani 
do blízkosti nestabilných predmetov. Ventilátor nepoužívajte 
v horúcom alebo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni).
Nepoužívajte ventilátor, ak je poškodený napájací kábel alebo 
uvoľnená zástrčka. 
Nepoužívajte ventilátor, ak nemá inštalovanú prednú mriežku, 
alebo ak je zadná mriežka uvoľnená alebo spadla. Nedovoľte, 
aby spotrebič používali deti alebo dospelé osoby, ktoré nie sú 
schopné tento ventilátor obsluhovať. 
Ventilátor nerozoberajte ani neopravujte.

Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani nekrúťte, 
aby sa neodhalilo alebo nezlomilo jeho jadro.
Ak ventilátor pracuje, nestrkajte prsty ani žiadne predmety 
do prednej mriežky, zadnej mriežky ani lopatiek ventilátora.
Vlasy a tkaniny udržujte v bezpečnej vzdialenosti od 
ventilátora, aby sa v ňom nezachytili.
Nepoužívajte nevhodnú zásuvku.
Dodaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným 
prístrojom. 
Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo 
byť umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou 
a telom užívateľa.

OBSAH BALENIA

1. Motor a Stojan
2. Zostava ventilátora (predná mriežka, zostava lopatiek, zadná mriežka)
3. Základňa ventilátora (so zabudovanou lítiovou batériou)
4. Matica zostavy lopatiek
5. Matica zadnej mriežky
6. Imbusový kľúč
7. Skrutka základne ×1
8. Skrutka mriežky ventilátora ×1
9. Nabíjacia základňa
10. Užívateľská príručka

Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského 
rozhrania uvedené v tejto príručke sú iba ilustratívne. Aktuálny 
výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Zapnutie
Stlačením tlačidla       ventilátor zapnete. Pri prvom zapnutí je 
rýchlosť ventilátora nastavená na nízku rýchlosť (1).
Vypnutie
Stlačením a podržaním tlačidla       spustený ventilátor vypnete.

ZMENA RÝCHLOSTI/REŽIMU
Zmena rýchlosti
Stlačením tlačidla       zmeníte rýchlosť. Pri každom stlačení bude 
svietiť príslušná kontrolka stavu (pozri tabuľku nižšie). Ventilátor si 
nastavenie zapamätá a pri ďalšom zapnutí ho použije.

Rýchlosť ventilátora            Nízka               Stredná          Vysoká 
Kontrolka stavu
Poznámka:      znamená, že ventilátor je zapnutý;     znamená, 
že ventilátor je vypnutý.

PREPÍNANIE REŽIMOV
Stlačením a podržaním tlačidla      prepínate medzi vánkom 
a režimom spánku. Ak je ventilátor v režime spánku, svieti kontrolka 
režimu spánku. V režime vánku táto kontrolka zhasne.
Poznámka: Základný režim ventilátora je režim vánku. Ventilátor si 
zapamätá posledný nastavený režim a pri ďalšom zapnutí ho použije.

AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA OSCILÁCIE
Stlačením tlačidla      zapnete alebo vypnete 90° osciláciu. Ventilátor 
si zapamätá posledné nastavenie oscilácie a pri ďalšom zapnutí 
ho použije.

ONESKORENÉ VYPNUTIE
Stlačením tlačidla      prejdete časmi oneskoreného vypnutia: 
1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, vypnuté, a rozsvieti sa príslušná 
kontrolka (kontrolky) (pozri tabuľku nižšie). Päť sekúnd po nastavení 
funkcie oneskoreného vypnutia  kontrolka (kontrolky) stavu zobrazí 
príslušný stav nastavenej rýchlosti.

Plánovaný stav      Vypnuté       1 hodina      2 hodiny     3 hodiny
Kontrolka stavu
Poznámka:        znamená, že ventilátor je zapnutý;       znamená, že 
ventilátor je vypnutý. Viac možností oneskoreného vypnutia (až 8 hodín) 
nájdete v aplikácii Home/Xiaomi Home. Více možností zpožděného 
vypnutí (až 8 hodin) naleznete v aplikaci Home/Xiaomi Home.

