
Technické Specifikace

Bezpečnostní upozornění CZ 
● Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo 
mentální způsobilostí nebo osoby s nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze pod dohledem, 
nebo poučené o bezpečném používání zařízení a o možných rizicích. Děti si se zařízením nesmí hrát. 
● Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. 
● Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem, nebo 
podobně kvalifikovanou osobou z důvodu vyhnutí se riziku. 

Přenášení - Vypněte zařízení a vypojte z elektrické zásuvky před přenášením. Nechávejte zařízení 
na pevném podkladu pro zabránění zranění způsobeném 
vibracemi, nebo pádem. 
Instalace - Zařízení nepůjde zapnout, pokud dveře od filtru nejsou správně zavřené. 
Dodržujte doporučenou vzdálenost mezi průduchy vzduchu a stěnami, nebo jinými překážkami: 20 
cm vlevo a vpravo a 10 cm vzadu. 

Použití - Okamžitě vypněte zařízení, pokud vydává neobvyklý zvuk nebo zápach, teplota je 
abnormální, větrák se točí nepravidelně, nebo při jiných nepravidelnostech. 
Nestrkejte prsty a jiné objekty do otvorů a pohyblivých částí.  
Nenechávejte vlasy, chlupy a látky v blízkosti zařízení pro zabránění zablokování průduchů. 
Na zařízení si nesedejte a nelehejte, ani jej nenaklánějte. 
Zajistěte správné větrání při používání se spalovacím zařízením na pevné palivo pro zabránění 
otravy oxidem uhelnatým. 

Varování - Používejte napájecí kabel podle instrukcí pro zabránění požáru, úrazu elektrickým 
proudem, nebo poškození. 
Nadměrné ohýbání, skládání a kroucení napájecího kabelu může poškodit, nebo odhalit kabel. 
Netahejte za napájecí kabel při vypojování. 
Použijte pouze se správnou elektrickou zásuvkou. 
Nepoužívejte napájecí kabel z jiného zařízení. 
Servisní zásahy a opravy zařízení vykonává jen servisní středisko. 
V případě poškození napájecího kabelu se obraťte na prodejce nebo kontaktujte servisní středisko. 
Před údržbou a přemístěním Mi Air Purifier, vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. 

Omezení - Pro zabránění požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození, nepoužívejte 
zařízení na následujících místech. 
Nepokládat na plochu, kde zařízení nemůže být stabilně postaveno, nebo kde by se mohlo naklánět. 
Neumísťovat v prostorech s vysokou vlhkostí a teplotou, například koupelny.

Propojení s aplikací Mi Home / Xiaomi Home CZ  
Tento produkt lze propojit s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*. 
Ovládejte vaše zařízení pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home. 

Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete 
přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte aplikaci "Mi Home / Xiaomi Home" v App Store 
stáhnout a nainstalujte. 
Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home app, klepnět na tlačítko "+" v pravém horním rohu a postupujte 
podle pokynů pro přidání zařízení. 
Aplikace se průběžně aktualizuje, její funkce, vzhled i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na 
provádění těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění. Postupujte vždy podle pokynů uvdených v 
aplikaci.

Průvodce 
řešení 

problému 

Čistička vzduchu Návod 
Mi Air Purifier 2S 

Prohlášení o shodě 
Společnost Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. prohlašuje, že tento produkt dodržuje 
evropské normy a nařízení.


Informace o likvidaci a recyklaci 
Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení udává, že tento produkt nesmí být vyhozen s 
ostatním odpadem z domácnosti. K zabránění možného poškození prostředí nebo lidského 
zdraví, zodpovědně recyklujte pro podporu opětovného použití materiálních zdrojů. K vrácení 
použitého zařízení prosím použijte sběrná místa, nebo kontaktujte prodejce, kde jste tento 
produkt zakoupili. Ten se může postarat o ekologické recyklování.



