Mi Smart Standing Fan 1C / Mi Smart Standing Fan 2 Lite intelligens állóventilátor - Felhasználói útmutató

A csomag tartalma
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Felhasználói útmutató

Megjegyzés: A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként
szolgálnak. A termék funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.

Áttekintés

Összeszerelési utasítás
WiFi állapotjelző
Sebesség/késleltetett kikapcsolás
állapotjelző
Alvó üzemmód állapotjelző
Be-/kikapcsoló gomb
Sebesség beállító/Üzemmódváltó gomb
Oszcilláció gomb
Időzített kikapcsolás gomb
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Felülnézet

Középpontjelző (nincs fényhatás):
A ventilátor fejegységéhez tartozó
szögtartomány középpontja.

1. lépés: A talp összeszerelése
1(2). Asztali ventilátor mód: Helyezze
a
felső állványrészt közvetlenül a
talpra.
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2. Illessze
a talphoz tartozó
csavart a talp alján található
lyukba.

Motor és felső
állványrész
Alsó állványrész
Tápkábel
Talp

Talphoz
Talphoz tartozó
t t ó
csavar

1(1). Álló ventilátor mód:
Csatlakoztassa az (3) alsó
állványrészt a
felső
állványrészhez, majd helyezze (3)
azt a
talpba az ábrán látható
módon.

3. Ahhoz, hogy az állványt a talphoz
rögzítse, a csomagban lévő
imbuszkulcs segítségével csavarja
be a
talphoz tartozó csavart az
óramutató járásával megegyező
irányban.

Összeszerelési utasítás
3. lépés: A hátulsó rács felhelyezése

2. lépés: Nyissa ki a ventilátoregységet.

Amikor a (13) hátulsó rácsot a motorra helyezi, győződjön meg arról,
hogy a "↑" felfelé mutat, majd forgassa el a (6) hátulsó rácshoz tartozó
gombot az óramutató járásával megegyező irányban a hátulsó rács
motorhoz történő rögzítése érdekében.

Szerelje szét a (2) ventilátoregységet az alábbi ábrákon bemutatott
módon: (1) Fordítsa el az elülső rácsot az óramutató járásával ellentétes
irányba mindaddig, amíg a rács ki nem lazul. (2) Ezután távolítsa el az
11) elülső rácsot a 13) hátulsó rácsról, és vegye ki a
ventilátoregységet.
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4. lépés: A ventilátorlapát-egység felszerelése

Ventilátoregység

Illessze a ventilátorlapát-egység
(12) közepén lévő lyukat a motor
tengelyéhez és helyezze rá a tengelyre, majd helyezze fel a
(5)
ventilátorlapát-egység gombját a motor tengelyére. Forgassa a gombot az
óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a ventilátorlapát-egységet a
motor tengelyére rögzítse.

Elülső rács

Ventilátorlapát-egység

Hátulsó rács

Összeszerelési utasítás

Használat

5. lépés: Az elülső rács felhelyezése

1. Illessze az 11) elülső rács igazítási jelölését a 13) hátulsó rács bal oldali
igazítási jelöléséhez, majd győződjön meg róla, hogy az elülső rács
megfelelően illeszkedik a hátulsó rácsba.

2. Fordítsa el az elülső rácsot az óramutató járásával megegyező irányba
mindaddig, amíg az elülső rács igazítási jelölése nem találkozik a hátulsó rács
jobb oldali igazítási jelölésével. Győződjön meg arról, hogy a rácsok
megfelelően rögzültek.
Hátulsó rács jobb oldali
igazítási jelölése
Hátulsó rács bal
oldali
igazítási jelölése
Elülső rács
igazítási jelölése
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Felülnézet
az elülső és hátulsó
rács rögzítése előtt

Elülső rács
igazítási jelölése

Felülnézet az elülső és
hátulsó

Áramforráshoz történő csatlakoztatás

Csatlakoztassa a tápkábelt az áramforráshoz. Sípoló hang jelzi, ha a ventilátor
sikeresen csatlakozott.

Be/Kikapcsolás
Bekapcsolás
Nyomja meg a gombota
ventilátor elindításához. Első alkalommal
történő elindításkor az alapértelmezett sebességbeállítás lassú (1).

Kikapcsolás

Kikapcsoláshoz a ventilátor működése közben nyomja meg és tartsa nyomva
a gombot.

Sebességek/üzemmódok közötti váltás
Sebességek/üzemmódok közötti váltás

A sebesség beállításához nyomja meg a gombot. Minden egyes megnyomáskor
az adott sebességhez tartozó állapotjelző kezd világítani (lásd a lenti
táblázatot). A ventilátor újbóli bekapcsoláskor megjegyzi a legutóbb használt
sebességet.

6. lépés: Az elülső rács rögzítése

Helyezze a
ventilátorrács csavarját a ventilátorrács alján
lévő lyukba. Rögzítéshez forgassa a csavart az óramutató
járásával megegyező irányba a
csomagban lévő imbuszkulcs segítségével.

A ventilátor
Lassú (1)
sebessége

Közepes (2)

Gyors (3)

Állapotjelző
Megjegyzés:azt jelenti, hogy az állapotjelző világít; • azt jelenti, hogy az állapotjelző nem világít.

