
Smart Humidifier 2 Užívateľská príručka
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Bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom 
alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú 
súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za 
ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní 
spotrebiča.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, 
jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby 
sa predišlo nebezpečenstvu.

Nádrž na vodu čistite každé 3 dni.

Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických 
organizmov v prostredí.

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre 
budúce použitie.
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Nedovoľte, aby bol priestor okolo zvlhčovača vlhký alebo mokrý. Pokiaľ sa 
vlhkosť objaví, znížte výkon zvlhčovača. Pokiaľ nie je možné znížiť výstupný 
výkon zvlhčovača, používajte zvlhčovač s prestávkami. Nedovoľte, aby savé 
materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, navlhli. 
Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič zo siete.
Pokiaľ spotrebič nepoužívate, nikdy nenechávajte vodu v nádrži, pokiaľ 
spotrebič nepoužívate.
Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím 
zvlhčovač vyčistite.
Každý tretí deň vyprázdnite nádržku na vodu a doplňte ju. Pred opätovným 
naplnením ju vyčistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi 
prostriedkami, pokiaľ to výrobca vyžaduje. Odstráňte všetok vodný kameň, 
usadeniny alebo film, ktorý sa vytvoril na stenách nádržky na vodu alebo na 
vnútorných plochách, a utrite všetky plochy do sucha.
VAROVANIE: Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo v 
prostredí, kde sa spotrebič používa alebo skladuje, sa môžu v nádržke množiť 
a byť vynášané do vzduchu, čo môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, 
pokiaľ sa voda neobnovuje a nádržka sa každé 3 dni. riadne nevyčistí.
Tento spotrebič obsahuje UV žiarič. Do zdroja svetla sa nepozerajte. 
Zvlhčovač vzduchu nezapájajte ani neodpájajte od siete mokrými rukami, aby 
ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
Nepokúšajte sa zvlhčovač sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.
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Po zapnutí zvlhčovače se nedotýkejte odpařovače. V opačném případě 
můžete pocítit popálení.
Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru, 
napájecí kabel nezamotávejte, nepoškozujte ani na něj nepokládejte 
těžké předměty.
Pokud během používání dojde k chybě, okamžitě zvlhčovač odpojte od 
sítě a kontaktujte poprodejní servis.
Během práce se zvlhčovačem nevyjímejte nádrž na vodu ze základny 
a nikdy se nedotýkejte vodovodních trubek nebo jakýchkoli součástí 
uvnitř nádrže.
Odpojte zvlhčovač během bouřky nebo pokud jej neplánujete delší 
dobu používat.
Neotáčejte zvlhčovač vzhůru nohama, když pracuje nebo je v nádrži 
voda, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
Nepřidávejte esenciální oleje do jiných částí zvlhčovače než do 
přihrádky na esenciální oleje, jinak by mohlo dojít k poškození 
zvlhčovače.
Při používání zvlhčovače vzduchu se striktně řiďte pokyny uvedenými 
v tomto návodu k použití. Uživatelé nesou odpovědnost za případné 
ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného 
používání zvlhčovače.
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Prehľad produktu

Okienko vodnej hladiny

Kryt svetla UV-C

Základňa
Tlačidlo režimu

Indikátor Wi-Fi

Indikátor režimu

Vonkajší hmlový výstup 
Kryt vodnej nádrže

Spodný kryt

Vnútorný hmlový výstup

Tlačidlo napájania

Nádrž na vodu

Zadný pohľad
na základňu

Priehradka na esenciálny olejand add essential oil
(only add essential oil here).

Press to open, 

Pohľad do vnútra vodnej nádrže Pohľad do vnútrajšku základne

Filter 
(s filtračnou 
špongiou 
vo vnútri)

Vodovodné rúrky
Plavák

Plávajúce doska
Odparovač

Do not pour water along the side with buttons.

