
Smart Pet Fountain Užívateľská príručka
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Bezpečnostné opatrenia
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Varovanie

Upozornenie
Pred demontážou a čistením fontány pre domácich miláčikov odpojte od elektrickej zásuvky. 
Neponárajte fontánku a napájací kábel do vody.
Pred prvým použitím vyčistite vnútro nádržky na vodu, kryt a filtračnú misku vodou. Na čistenie 
týchto častí nepoužívajte horúcu alebo prevarenú vodu.
Keď filter opúšťa továreň, môže na ňom byť zachytené malé množstvo prášku, čo je normálne. 
Prášok je možné zmyť čistou vodou.
Odporúča sa vymeniť filter, pre filter a držiak pre filtre každý mesiac a vodnú rúrku každé dva 
mesiace.

Nejedzte fontánu pre zvieratá ani žiadne jej príslušenstvo. Používajte fontánu pre domácich miláčikov v suchom
a vnútornom prostredí.
Neumiestňujte fontánu pre domácich miláčikov na vysoké miesto.
Počas používania umiestnite fontánu pre domácich miláčikov na rovný povrch. Fontánu pre domácich miláčikov 
nenakláňajte ani ju neprevracajte.
Do zásobníka na vodu nepridávajte horúcu vodu.
Aby ste zabránili prehryznutiu napájacieho kábla domácim miláčikom a tým pádom úniku elektrického prúdu, upracte 
napájací kábel a udržujte ho mimo dosahu vášho domáceho maznáčika.
Nerozoberajte ani neopravujte fontánu pre domácich miláčikov sami.
Nepoužívajte žiadne neoriginálne príslušenstvo. Xiaomi zodpovedá iba za výkon a bezpečnosť oficiálne poskytovaného 
príslušenstva.
Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ na nich nedohliada osoba zodpovedná za ich 
bezpečnosť alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodávaným so spotrebičom.
Spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak sú 
oboznámení s pokynmi týkajúcimi sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom
a pochopili súvisiacich nebezpečenstvo. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu 
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť udržiavané vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi 
anténou a telom užívateľa.
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Prehľad produktu

Filtračný zásobník

Filter

Držadlo

Kryt

Vodná rúrka

Vodné čerpadlo

Pre filter

Nádrž na vodu

Hlavné telo

Napájací port (v spodnej časti) 
Podložka pre packy

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.

Okno hladiny vody

Indikátor hladiny vody

Funkčné tlačidlo

Indikátor štandardného 
 režimu

Indikátor inteligentného režimu



03

Obsah balenia

Pet Fountain Filter Pre filter

Napájací kábel Užívateľská príručka Oznámenie o záruke
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Ako nainštalovať
1. Pred inštaláciou otvorte kryt a vyčistite všetky diely.

Poznámka: Na čistenie dielov nepoužívajte horúcu ani prevarenú vodu.

2. Vyplachujte filter čistou vodou po dobu dvoch minút, aby ste odstránili plávajúci uhlíkový 
prášok generovaný kolíziami aktívneho uhlia počas prepravy.



05

3. Nainštalujte filter a pre filter podľa obrázku.

Držiak pre filteru

Filtračný zásobníkFilter 

Pre filter

Poznámka: Ak sa vodné čerpadlo uvoľní, 
znovu ho pripojte k vodnému potrubiu.

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

Vodná rúrka
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Napájací port

Ako používať
1. Pripojte napájací kábel k napájaciemu portu 
v spodnej časti fontány pre domácich miláčikov.

2. Vyberte nádrž na vodu, naplňte ju vodou 
a znovu ju nainštalujte. Potom kryt zatvorte.

3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky 
a fontána pre domácich miláčikov začne fungovať.

4. Fontánka pre domácich miláčikov sa po otvorení 
krytu automaticky vypne a potom môžete do nádržky 
na vodu pridať vodu.
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Indikátor štandardného režimu  

Indikátor inteligentného režimu

Poznámka: Indikátor štandardného režimu sa rozsvieti, keď fontána 
pre domácich miláčikov pracuje v štandardnom režime, a indikátor 
chytrého režimu sa rozsvieti, keď je v chytrom režime. Keď je fontána 
pre zvieratá v prevádzke, rozsvieti sa ktorýkoľvek z dvoch indikátorov.

Indikátor hladiny vody

Režim dávkovania vody

Štandardný režim
V tomto režime môže fontánka pre zvieratá nepretržite vydávať vodu.
Smart režim
V tomto režime môže fontánka pre domácich miláčikov dávkovať vodu nasledovne.
   8:00–22:00: Vydáva vodu po dobu 10 minút, potom sa na 10 minút zastaví a potom vydáva znovu
   22:00–8:00 (nasledujúci deň): Vydáva vodu po dobu 10 minút a potom sa na 50 minút zastaví a potom vydáva 
znovu
Poznámka: Doba výdaja vody sa môže líšiť, keď je fontánka pre zvieratá offline.