Használat
A légáralmás irányának beállítása

Üzemmódváltás
Nyomja meg és tartsa benyomva a 1J gombot a közvetlen
levegőáramlás és azalvó mód közti váltáshoz. Az alvó mód
állapotjelzője alvó módban világít, közvetlen levegőáramlás módban
pedig nem világít.
Megjegyzés: Alapértelmezett beállításként a ventilátor közvetlen levegőáramlás módban van.
A ventilátor újbóli bekapcsoláskor megjegyzi a legutóbb használt üzemmódot.

Oszcillálás bekapcsolása/kikapcsolása
Nyomja meg a gombota
90°-os oszcillálás be- vagy kikapcsolásához. A
ventilátor
újbóli bekapcsoláskor megjegyzi a legutóbb használt oszcillációs
beállítást.

Késleltetett kikapcsolás

Nyomja meg a gombot
a késleltetett kikapcsolási idők
közti váltáshoz - 1óra, 2 óra, 3 óra és kikapcsolás -, és a hozzá
tartózó állapotjelző(k) világítani kezd(enek) (lásd az alábbi
táblázatot). A késleltetett kikapcsolás funkció használatát
követően az állapotjelző(k) öt másodpercen keresztül kijelzi(k) az
éppen kiválasztott sebesség aktuális állapotát.

Ütemezett Kikapcsolv
jelző
a

1 óra

2 óra

3 óra

Állapotjelző
Megjegyzés: * azt jelenti, hogy az állapotjelző világít; • azt jelenti, hogy az állapotjelző nem
világít.
A hosszabb idejű (akár 8 órás) késleltetési lehetőségekért kérjük,
lépjen be a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásba.

Finoman emelje fel vagy
nyomja le a ventilátorfejet
vagy ventilátorrácsot a
légáramlás felfelé vagy
lefelé irányba történő
beállításához.

fel
lefelé

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home

alkalmazáshoz

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és
telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve
van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja
át. Esetleg keressen a „Mi Home/Xiaomi Home“
alkalmazásra
az
áruházban
a
letöltéshez
és
telepítéshez.Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home
alkalmazást, érintse meg a „+“ jelet a jobb felső
sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a
készülék hozzáadásához.
* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi
Home app. Az eszközén megjelenő alkalmazásnevet kell az
alapértelmezett névnek tekinteni.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük,
az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.

Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

Egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a gombokat
és
amikor meghallja a sípoló hangot, az azt jelenti, hogy a ventilátor
csatlakozásra vár, és ekkor tudja az alkalmazáson keresztül párosítani egy
eszközzel.

Használat
Wi-Fi állapotjelző:
Wi-Fi állapot

Várakozás
csatlakozásra

Csatlakozás

Csatlakoztatva

Nem tudott
csatlakozni

Állapotjelző

Villogó
narancssárga

Villogó kék

Kék

Narancssárga

A Wi-Fi visszaállítása
Az alábbi táblázatban felsorolt körülmények esetén a Wi-Fi csatlakozást
vissza kell állítani alaphelyzetbe.
A ventilátorral párosított Mi-fiók megváltozott.
Megváltozott a router, amelyhez a ventilátor csatlakozott.
Megváltozott annak a routernek a felhasználói fiókja vagy jelszava, amelyhez a
ventilátor csatlakozott.
A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás nem képes a ventilátor vezérlésére.

Egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a gombokat
és
amikor meghallja a sípoló hangot, az azt jelenti, hogy a Wi-Fi kapcsolat
sikeresen visszaállításra került, és csatlakozásra vár.

Gyerekzár
Bekapcsolás
A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban kapcsolhatja be a gyerekzár
funkciót. Miután bekapcsolta, a ventilátor nem reagál a gombok
megnyomására, hanem minden állapotjelző kétszer felvillan és a
ventilátor két sípoló hangot ad ki.
Kikapcsolás
A gyerekzár funkciót a Mi Home/Xiaomi Homealkalmazásban
kapcsolhatja ki. A Wi-Fi kapcsolat visszaállításával vagy a ventilátor
áramforrásról történő le- majd visszacsatlakoztatásávalszintén
kikapcsolhatja ezt a funkciót.

Hibaelhárítás
Hiba

A ventilátor nem
működik

Lehetséges ok

Megoldás

Nincs áramellátás a tápforrásban, vagy a ventilátor nincs
áramforráshoz csatlakoztatva.

Csatlakoztassa olyan áramforráshoz, amely megfelel a
ventilátor követelményeinek.

A ventilátorlapát-egység vagy a rácsok nincsenek
megfelelően felszerelve.

Kövesse a felhasználói útmutatóban megjelölt lépéseket, és
bizonyosodjon meg róla, hogy azok
biztonságosan fel vannak szerelve.

Be van kapcsolva a gyerekzár.

A Wi-Fi nem tud
csatlakozni
A ventilátorlapátok
megakadtak.

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban kapcsolja ki a
gyerekzárat vagy
húzza ki a ventilátort a tápforrásból, majd csatlakoztassa
újra.

A Wi-Fi hálózat 5 GHz-es.

Csatlakozzon 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra.

A ventilátor több mint fél órája offline módban
van.
A ventilátorlapátok egy idegen tárgy miatt
megakadtak.

Állítsa vissza a Wi-Fi csatlakozást.
Húzza ki a ventilátort és távolítsa el az idegen tárgyat.

A Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. kijelenti, hogy a JLLDS01XY típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi
webcímen: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés
(WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek
is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi
hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített
gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan
negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal
ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.

Cím: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters
Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

(a Mi Ecosystem vállalata)

További információkért keresse fel: www.mi.com

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