Non-direct Water Adding Area

Napájací kábel

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži 
len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.
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Pred použitím odstráňte upevňovací prvok plávajúcej dosky zo základne.
Môžete tiež vybrať nádrž na vodu a umiestniť ju na rovný povrch, potom otvoriť kryt nádrže na vodu a pridať vodu. 
Ak chcete nádrž na vodu znovu nainštalovať, vyrovnajte okienko hladiny vody s tlačidlom napájania a umiestnite 
nádrž na vodu na základňu. Rovnako tak môžete otvoriť kryt nádržky na vodu a pridať vodu priamo bez toho, aby ste 
museli nádržku na vodu sňať.
Dbajte na to, aby nádržka na vodu a základňa boli počas pridávania vody stabilne umiestnené na rovnom povrchu. 
Počas pridávania vody nestriekajte vodu na výstupy hmly, aby nedošlo k úniku vody.

1. Doplňte vodu do nádrže na vodu z dutej časti krytu nádrže na vodu až po značku maximálnej hladiny vody.  

Poznámky: 

Ako inštalovať

Označenie
maximálna 
hladina vody

Vodná
nádrž

Základňa

2. Na bavlnené vlákno naneste primerané množstvo esenciálneho oleja (predáva sa samostatne). Potom vložte 
vatu do priehradky na esenciálny olej a priehradku opäť nainštalujte.

Varovanie: Do priehradky na esenciálne oleje nepridávajte toxické a nebezpečné látky.

Bavlnené vlákno 

Priehradka na esenciálny olej
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Ako používať

Pripojenie k napájaniu: Zapojte zvlhčovač do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky zvlhčovača. Keď zvlhčovač 
vydá zvukový signál, je v pohotovostnom režime.
Zapnutie/vypnutie: Stlačením tlačidla napájania zvlhčovač zapnete/vypnete. Pri prvom zapnutí je zvlhčovač 
v predvolenom nastavení na úrovni 1.
Prepínanie režimov: Stlačením tlačidla prepínania režimov sa prepínajú režimy úrovne 1, úrovne 2, úrovne 3 
a konštantnej vlhkosti, pričom príslušný indikátor zostane biely. Po vypnutí a opätovnom zapnutí zvlhčovača bude 
režimom naposledy použitý režim.

Režim konštantnej vlhkosti (odporúčaný): V tomto režime sa v predvolenom nastavení udržuje vlhkosť na 60 % 
relatívnej vlhkosti. Ak aktuálna vlhkosť nedosiahne 60 % relatívnej vlhkosti, zvlhčovač sa prepne na úroveň 3. 
Ak aktuálna vlhkosť dosiahne 60 % RH, zvlhčovač sa automaticky prepne na úroveň 1. Pri použití tohto režimu 
zostane indikátor konštantnej vlhkosti zapnutý.

Poznámka: Odporúča sa používať režim konštantnej vlhkosti, aby sa zabránilo navlhnutiu stolov v dôsledku 
nevhodného nastavenia režimu.
UV sterilizácia: Zvlhčovač má zabudované UV-C svetlo, ktoré sa zapína súčasne so zvlhčovačom. Po vypnutí 
zvlhčovača sa UV-C svetlo do dvoch minút vypne.
Poznámka: Kryt svetla UV-C je potrebné správne nainštalovať tak, že zarovnáte značky na zvlhčovači. Inak zvlhčovač 
nemôže správne fungovať.
Povolenie/zakázanie Wi-Fi: Stlačením tlačidla napájania a tlačidla režimu súčasne povolíte alebo zakážete Wi-Fi.

Režim v provozu 

Nedostatek vody v nádrži na vodu 

Vyjmutí nádrže na vodu

Popisy indikátorov režimov

Indikátor príslušného režimu zostane biely.

Štyri indikátory zostanú červené po dobu 30 sekúnd a potom zhasnú.

Štyri indikátory zostanú červené a zhasnú po opätovnej inštalácii nádržky na vodu.

Indikátor úrovne 3

Indikátor* konštantnej vlhkosti* 

Tento režim je odporúčaný. 

