
Smart Pet Fountain Filter Set uživatelská příručka 



Filtr × 2 Předfiltrační jednotka × 2

Vodní trubka × 1 Uživatelská příručka × 1

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

Přehled produktu
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Obsah balení
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Filtr
Filtrační 
zásobník

1. Vyplachujte filtr čistou vodou po dobu dvou minut, 
abyste odstranili plovoucí uhlíkový prášek, který vzniká 
při srážkách aktivního uhlí během přepravy.

2. Nainstalujte filtr do misky filtru.

3. Nasaďte kryt zpět na nádržku na vodu.

Indikátor standardního 
režimu

Indikátor 
inteligentního režimu

Tlačítko resetování filtru
4. Stiskněte a podržte tlačítko resetování filtru na 
spodní straně fontány pro zvířata po dobu dvou 
sekund. Když se indikátor režimu rozsvítí bíle, 
zbývající životnost filtru se vynuluje.

Jak nainstalovat
Filtr
Poznámka: Před použitím filtr proplachujte čistou vodou po dobu dvou minut, abyste odstranili 
plovoucí uhlíkový prášek vzniklý nárazy aktivního uhlí během přepravy.
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Předfiltrační jednotka

Vodní trubka

Připojte konce vodní trubky ke krytu a vodnímu čerpadlu.

Poznámka: Doporučuje se vyměnit filtr, pre-filtr a držák pre-filtru každý měsíc a vodní trubku každé dva měsíce. 
Důkladně vyčistěte součásti včetně nádržky na vodu, krytu, filtrační misky, filtru, pre-filtru a vodního čerpadla 
alespoň každých sedm dní.

Pre-filtr

Vložte pre-filtr do držáku pre-filtru a poté držák nainstalujte na vodní čerpadlo.

Vodní trubka
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Držák pre-filtru



Specifikace

Model

Čistá hmotnost

Rozměry položky

18,5 ± 2 g (každý filtr)

5,0 ± 1,5 g (každá jednotka pre-filtru)

5,0 ± 1,5 g (vodní trubka)

120 × 40,5 × 18,6 mm (každý filtr)

37 × 29 × 26 mm (každá jednotka pre-filtru)

φ12 × 70 mm (vodní trubka)

XWFE01MG-GL

Vyrobeno v Číně

Xiaomi Smart Pet Fountain Filter SetNázev

Kompatibilní s Xiaomi Smart Pet Fountain 
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Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
(společnost Mi Ecosystem)
Adresa: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, 
Beijing, China 

Další informace najdete na www.mi.com

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




