
Xiaomi Konvektor 1S (Smart verzió) 

Biztonsági előírások: 

Olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra! 

● Az eszközt csak beltéren használja. Állítsa fel egy stabil felszínen, amelyen nem dől 

el és nem borul fel. 

● Mielőtt használná a készüléket, bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz talpai 

megfelelően vannak csatlakoztatva. 

● Kérem az eszközt csatlakoztassa egy 230V AC feszültségű áramforráshoz. 

● A használt áramforrás fontos, hogy földelt legyen, minimum 10 A-s, elkerülve így a 

baleseteket. 

● Ne takarja le a konvektort és a vezetékeit, nehogy túlmelegedjen a gép. 

● Ne nyúljon nedves kézzel a konvektorhoz. 

● A használat után ne érjen azonnal az eszközhöz, nehogy égési sérüléseket 

szerezzen. 

● Hogy biztosan elkerülje a tűzeseteket és a túlmelegedést, ne használjon 

hosszabbítót. 

● Csak jól szellőztethető környezetben használja a konvektort. Nyílásait ellenőrizze, 

nehogy valami eltömítse. 

● Semmilyen kábelt, vagy idegen tárgyat ne csatlakoztasson az eszközhöz, megelőzve 

ezzel az áramütéseket. Ne tegye az eszközt garázsba, műhelybe, főleg ne gáz, 

festék, vagy más éghető anyag közelébe, elkerülve ezzel a robbanásokat. 

● Ne használja az eszközt, hogy ha a vezetéke, vagy a csatlakozója sérült. Hogyha 

ezek megsérülnek, gyári alkatrészekkel kell helyettesíteni az elromlottat, aminek 

menetéről a gyártónál, vagy az eladónál kell érdeklődni. 

● Ne használja az eszközt zuhanyzó, kád vagy medence közvetlen környezetében. 

● Ne használja az eszközt, hogy ha le lett ejtve. 

● Ne használja az eszközt, hogy ha látható külső sérülése van. 

● Ne tegye az eszközt kádba, vagy más víztárolóba. 

● Ez egy magas teljesítmény fűtő berendezés. Első használatkor ellenőrizze le, hogy 

rendben csatlakozik-e a kábel az áramforráshoz. 

● Ellenőrzés menete: dugja be az áramforrásba a dugót. Állítsa a legmagasabb állandó 

hőmérsékletre. Körülbelül harminc perc elteltével kapcsolja ki, és húzza ki a dugót az 

áramforrásból. Hogyha a túl forró a dugó, akkor próbáljon ki másik áramforrást, mert 

így fennáll az olvadás és a tűz veszélye. 

● Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a konvektort, húzza ki az 

áramforrásból.  

● Amennyiben a konvektor hibásan kezd el működni, vegye fel a kapcsolatot a hellyel, 

ahol vásárolta az eszközt. Ne próbálja meg egyedül szétszerelni!  

● Ez az eszköz nyolc éves kortól és csökkent fizikai, szenzori és értelmi képességű 

emberek úgy használhatják, hogyha felügyelet mellett teszik ezt, vagy részletesen 

elmagyarázzák nekik a biztonságos használatát az eszköznek. 

● Nem gyermekjáték! 

● Három év alatti gyerekeket távol kell tartani tőle, amennyiben nincsen állandó 

felügyelet. 

● Az eszközt felügyelet nélkül sosem szabad gyerekeknek tisztítania. 

 

 

 



FIGYELEM 

Az eszköz bizonyos alkatrészei nagyon felforrósodhatnak, égési sérüléseket okozhatnak. 

Ügyelni kell olyan helyeken való használatára, ahol tömeg, vagy gyerekek vannak. 

 

Figyelmeztetés: 

Ne mártsa az eszközt vízbe! 

Ne öntsön vizet az eszközre! 

Ne takarítsa vegyszerekkel a gépet! 

Ne takarja le a gépet, megelőzve ezzel a túlmelegedést. 

Ne használja olyan helyen az eszközt, amelyben olyan emberek vannak, akik maguktól nem 

képesek elhagyni a helyiséget, vagy nincsenek használat során felügyelet alatt! 

Hogy csökkentse a tűzveszély kockázatát, függönytől, textilektől és egyéb éghető 

anyagoktól legalább egy méter távolságra állítsa fel. 