UPRAVTE SMER PRÚDENIA VZDUCHU
Ak chcete upraviť smer prúdenia
vzduchu, jemne zdvihnite alebo skloňt
hlavicu alebo mriežku ventilátora.

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.

PRIPOJENIE K WI-FI SIETI
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá       a       . Keď sa ozve pípnutie, 
ventilátor čaká na pripojenie a pomocou aplikácie ho možno 
spárovať so zariadením.. 

KONTROLKA STAVU WI-FI PRIPOJENIA

RESETOVANIE WI-FI PRIPOJENIA
Pripojenie Wi-Fi treba resetovať za okolností uvedených 
v nasledujúcej tabuľke.

Stav Wi-Fi Pripájanie Pripájanie Pripájanie Nedá sa 
pripojiť

Čaká na 
pripojenie

Bliká 
oranžovo

Bliká 
modro Modrá Oranžová

DETSKÁ POISTKA
Aktivácia
Funkciu detskej poistky možno aktivovať v aplikácii Home/Xiaomi Home. 
Keď je zapnutá, ventilátor nebude reagovať na stlačenie funkčných 
tlačidiel a všetky kontrolky dvakrát zablikajú a dvakrát zapípajú.

Deaktivácia
Funkciu detskej poistky možno deaktivovať v aplikácii Home/
Xiaomi Home. Funkcia sa deaktivuje aj po resetovaní Wi-Fi 
pripojenia alebo odpojením a opätovným zapojením ventilátora 
do zásuvky.

Mi účet, ku ktorému je ventilátor pripojený, sa zmenil. 

Router, ku ktorému je ventilátor pripojený, sa zmenil.

Účet alebo heslo routera, ku ktorému je ventilátor pripojený, 
sa zmenili. 

Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home nemôže ovládať ventilátor.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá       a       . Keď sa ozve dlhé 
pípnutie, Wi-Fi pripojenie bolo úspešne resetované a Wi-Fi čaká 
na pripojenie.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Smart Standing Fan Pro, Model: ZLBPSP01XY
Typ: Stojanový ventilátor, Čistá hmotnosť: 3,2 kg
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Menovité napätie: 12 V, Menovitý výkon: 24 W
Hlučnosť: 55 dB(A), Vstup nabíjania: 12 V 2 A
Kapacita batérie: 2 800 mAh, Znížené napätie nabíjania: 14 V
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C 
Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria
Rozmery výrobku: 950 × 343 × 330 mm
Špecifikácia RF: 2,4 G Wi-Fi
Prevádzková frekvencia: 2 412 – 2 472 MHz
Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm
Názov dielu: Nabíjacia základňa, Vstup: 100 – 240 V, ~50/60 Hz, 0,6 A
Dĺžka napájacieho kábla: 1,6 m
Model: BLJ24W120200P-V, Výstup: 12,0 V 2,0 A
VAROVANIE: Na nabitie batérie používajte iba odnímateľnú 
napájaciu jednotku dodávanú s týmto prístrojom.
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
Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu ZLBPSP01XY i BLJ24W120200P-V e v súlade
so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ
vyhlásenie o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:
www.wittytrade.cz/shoda

INŠTALÁCIA
Krok 1: Otvorte zostavu 
ventilátora
Otáčajte prednou mriežkou 
(11) proti smeru hodinových 
ručičiek, dokým sa neoddelí 
od zadnej mriežky (13), pozri 
obrázok 1. Vyberte prednú 
a zadnú mriežku, pozri obrázok 
2 a potom vyberte zostavu 
lopatiek ventilátora (12).

Krok 2: Nainštalujte zadnú 
mriežku
Nainštalujte zadnú mriežku 
(13) na hriadeľ motora tak, aby 
„šípka“ smerovala dolu, a potom 
otáčajte maticou zadnej mriežky 
(5) v smere hodinových ručičiek 
a dobre upevnite zadnú mriežku 
k hriadeľu.

