Mi Smart Standing Fan 1C
Mi Smart Standing Fan 2 Lite
Užívateľská príručka

Bezpečnostné inštrukcie
Túto príručku si pred použitím pozorne prečítajte a uchovajte pre neskoršie použitie

Opatrenie
Inštalácia
Uistite sa, že je ventilátor zostavený riadne, podľa inštrukcií, aby ste
zabránili úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zranenia a iným škodám.
Nepripájajte ventilátor k napájaniu, kým nie je zostavený.
Manipulácia s vetrákom
Pred premiestnením ventilátora ho vypnite a odpojte od elektriny.
Stojan ventilátora držte pevne, aby ste zabránili jeho pádu
a prípadnému zraneniu.
Používanie vetráku
Ak ventilátor vydáva zvláštne zvuky, podivný zápach, prehrieva sa
alebo sa nepravidelne otáča, okamžite ho prestaňte používať.

Varovanie

Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru,
zraneniu osôb alebo iným škodám
Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa so zariadením
nesmie hrať. Čistenie a údržbu užívateľov nesmú deti vykonávať bez dozoru.
(Platí pre európske krajiny alebo regióny)

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ibaže im bol daný dohľad alebo poučenie o používaní
spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
(Pre mimoeurópske krajiny alebo regióny)

Neopierajte sa o ventilátor, ani ho nenakláňajte, keď je v prevádzke.
Netlačte opakovane na hlavu ventilátora, aby ste predišli poškodeniu
vnútorného mechanizmu.
Napájací kábel
Pred opravou či premiestnením ventilátora odpojte napájací kábel.
Vždy odpájajte ventilátor ťahom za zástrčku, neťahajte za kábel.
Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym
napájacím káblom, zakúpeným od výrobcu alebo servisného oddelenia.

Po zostavení ventilátora je prísne zakázané z akéhokoľvek dôvodu odstraňovať
bezpečnostné kryty.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú
hrať.
Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným
agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Bezpečnostné inštrukcie
Túto príručku si pred použitím pozorne prečítajte a uchovajte pre neskoršie použitie

Varovanie

Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru,
zraneniu osôb alebo iným škodám
Nepoužívajte ventilátor v mieste, kde by mohol ľahko spadnúť alebo blízkosti
iných, nestabilných predmetov.
Ventilátor nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ako je napríklad kúpeľňa.
Nepoužívajte tento ventilátor, ak je napájací kábel poškodený alebo je
zástrčka uvoľnená.
Nepoužívajte ventilátor bez prednej mriežky alebo ak sa zadná mriežka
uvoľnila alebo odpadla.
Nedovoľte, aby ho používali dospelí a deti, ktorí nie sú schopní tento
ventilátor ovládať.
Nerozoberajte a neopravujte tento ventilátor.
Napájací kábel neprivrite, neohýbajte ani nekrúti, aby nedošlo k odkrytiu
alebo poškodeniu jadra.
Nevkladajte prsty ani žiadne ďalšie predmety do prednej a zadnej mriežky,
ani do lopatiek ventilátora, ak je ventilátor v prevádzke.
Vlasy a tkaniny držte od ventilátora ďalej, aby nedošlo k ich zachyteniu vo
ventilátore.
Nepoužívajte nesprávne elektrickej zásuvky.
Nepoužívajte priložený napájací kábel k napájaniu iného prístroja.

Obsah balenia

Základňa

Závit zostavy
lopatiek ventilátora

Závit zadné mriežky

Spodná časť stojana

Motor, horná časť
stojana a napájací kábel

Zostava ventilátora
(predné a zadné mriežka,
lopatky ventilátora)

Imbusový kľúč

Skrutka základne ×1

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely.
Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Skrutka mriežky ×1

Užívateľská príručka

Prehľad

Pokyny pre inštaláciu
Indikátor Wi-Fi
Indikátor rýchlosti / plánovaného vypnutie
Indikátor režimu spánku
Tlačidlo napájania
Tlačidlo rýchlosti / zmeny režimu
Tlačidlo otáčania
Tlačidlo plánovaného vypnutia

Pohľad zhora

Krok 1: Inštalácia základne
1(2). Režim stolného ventilátora:
Pripevnite
hornú časť priamo
k
základni.

Indikátor stredu (bez svetelnej funkcie)
Označuje stred pre otáčací rozsah hlavy
ventilátora.

skrutku základne do
2. Vložte
otvoru v spodnej časti základne.

Motor a horná
časť stojana
Spodná
časť stojana
Základňa

Napájací
kábel

Skrutka základne

1(1). Režim stojaceho ventilátora:
Zapojte
spodnú časť stojana do
hornej časti, potom celý stojan
pripevnite
k základni
,
ako je znázornené na obrázku.

3. Použijte priložený
imbusový kľúč
a upevnite
skrutku v základni
otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Pokyny pre inštaláciu
Krok 2: Otvorte zostavu ventilátora

Krok 3: Nainštalujte zadnou mriežku

zostavu ventilátora, ako je zobrazené na obrázku nižšie:
Rozoberte
Otáčajte prednou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa
mriežky neuvoľní. Potom od seba oddeľte
obe mriežky a vyberte
lopatky ventilátora.

