
Smart Air Purifier 4 Compact Filter 
Užívateľská príručka
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Odstránenie obalu

Pred použitím si pozorne prečítajte túto 
príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.
Pred použitím nový filter vybaľte.

Poznámka: Ilustrácia produktu, príslušenstvo
a užívateľské rozhranie v užívateľskej príručke 
slúži len na referenčné účely. Skutočný produkt
a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia 
produktu.
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Výmena filtra

Varovanie: Pred vykonaním nasledujúcich operácií 
sa uistite, že je čistička vypnutá a odpojená od siete. 
Otočte čistič hore dnom a vyberte filter otočením 
proti smeru hodinových ručičiek.

Odstránenie starého filtra
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Inštalácia nového filtra

Nainštalujte filter. Zarovnajte značku odblokovania 
na filtri so značkou zarovnania na čističke a otočte 
filter v smere hodinových ručičiek, aby ste ho 
uzamkli.
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Resetovanie filtra

Keď je čistička v pohotovostnom režime, stlačte 
a podržte tlačidlo napájania po dobu 7 sekúnd. 
Keď je filter úspešne resetovaný, čistička vydá 
zvuk upozornenia a indikátor kvality vzduchu 
zostane po dobu 1 sekundy zelený.



5

Špecifikácia

Názov: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Filter
Model: AFEP7TFM01
Čistá hmotnosť: Pribl. 0,4 kg
CADR Častice: 230 m³/h
Rozmery položky: Φ175 × H171 mm
Kompatibilné s: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Opatrenia

Filter obsahuje aktívne uhlie, ktoré môže zapáchať po 
dobe bežného používania. Odporúča sa umiestniť filter 
na určitú dobu na miesto s dobrým osvetlením 
a vetraním, aby sa zlepšila aktivita aktívneho uhlia 
a obnovila sa jeho čiastočná adsorpčná kapacita. Keď 
sa filter vyčerpá, postupujte podľa pripomenutia na 
displeji čističky a okamžite ho vymeňte.
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ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE PRÁVA, MÔŽETE 
MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA USTANOVENÉ ZÁKONY VAŠEJ 
KRAJINY, PROVINCIE ČI ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH 
KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ČI ŠTÁTOCH MÔŽE 
SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO UKLADAŤ MINIMÁLNE 
ZÁRUČNÉ OBDOBIE. SPOLOČNOSŤ XIAOMI 
NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE 
VAŠE ĎALŠIE PRÁVA INAK, NEŽ ŇOU POVOĽUJE 
ZÁKON. PRE ÚPLNÉ POROZUMENIE VAŠIM PRÁVOM 
VÁM ODPORÚČAME KONZULTOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ 
KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT
Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty budú pri bežnom 
používaní v súlade s užívateľskou príručkou počas 
záručnej doby bez vád materiálu a spracovania. Trvanie 
a podmienky vzťahujúce sa k zákonnej záruke sú 
stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie 
informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na 
oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi:
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Spoločnosť 
Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jej Xiaomi 
produkt nebude mať pri bežnom používaní vo vyššie 
uvedenom období vady materiálu a spracovania.
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Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude 
neprerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi 
nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov 
týkajúcich sa používania produktu.

2. NÁPRAVY
Ak je zistená chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi počas 
záručnej doby dostane platnú reklamáciu, spoločnosť 
Xiaomi buď (1) produkt bezplatne opraví, (2) produkt vymení 
alebo (3) vráti peniaze za produkt, s výnimkou prípadných 
nákladov na prepravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS
Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt doručiť na 
adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi, a to v pôvodnom obale 
alebo obale podobnom, ktorý poskytuje rovnaký stupeň 
ochrany produktu. S výnimkou rozsahu zakázaného platnými 
zákonmi môže spoločnosť Xiaomi vyžadovať, aby ste pred 
obdržaním záručného servisu predložili dôkazy alebo doklad 
o nákupe a/alebo vyhoveli registračným požiadavkám.

4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA
Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, vzťahuje sa táto 
obmedzená záruka len na produkty vyrobené spoločnosťou 
Xiaomi alebo pre ňu a identifikovateľné ochrannými 
známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo 
"Mi".
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Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) škody spôsobené 
prírodou alebo vyššou mocou, napríklad úderom blesku, tornádom, 
povodní, ohňom, zemetrasením alebo inou vonkajšou príčinou;
(b) nedbalosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy 
akejkoľvek časti produktu; (e) poškodenie spôsobené 
použitím s inými ako Xiaomi produktmi; (f) škody 
spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; 
(g) poškodenie produktu spôsobené prevádzkovaním 
produktu mimo povolené či zamýšľané použitie popísané 
spoločnosťou Xiaomi, nesprávnym napätím alebo 
napájaním; alebo (h) Poškodenie spôsobené servisom 
(vrátane aktualizácie a rozšírenia) vykonaného kýmkoľvek, 
kto nie je zástupcom Xiaomi.
Je vašou zodpovednosťou zálohovať všetky dáta, softvér 
alebo iné materiály, ktoré ste na produkte uložili alebo 
uchovali. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu 
dôjde k strate alebo preformátovaniu dát, softvéru alebo 
iných materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi nenesie 
zodpovednosť za také poškodenie alebo stratu. Žiadny 
predajca, agent alebo zamestnanec Xiaomi nie je oprávnený 
vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie 
tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek podmienka 
uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, nebude 
ovplyvnená ani narušená zákonnosť alebo vymáhateľnosť 
zostávajúcich podmienok.
S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak 
sľubuje spoločnosť Xiaomi, budú popredajné služby 
obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.



9

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli 
riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli 
riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo od 
oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. 
Podľa platných zákonov môžete využívať záruky od 
neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť 
Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od 
ktorého ste produkt zakúpili.
Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY
S výnimkou rozsahu zakázaného príslušnými zákonmi budú 
mať všetky predpokladané záruky (vrátane záruk 
predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzenú 
dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto 
obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú 
obmedzenie dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené 
obmedzenie nebude v týchto prípadoch použité.

6. OBMEDZENIE POŠKODENIA
S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi nebude 
spoločnosť Xiaomi zodpovedná za žiadne škody 
spôsobené nehodami, nepriamymi, zvláštnymi alebo 
následnými škodami, vrátane, ale bez obmedzenia na 
stratu zisku, výnosov alebo dát, škody vyplývajúce z 
akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky či 
podmienky alebo podľa akejkoľvek iné právne teórie, a to aj 
v prípade, že spoločnosť
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Xiaomi bola informovaná o možnosti takých škôd.

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo 
obmedzenie zvláštnych, nepriamych alebo následných 
škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa 
na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI
Pre zákazníkov, prosím navštívte nasledujúci web:
https://www.mi.com/en/service/warranty/

Kontaktnou osobou pre popredajnú službu môže byť 
akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, 
autorizovaní distributi Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý 
vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte 
príslušnú osobu.



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
        (spoločnosť Mi Ecosystem)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian 
District, Beijing, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Podrobný e-manuál nájdete na www.mi.com/global/service/userguide 
Vyrobené v Číne

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



EU-220509




