
Smart Pet Fountain Filter Set užívateľská príručka 



Filter × 2 Predfiltračná jednotka × 2

Vodná rúrka × 1 Užívateľská príručka × 1

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke 
slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Prehľad produktu
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

Obsah balení
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Filter
Filtračný 
zásobník

1. Vyplachujte filter čistou vodou po dobu dvoch minút, 
aby ste odstránili plávajúci uhlíkový prášok, ktorý vzniká 
pri zrážkach aktívneho uhlia počas prepravy.

2. Nainštalujte filter do misky filtra.

3. Nasaďte kryt späť na nádržku na vodu.

Indikátor 
štandardného režimu

Indikátor inteligentného 
režimu

Tlačítko resetování filtru 
4. Stlačte a podržte tlačidlo resetovania filtra na 
spodnej strane fontány pre zvieratá po dobu 
dvoch sekúnd. Keď sa indikátor režimu rozsvieti 
bielo, zostávajúca životnosť filtra sa vynuluje.

Ako nainštalovať
Filter
Poznámka: Pred použitím filter preplachujte čistou vodou po dobu dvoch minút, aby ste 
odstránili plávajúci uhlíkový prášok vzniknutý nárazmi aktívneho uhlia počas prepravy.
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Predfiltračná jednotka

Pripojte konce vodnej rúrky ku krytu a vodnému čerpadlu.

Poznámka: Odporúča sa vymeniť filter, pre-filter a držiak pre-filtra každý mesiac a vodnú rúrku každé dva 
mesiace. Dôkladne vyčistite súčasti vrátane nádržky na vodu, krytu, filtračnej misky, filtra, pre-filtra a vodného 
čerpadla aspoň každých sedem dní.

Pre-filter

Vodná rúrka
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Vložte pre-filter do držiaka pre-filtra a potom držiak nainštalujte na vodné čerpadlo.

Držiak pre-filtra

Vodná rúrka



Špecifikácia

Model

Čistá hmotnosť

Rozmery položky

18,5 ± 2 g (každý filter)

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

5,0 ± 1,5 g (vodná rúrka)

120 × 40,5 × 18,6 mm (každý filter)

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

φ12 × 70 mm (vodná rúrka)

XWFE01MG-GL

Vyrobené v Číne

Xiaomi Smart Pet Fountain Filter SetNázov

Kompatibilný s Xiaomi Smart Pet Fountain 
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Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
(spoločnosť Mi Ecosystem)
Adresa: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, 
Beijing, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

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