Popis indikátoru
Indikátor režimu

Biela

Farba Stav

Oranžová

Modro bliká              

Zostane modrý po 
dobu 2 sekúnd 

Úspešné pripojenie Wi-Fi

Funguje normálne

 Filter je vyčerpaný

Čaká sa na pripojenie Wifi

Indikátor hladiny vody 
Červená: Nedostatok vody, naplňte včas nádržku na vodu.

Bliká na červeno: Vodné čerpadlo je zablokované, vyčistite ho prosím včas. 
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Popis tlačidiel

Funkčné tlačidlo 

Stlačte: Prepnutie štandardného režimu alebo šikovného režimu pre výdaj vody 

Stlačte a podržte na 2 sekundy: Fontána pre domácich miláčikov prejde do pohotovostného režimu a prestane 
vydávať vodu. Ďalším stlačením obnovíte dávkovanie vody. 

Stlačte a podržte po dobu 6 sekúnd: Indikátor bliká modro. Resetujte pripojenie Wi-Fi a obnovte továrenské 
nastavenia.

Funkčné tlačidlo

Tlačidlo resetovania filtra 

Tlačidlo resetovania filtra
(v spodnej časti fontány 
pre domácich miláčikov)

Po výmene nového filtra stlačte a podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd, aby sa filter resetoval. 
Zostávajúcu životnosť filtra môžete skontrolovať v aplikácii.

Stlačte a podržte po dobu 7 sekúnd: Povoľte alebo zakážte Wi-Fi. Keď je Wi-Fi povolená, indikátor bliká 
modro; keď je Wi-Fi vypnutá, indikátor zostane svietiť modro po dobu 2 sekúnd a potom zhasne.
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Pripojte sa s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home
Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi 
Home/Xiaomi Home.
Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na 
stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju
a nainštalujte.
Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore 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 považovaný za predvolený.
Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie 
aplikácie.
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Starostlivosť a údržba
Údržba fontány pre domácich miláčikov

Kontaktný pin napájania

Skontrolujte, či nie sú konce vodnej 
rúrky uvoľnené.

Poznámka: Odporúča sa dôkladne vyčistiť súčasti vrátane nádržky na vodu, krytu, filtračnej misky, filtra, pre filtra 
a vodného čerpadla aspoň každých 7 dní. Tiež sa odporúča meniť vodu každých 7 dní, aby kvalita vody a dávkovanie 
vody neboli ovplyvnené upchatím filtračnej misky.

Kontaktné miesto napájania

Skontrolujte a vyčistite magnetické lopatky 
ventilátora vo vodnom čerpadle.

Čistenie vodného čerpadla

1. Otvorte kryt a vyberte vodné 
čerpadlo.

2. Vyberte pre filter a jeho 
držiak z vodného čerpadla.

3. Odstráňte kryt vodného čerpadla.

4. Vyberte zostavu lopatiek magnetického ventilátora. 5. Vyčistite všetky časti vodného čerpadla 
a potom ich späť nainštalujte.

Pravidelne kontrolujte, či piny napájacieho kontaktu 
na kryte a kontaktné body napájania na hlavnom 
tele správne fungujú. Piny a hroty môžete utrieť 
suchou mäkkou handričkou.

Pravidelne kontrolujte, či sú napájací 
kábel a napájací port v dobrom stave
a či správne fungujú.
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Špecifikácia

Názov Xiaomi Smart Pet Fountain

Model                                 XWWF01MG–EU

Vstup 5,9 V                  1,0 A

Rozmery položky 191 × 191 × 177 mm

Kapacita                  2 L

 Čistá hmotnosť 1,3 kg

Prevádzková teplota 4°C      až 40°C

Prevádzková vlhkosť                  Menovitý výkon           5,9 W     10%–90% RH

Dĺžka napájacieho kábla 1,5 m

Napájací adaptér

Rádiová frekvencia a rádiový prenosový výkon

Výrobca

Vstupná frekvencia AC

Výstupné napätie

Výstupný prúd 1,0 A

Výstupný výkon 5,9 W

Priemerná aktívna účinnosť 

Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)

Spotreba energie naprázdno

Identifikátor modelu                                         

Vstupné napätie                                    

Jiangsu Chenyang 
Electronics Co., Ltd.

CYXT18–059100E3

100–240 V AC

50/60 Hz

5,9 V

≥74,88%

≥64,88%

≤0,075 W

RF špecifikácia

2412–2472 MHz2,4 G  Wi-Fi 19 dBm

Pracovná frekvencia Maximálny výstupný výkon
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Informácie o zhode s predpismi
Európa-EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XWWF01MG – EÚ 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.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 
2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské 
zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu 
odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia 
pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného 
technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide



Vyrobeno 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