 

Termék-áttekintés: 

Csavarhúzó 

Fedő rács 

Érintőképernyő 

Fogantyú 

Kábel 

Főkapcsoló  

Talpak 

Csavarok 

 

Termék-áttekintés  

Főkapcsoló és érintő képernyő 

Kikapcsolás ---- Bekapcsolás 

Right side: Fényerő beállítások / Wifi-kapcsolat újraindítása; Hőfokszabályzó; Ütemezés; 

Időzítő kikapcsolása 

Left side: Hőmérséklet-jelző; Ki/bekapcsolás; Wifi-jel; Ütemezés; Páratartalom 

 

Összeállítás 

Gyors összerakás 

Csomagolja ki a terméket, szerelje fel a talpakat a képen látható módon és a termék már 

használatra kész! 

 

Használat 

A konvektor ki/bekapcsolása 

Kapcsolja be a főkapcsolót, nyomja meg ezután a “Ki/bekapcsolás”-gombot. Egy gyors 

érintéssel bekapcsol, a gomb hosszabb nyomvatartása esetén kikapcsol. Hogyha az eszközt 

hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki az áramforrásból. 

Hőmérséklet beállítása 

Nyomja meg a + és - gombokat, ezzel tudja szabályozni a hőmérsékletet 16 és 28°között. 

Amikor először kapcsolja be a gépet, az alapértelmezett hőfok 24°C. A következő 

bekapcsolásnál az előzőleg beállított hőmérséklet lesz az alapértelmezett.  

Ütemezés 

Nyomja meg a + és - gombokat, ezzel tudja beállítani a kívánt időzítést, 0-8 óráig. Az időzítő 

beállítása után az ‘óra ikon’ felvillan. 



Wifi-kapcsolás 

Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a “Fényerő beállítások / Wifi-

kapcsolat újraindítása” gombot. A Wifi-jelző fel fog ekkor villanni, jelezve hogy kész a 

csatlakozásra és sikeresen újra lett indítva. 

 

GYORS BEÁLLÍTÁS 

Ez a termék kompatibilis a “ Xiaomi Home / Mi Home “ okostelefonos applikációval és a Mi 

AI funkcióval. Ez az app más termékekhez is csatlakoztatható.  

Szkennelje be a QR-kódot, és máris le tudja tölteni az applikációt, vagy menjen fel az app 

store-ba / play áruházba és onnan az alkalmazás nevére keresve is letöltheti. Nyissa meg az 

appot, és a sarokban lévő “ + “ jelre nyomva adja hozzá az eszközt az alkalmazáshoz, 

követve az utasításokat.  

Megjegyzés: A csatlakoztatás folyamata változhat az applikációt érő frissítéseknek 

köszönhetően. Kérjük kövesse az appon belüli mindenkori utasításokat. 

 

Karbantartás és gondozás 

● Mielőtt takarítani kezdené a konvektort, kérjük előbb húzza ki az áramforrásból és 

várja meg hogy lehűljön.  

● A külsejét egy nedves ronggyal óvatosan törölje meg. Addig ne használja újra a 

gépet, amíg teljesen meg nem szárad!  

 

Specifikációk 

 

Termék típusa  Konvektor melegítő Teljesítmény 2200W 

Modell DNQZNB05ZM Feszültség 230V~ 

Paraméterek 684×459×203mm Frekvencia 50Hz 

Vezeték nélküli 
kapcsolat 

Wi-Fi IEEE 802.11b 
/g/n 2.4GHz 

Védelem IPX4 

RF Specifikáció: 
Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz), Max. RF kimenet: <20 dBm. Normál körülmények között 
legalább 20 cm távolság legyen az antenna és a használó között. 

 

EU Megfelelőségi nyilatkozat 

Itt a Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd. Kijelenti, hogy a DNQZNB05ZM típusú 

model megfelel 2014/53/EU-irányelveknek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes 

terjedelmében a következő weboldalon elérhető: https://smartmi.com. cn/doc.html 

KompactHome 

Hulladék és újrahasznosítási információ 

Minden termék, amely ezt a szimbólumot kapja, elektomos és elektronikai eszköz (WEEE, 

2012/19/EU irányelvek alapján) amit nem szabad vegyes háztartási hulladékkal együtt 

kezelni. Helyette védve az emberi egészséget és környezetet, elektronikai hulladékok 

átvételére és újrahasznosítására kijelölt helyre kell vinni, amelynek helyét a kormány vagy a 

helyi hatóságok szabják meg. A helyes hulladékfeldolgozás segít megelőzni a negatív 

következményeket, amik az emberi életre és környezetünkre veszélyesek lehetnek. Kérjük 



vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetőkkel, vagy a helyi hatóságokkal, hogy több 

információhoz juthasson a helyszínek és a felhasználási feltételek kapcsán. 

 