Tlačidlo režimov

Tlačidlo napájania

Indikátor úrovne 2

Indikátor úrovne 1



Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Resetovanie Wi-Fi: Stlačte a podržte tlačidlo režimu po dobu siedmich sekúnd. Keď indikátor Wi-Fi bliká oranžovo, 
resetovanie Wi-Fi prebehlo úspešne.
Poznámka: Do 30 minút po úspešnom resetovaní Wi-Fi zostane indikátor Wi-Fi tri minúty modrý a potom zhasne, ak je 
zvlhčovač úspešne pripojený k sieti. Ak sa zvlhčovač nemôže pripojiť k sieti do 30 minút, funkcia Wi-Fi sa vypne.
Ochrana proti chodu nasucho: Keď v nádrži na vodu dôjde voda, zvlhčovač trikrát zapípa a indikátory zostanú po dobu 
30 sekúnd červené a zhasnú. Potom zvlhčovač prejde do pohotovostného režimu. Po doplnení vody zvlhčovač zapnite 
stlačením tlačidla napájania.
Ochrana proti vybratiu vodnej nádrže: Pri vybratí nádržky na vodu zvlhčovač trikrát zapípa a všetky indikátory režimu 
zostanú červené. Potom zvlhčovač prestane pracovať. Po opätovnej inštalácii nádržky na vodu indikátory zhasnú
a zvlhčovač prejde do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla napájania zvlhčovač zapnite.
Ochrana proti nadmernej vlhkosti: Pokiaľ zvlhčovač pracuje na úrovni 3, automaticky sa prepne na úroveň 1, pokiaľ 
zistí, že okolitá vlhkosť prekročí 70 % relatívnej vlhkosti po dobu 30 minút. Táto funkcia môže zabrániť navlhčeniu 
stolov veľkým množstvom vlhkosti.
Poznámka: Táto funkcia je v predvolenom nastavení vypnutá a je možné ju povoliť v aplikácii.
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Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikácia 
Mi Home/Xiaomi Home slúži na ovládanie zariadenia a na interakciu s ďalšími 
zariadeniami inteligentnej domácnosti. Naskenujte QR kód a stiahnite 
a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní 
na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte aplikáciu "Mi Home/Xiaomi 
Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu 
Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a potom podľa 
pokynov pridajte svoje zariadenie.

* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. 
Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť braný ako predvolený.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov 
podľa aktuálnej verzie aplikácie.
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Starostlivosť & údržba

Inštalácia zvlhčovača vzduchu
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám, uistite sa, že je zvlhčovač 

vzduchu správne používaný.

Zvlhčovač nepripájajte k elektrickej zásuvke, kým nie je úplne zostavený.

Zvlhčovač vzduchu nerozoberajte.

Premiestnenie zvlhčovača
Pred premiestnením zvlhčovač vypnite a odpojte zo zásuvky.

Pri preprave alebo premiestňovaní zvlhčovača najskôr vyprázdnite nádržku na vodu.

Pred čistením zvlhčovač vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
Zvlhčovač vzduchu je možné priamo utrieť čistou, mäkkou a vlhkou handričkou a odporúča sa ho čistiť raz týždenne. 
Odporúča sa čistiť filter aspoň raz týždenne a nádrž na vodu každé tri dni.
Ak chcete odstrániť vodný kameň v nádrži na vodu, môžete do nádrže naliať kyselinu citrónovú (predáva sa 
samostatne), utrieť vodný kameň vatovým tampónom alebo mäkkou kefkou a potom nádrž vyčistiť vodou. 
Pokiaľ zvlhčovač vzduchu nebudete dlhšiu dobu používať, vyprázdnite nádržku na vodu, ale nevylievajte vodu po 
stranách s tlačidlami. Potom pred uložením zvlhčovača vyčistite a vysušte všetky časti.
Vláknitú vatu v priehradke na esenciálny olej sa odporúča vymeniť každé tri mesiace.

Bezpečnostné opatrenia

Umiestnenie zvlhčovača vzduchu
Pri prvom použití zvlhčovača v novom prostredí ho pred použitím nechajte 30 minút pri izbovej teplote, inak 
by mohlo dôjsť k poškodeniu nádrže na vodu v dôsledku náhlych zmien teploty.
Neklaďte zvlhčovač priamo na drevené povrchy, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo deformácii spôsobenej 
vlhkosťou.
Neumiestňujte zvlhčovač do vzdialenosti dvoch metrov od nábytku a spotrebičov, aby ste chránili nábytok
a spotrebiče pred vlhkosťou.
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Napájací kábel
Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu, používajte napájací kábel a elektrickú 
zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov:

Napájací kábel musí byť zapojený do vhodnej elektrickej zásuvky.