Uistite sa, že
smeruje nahor, keď inštalujete
zadné mriežku na motor
závit zadnej mriežky v smere hodinových ručičiek pre pripevnenie
a otočte
mriežky k motoru

Zostava ventilátora

Krok 4: Nainštalujte lopatky ventilátora
Zarovnajte stredový otvor
lopatiek ventilátora s osou motora a pripevnite ich k
nej. Potom nainštalujte
závit lopatiek ventilátora na os motora. Otáčajte závitom
proti smeru hodinových ručičiek, aby ste lopatky upevnili k motoru.

Predná mriežka

Lopatky ventilátora

Zadná mriežka

Pokyny pre inštaláciu

Pokyny na použitie

Krok 5: Nainštalujte prednú mriežku

Pripojte ventilátor k zdroju napájania

1. Zarovnajte
zarovnávacia značku prednej mriežky s
ľavou zarovnávacia
značkou zadnou mriežky a uistite sa, že je predná mriežka riadne upevnená k zadnej
mriežke.

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Keď sa ozve pípnutie, je
ventilátor úspešne zapojený.

2. Otáčajte prednou mriežkou v smere hodinových ručičiek, kým sa zarovnávacia
značka prednej mriežky nekryje s pravou zarovnávacia značkou zadnej mriežky.
Uistite sa, že obe mriežky pevne drží.
Pravá zarovnávacia
značka zadnej mriežky
Ľavá zarovnávacia
značka zadnej mriežky

Zarovnávacia značka
prednej mriežky

Zarovnávacia značka
prednej mriežky
Pohľad zhora
pred spojením
mriežok

Pohľad zhora
po spojení mriežok

Zapnutie a vypnutie
Zapnutie
Pre zapnutie ventilátora stlačte tlačidlo
je nastavená pomalá (1) rýchlosť

. Po prvom spustení ventilátora

Vypnutie
Pre vypnutie ventilátora stlačte tlačidlo

.

Prepínanie rýchlosťou a režimov
Prepínanie rýchlostí
Pre úpravu rýchlosti stlačte tlačidlo
. S každým stlačením uvidíte zodpovedajúci
stav indikátora (viď tabuľka nižšie). Ventilátor si zvolenú rýchlosť zapamätá
a pri ďalšom spustení ju automaticky použije.

Krok 6: Upevnite prednú mriežku
Vložte
skrutka prednej mriežky do otvoru v spodnej
časti prednej mriežky. Otáčajte skrutkou v smere hodinových
ručičiek priloženým
imbusovým kľúčom.

Rýchlosť
ventilátora

Pomalá (1)

Stredná (2)

Rýchla (3)

Stav
indikátora
Poznámka:

znamená, že indikátor svieti;

znamená, že indikátor nesvieti

Pokyny na použitie
Prepínanie režimov

Úprava toku vzduchu

Stlačte a držte tlačidlo
pre prepnutie medzi vetraním a režimom spánku.
Indikátor režimu spánku svieti, keď je ventilátor v režime spánku a vypnutý,
keď je ventilátor v režime vetrania.

Pre úpravu toku vzduchu jemne
pridvihnite alebo sklopte hlavu
ventilátora alebo jeho mriežku.

20° hore
16° nadol

Poznámka: Ventilátor je v predvolenom stave v režime vetrania. Ventilátor si zapamätá
posledný nastavený režim a automaticky ho použije pri ďalšom spustení.

Zapnutie a vypnutie rotácie
Stlačte tlačidlo
, aby ste povolili alebo zakázali 90 ° rotáciu.
Ventilátor si zapamätá posledné nastavenie a automaticky ho použije
pri ďalšom spustení.

Naplánované vypnutie
Stlačením tlačidla
prechádzate prednastavenými časy naplánovaného
vypnutia: 1, 2 alebo 3 hodiny, prípadne zákazom tejto funkcie. Pri ich
prechádzaní sa indikátor rozsvieti podľa aktuálne zvoleného nastavenia
(viď tabuľka nižšie). 5 sekúnd po použití funkcie naplánovaného vypnutia
bude indikátor opäť ukazovať aktuálnu rýchlosť ventilátora.
Naplánovaný
čas vypnutia

Funkcia
zakázaná

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

Stav
indikátora
Poznámka: znamená, že indikátor svieti; znamená, že je indikátor vypnutý.
Pre ďalšie možnosti nastavenia plánovaného vypnutia (až 8 hodín) použite
aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home.

Prepojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home
Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu.
Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaný na
stránku nastavení pripojenia. Aplikáciu môžete tiež
vyhľadať pod názvom „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode
s aplikáciami. Potom si ju stiahnite a nainštalujte. Otvorte
aplikáciu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a podľa
pokynov v aplikácii pridajte zariadení.
* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiaomi Home
(s výnimkou Ruska). Za predvolený považujte názov
aplikácie, ktorý sa zobrazuje na vašom zariadení.
Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov
v aktuálnej verzii aplikácie.