Krok 3: Nainštalujte zostavu 
lopatiek ventilátora
Stredový otvor zostavy 
lopatiek ventilátora zarovnajte 
s hriadeľom motora 
a nainštalujte ho na hriadeľ 
motora, potom nainštalujte 
maticu zostavy lopatiek 
ventilátora (4) na hriadeľ 
motora. Otočte maticou proti 
smeru hodinových ručičiek 
a zostavu lopatiek pripevnite 
k hriadeľu motora.

Krok 4: Nainštalujte prednú mriežku
Polohovaciu značku prednej mriežky (11)zarovnajte s ľavou 
polohovacou značkou zadnej mriežky (13) a ubezpečte sa, že  predná 
mriežka je riadne spojená so zadnou mriežkou. Prednou mriežkou 
otáčajte v smere hodinových ručičiek, dokým sa polohovacia značka 
prednej mriežky nezarovná s pravou polohovacou značkou zadnej 
mriežky. Ubezpečte sa, že mriežky sú bezpečne pripevnené.

Polohovacia značka nabíjacej základne
Kontrolka prírodného vánku
Kontrolka Wi-Fi
Kontrolka rýchlosti/plánovaného vypnutia
Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Tlačidlo zmeny rýchlosti/režimu
Tlačidlo oscilácie
Tlačidlo plánovaného vypnutia
Kontrolka úrovne nabitia batérie

Horní pohled
Spodná strana 

ventilátora

Zostava ventilátora

Predná 
mriežka

Zostava lopatiek 
ventilátora

Zadná 
mriežka

Nabíjecí 
konektor

Základňa 
ventilátora

Stojan

Nabíjacia 
základňa

Pohled shora po upevnění 
přední a zadní mřížky

Polohovacia značka 
prednej mriežky

Ľavá polohovacia 
značka zadnej mriežky

Polohovací značka 
přední mřížky

Pohľad zhora po upevnení 
prednej a zadnej mriežky

Pravá polohovacia 
značka zadnej mriežky

Krok 5: Upevnite prednú mriežku
Skrutku mriežky ventilátora (8) vložte do 
dierky na dne mriežky. Pomocou dodaného 
imbusového kľúča (6) otočte skrutkou proti 
smeru hodinových ručičiek a utiahnite ju.

Krok 6: Nainštalujte základňu ventilátora
1. Nainštalujte motor a stojan (1) na 

základňu ventilátora (3), pozri obrázok.
2. Skrutku základne (7) vložte do dierky 

v spodnej časti základne ventilátora, 
pomocou imbusového kľúča (6) ňou 
otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, 
utiahnite ju a dokončíte tak inštaláciu 
základne ventilátora.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Nabíjanie
• Pred použitím odporúčame ventilátor plne nabiť.
• Nabíjaciu základňu pripojte k nabíjaciemu konektoru na spodnej 
strane základne ventilátora a potom pripojte nabíjaciu základňu.
• Keď kontrolka úrovne nabitia batérie bliká, ventilátor je úspešne 
pripojený k nabíjacej základni.
• Ventilátor možno používať, keď je pripojený k elektrickej 
zásuvke, aj keď pripojený nie je.
• Ventilátor je vybavený zabudovaným Wi-Fi modulom, takže 
spotrebováva energiu, aj keď je vypnutý. Ak ventilátor plne 
nabijete a vypnete, batéria vydrží cca 2 dni.
• Pre udržanie optimálneho výkonu batérie odporúčame 
ventilátor nabíjať, aj keď ho práve nepoužívate.
PRIPOJENÝ K ELEKTRICKEJ ZÁSUVKE

Stav ventilátora Úroveň nabitia 
batérie

Kontrolka úrovne 
nabitia batérie

Zapnúť/Vypnúť
do 30 % Bliká oranžovo
30 – 100 % Bliká bielo
100 % Nesvieti

NEPRIPOJENÝ K ELEKTRICKEJ ZÁSUVKE

Stav ventilátoru Úroveň nabitia batérie Kontrolka úrovne nabitia 

Zapnutý

30 – 100 % Biela
1 – 30 % Oranžová

0 % Nesvieti (Ventilátor sa 
automaticky vypne.)

Vypnutý 0 – 100 % Nesvieti

POPIS VÝROBKU
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