
Smart Air Purifier 4 Compact Filter 
Uživatelská příručka
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Odstranění obalu

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku 
a uschovejte ji pro budoucí použití.
Před použitím nový filtr vybalte.

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství 
a uživatelské rozhraní v uživatelské příručce slouží 
pouze pro referenční účely. Skutečný produkt 
a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení 
produktu.



2

Výměna filtru

Varování: Před provedením následujících operací
se ujistěte, že je čistička vypnutá a odpojená od sítě.
Otočte čistič dnem vzhůru a vyjměte filtr otočením 
proti směru hodinových ručiček.

Odstranění starého filtru
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Instalace nového filtru

Nainstalujte filtr. Zarovnejte značku odblokování na 
filtru se značkou zarovnání na čističce a otočte filtr 
po směru hodinových ručiček, abyste jej uzamkli.
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Resetování filtru

Když je čistička v pohotovostním režimu, stiskněte 
a podržte tlačítko napájení po dobu 7 sekund. 
Když je filtr úspěšně resetován, čistička vydá zvuk 
upozornění a indikátor kvality vzduchu zůstane po 
dobu 1 sekundy zelený.
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Specifikace

Název: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Filter
Model: AFEP7TFM01
Čistá hmotnost: Přibl. 0,4 kg
CADR Částice: 230 m³/h
Rozměry položky: Φ175 × H171 mm
Kompatibilní s: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Opatření

Filtr obsahuje aktivní uhlí, které může zapáchat po době 
běžného používání. Doporučuje se umístit filtr na určitou 
dobu na místo s dobrým osvětlením a větráním, aby se 
zlepšila aktivita aktivního uhlí a obnovila se jeho 
částečná adsorpční kapacita. Když se filtr vyčerpá, 
postupujte podle připomenutí na displeji čističky 
a okamžitě jej vyměňte.
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ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE 
MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ 
ZEMĚ, PROVINCIE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, 
PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ 
PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. 
SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI 
NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ 
POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM 
PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT 
ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT
Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při 
běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou 
během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. 
Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou 
stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o 
výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních 
webových stránkách společnosti Xiaomi: 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Společnost 
Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi 
produkt nebude mít při běžném používání ve výše 
uvedeném období vady materiálu a zpracování.
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Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude 
nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi 
neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů 
týkajících se používání produktu.

2. NÁPRAVY
Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během 
záruční doby obdrží platnou reklamaci, společnost Xiaomi 
buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo 
(3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na 
přepravu. 

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS
Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na 
adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním obalu 
nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany 
produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony 
může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před obdržením 
záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o nákupu a / 
nebo vyhověli registračním požadavkům.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato 
omezená záruka jen na produkty vyrobené společností
Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, 
obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi".
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Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené 
přírodou či vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem,
povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; 
(b) nedbalost; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy
jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím 
s jinými než Xiaomi produkty; (f) škody způsobené nehodou,
zneužitím či nesprávným použitím; (g) poškození produktu 
způsobené provozováním produktu mimo povolené či
zamýšlené použití popsané společností Xiaomi, 
nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození 
způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) 
provedeného kýmkoli, kdo není zástupcem Xiaomi.
Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software 
nebo jiné materiály, které jste na produktu uložili nebo 
uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu 
dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo 
jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese 
odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. Žádný 
prodejce, agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn 
provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této 
omezené záruky. Pokud bude jakákoli podmínka shledána 
nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude ovlivněna ani 
narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících 
podmínek. 
S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak 
slibuje společnost Xiaomi, budou poprodejní služby 
omezeny na zemi nebo region původního nákupu. 
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Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly 
řádně vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně 
získány od společnosti Xiaomi nebo od oficiálního 
prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných 
zákonů můžete využívat záruk od neoficiálního prodejce, 
který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, 
abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt 
zakoupili. 
Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou 
mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk 
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu 
trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. 
Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní 
záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto 
případech použito.

6.OMEZENÍ POŠKOZENÍ
S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony nebude 
společnost Xiaomi odpovědná za žádné škody způsobené 
nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými 
škodami, včetně, ale bez omezení na ztrátu zisku, výnosů 
nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné 
nebo implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné 
právní teorie, a to i v případě, že společnost 
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Xiaomi byla informována o možnosti takových škod.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení 
zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše 
uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí 
vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI
Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: 
https://www.mi.com/en/service/warranty/

Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli 
osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní 
distributпi Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám 
produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte 
příslušnou osobu.



Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
                (společnost Mi Ecosystem)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian 
District, Beijing, China

Další informace najdete na www.mi.com
Podrobný e-manuál najdete na www.mi.com/global/service/userguide 
Vyrobeno v Číně

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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