Pripojenie k Wi-Fi
Stlačte súčasne tlačidlá
a
a držte ich. Keď sa ozve pípnutie,
ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so zariadením
pomocou aplikácie.

Pokyny na použitie
Indikátor stavu Wi-Fi
Stav Wi-Fi

Čaká
na pripojenie

Stav
indikátora

Blikajúce
oranžová

Detská bezpečnostná poistka
Pripájanie

Pripojené

Blikajúce
modrá

Modrá

Nedá sa pripojiť
Oranžová

Zapnutie poistky
Funkciu detskej poistky môžete povoliť v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home.
Akonáhle je poistka aktívna, nebude ventilátor na stlačenie tlačidiel reagovať inak,
než dvojitým bliknutím všetkých indikátorov a dvoma pípnutiami.
Vypnutie poistky

Reset Wi-Fi
V nižšie uvedených prípadoch musí byť Wi-Fi pripojenie resetované.
Mi účet, na ktorý bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Router, ku ktorému bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Názov alebo heslo routeru, ku ktorému bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Aplikácia Mi Home / Xiaomi Home nedokáže ventilátor ovládať.

Stlačte súčasne tlačidlá
a
a držte ich. Keď sa ozve pípnutie,
ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so zariadením
pomocou aplikácie.

Funkciu detskej poistky môžete vypnúť v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home.
Rovnaký účinok bude mať tiež resetovanie Wi-Fi pripojenie alebo vypojení
ventilátora zo zásuvky a jeho opätovné zapojenie.

Riešenie problémov
Problém

Ventilátor
nefunguje

Nedá sa pripojiť
k Wi-Fi
Lopatky ventilátora
sa zasekli

Možná príčina

Riešenie

Ventilátor nie je pripojený k zdroju
napájania alebo zásuvka nefunguje.

Pripojte ventilátor k zásuvke, ktorá
zodpovedá jeho nárokom.

Lopatky alebo mriežky ventilátora nie sú
riadne nainštalované.

Postupujte podľa krokov uvedených v manuáli
a uistite sa, že sú správne nainštalované.

Detská bezpečnostná poistka je aktívna.

Deaktivujte detskú poistku pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi
Home alebo ventilátor odpojte od siete a opäť ho zapojte.

Wi-Fi pripojenie má 5 GHz.

Pripojte sa k 2,4GHz Wi-Fi.

Ventilátor je viac ako hodinu offline.
Lopatky sa zasekli vinou cudzieho predmetu.

Resetujte Wi-Fi pripojenie.
Odpojte ventilátor zo zásuvky a vyberte cudzí predmet.

Špecifikácie Mi Smart Standing Fan 1C
Názov

Mi Smart Standing Fan 1C

Menovité napätie

220–230 V~

Dĺžka napájacieho kábla

1,6 m

Model

JLLDS01XY

Menovitá frekvencia

50/60 Hz

Bezdrôtová konektivita

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Typ

Stojanový AC ventilátor

Menovitý výkon

38 W

Rozmery

343 × 330 × 1 000 mm

Celková hmotnost

4,5 kg

Čistá hmotnosť

3,5 kg

Emisie hluku

≤ 63 dB(A)

* Vysokofrekvenčný a rádiový prenosový výkon
Špecifikácie RF

Pracovná frekvencia

Maximálny výstupný výkon

2,4G Wi-Fi

2 412–2 472 MHz

19,67 dBm

Špecifikácie Mi Smart Standing Fan 2 Lite
Názov

Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Menovité napätie

220–230 V~

Dĺžka napájacieho kábla

1,6 m

Model

JLLDS01XY

Menovitá frekvencia

50/60 Hz

Bezdrôtová konektivita

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Typ

Stojanový AC ventilátor

Menovitý výkon

38 W

Rozmery

343 × 330 × 1 000 mm

Celková hmotnost

4,5 kg

Čistá hmotnosť

3,5 kg

Emisie hluku

≤ 58 dB(A)

* Vysokofrekvenčný a rádiový prenosový výkon
Špecifikácie RF

Pracovná frekvencia

Maximálny výstupný výkon

2,4G Wi-Fi

2 412–2 472 MHz

19,67 dBm

Požiadavky na informácie o produkte
Maximálny prietok ventilátora (F)
Príkon ventilátora (P)
Servisná hodnota (SV)
Maximálna rýchlosť vzduchu (c)
Štandard merania pre servisnú hodnotu
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)
Sezónna spotreba elektriny (Q)
Kontaktné údaje pre získanie ďalších informácií

Testovacie dáta
32,2 m3/ min
36,9 W
0,87 (m3/min)/W
3,2 m/s
EN IEC 60879:2019
0,57 W
56 dB(A)
12,45 kWh/a
Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.
South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Spoločnosť Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu JLLDS01XY sú v súlade so smernicou
2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala
miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje
odpadové zariadenia na určené zberné miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menovaná vládou alebo
miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.
(spoločnosť Mi Ecosystem)

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

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com

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