Za napájací kábel neťahajte.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo prenášaním zvlhčovača vzduchu ho vždy odpojte zo zásuvky.

Zvlhčovač vzduchu uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. 

Pred samostatným umiestnením vyprázdnite nádržku na vodu.

Nepoužívajte zvlhčovač na deke alebo uteráku, aby nedošlo k zablokovaniu prívodu vzduchu a navlhčeniu stola.

Vodná nádrž
Aby nedošlo k poškodeniu zvlhčovača, neprilievajte do nádržky na vodu vodu s teplotou vyššou ako 40 °C. 
Nepridávajte vodu cez výstupy hmly.
Pokiaľ je na dne zvlhčovača voda, utrite ju suchou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu zvlhčovača. 
Nepoužívajte zvlhčovač v prostredí, kde je teplota nižšia ako 0 °C, pretože voda v nádržke na vodu môže 
zamrznúť a spôsobiť poškodenie zvlhčovača. V takom prostredí vždy vodu z nádržky na vodu vylejte.
Do nádržky na vodu nevkladajte pri používaní zvlhčovača žiadne kovové predmety, chemikálie ani čistiace 
prostriedky, pretože by došlo k poškodeniu zvlhčovača a zhoršeniu kvality vzduchu.
Pred vyprázdňovaním nádržky na vodu zvlhčovač vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.

Používanie zvlhčovača vzduchu

Pokiaľ zvlhčovač vydáva neobvyklé zvuky, vydáva nepríjemné pachy alebo sa prehrieva, okamžite ho 
prestaňte používať.
Udržujte vlasy a tkaniny mimo zvlhčovač vzduchu, aby sa nezachytili do prívodu vzduchu a výstupu vzduchu 
alebo ich neblokovali.
Na zvlhčovač nesadajte, neopierajte sa oň ani ho nenakláňajte.
Pri používaní zvlhčovača v spojení so spotrebičmi na plynné palivá, ako sú plynové sporáky a plynové 
ohrievače, zaistite dostatočné vetranie, aby nedošlo k otrave oxidom uhoľnatým.
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Obmedzenie používania
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo inému poškodeniu, postupujte podľa nižšie uvedených 
pokynov:

Zvlhčovač vzduchu vždy postavte na rovný povrch. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnemu odpočtu 
hladiny vody alebo k preplneniu nádržky na vodu.
Napätie zdroja napájania musí byť rovnaké ako menovité napätie zvlhčovača. Pokiaľ sa napätie nezhodujú, 
zvlhčovač nepoužívajte.

Špecifikácie

Názov: Humidifier
Model: MJJSQ05DY
Menovité napätie: 220–240 V~
Menovitý výkon: 28 W
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Prevádzková frekvencia: 2400–2483.5 MHz
prevádzková teplota: 5°C až 40°C
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2

Kapacita zvlhčovača: 350 mL/h * 
Hluk: ≤ 38 dB(A)
Čistá hmotnosť: 1,57 kg
Kapacita nádrže na vodu: 4,5 l 
Rozmery položky: Φ 190 × 335 mm 
Maximálny výstupný výkon:     20 dBm 
Prevádzková vlhkosť: 10% – 80% RH

* Zvlhčovacia schopnosť bola testovaná spoločnosťou CVC Testing Technology Co., Ltd. podľa normy GB/T 
23332-2018. Testovaný uhol výdaja hmly je 180 °. Číslo skúšobného protokolu: WTS2022-8606.

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa minimálne 20 cm.



Informácie o dodržiavaní predpisov

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Spoločnosť Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. týmto 
prehlasuje, že rádiové zariadenie typu MJJSQ05DY je
v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie 

vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej 
adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 
Podrobný e-manuál nájdete na www.mi.com /global/service/userguide

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické 
a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice
2012/19/EÚ), ktorá by sa nemala miešať s netriedeným domovým 
odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a 
životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na

určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadových elektrických
a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. 
Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym 
dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie 
o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od 
inštalatéra alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode

11



Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
                (a Mi Ecosystem company)
Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beĳiao Town, Shunde District, 

Foshan City, Guangdong Province, China

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




