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Biztonsági utasítások
Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Ez a fűtőtest csak beltéri használatra alkalmas. 
Használat közben helyezze el stabilan, és ne borítsa fel 
vagy billentse meg.
Kérjük, csatlakoztassa a terméket egy 230 V-os 
egyfázisú váltakozó áramú tápegységhez.
A balesetek elkerülése érdekében a használt 
aljzat teherbírása nem lehet kisebb 10 A-nél.

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a 

fűtőtestet vagy annak tápkábelét.

Ne érintse meg a fűtőtestet nedves kézzel, és ne használja állatok 

és növények melegítésére vagy melegítésére. Az égési sérülések 

és forrázások elkerülése érdekében ne érintse meg
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a fűtőtestet használat közben vagy közvetlenül a 
kikapcsolása után.
A túlmelegedés okozta tüzek elkerülése érdekében 
ne használjon hosszabbító kábelt.
Kérjük, hogy a fűtőberendezést jól szellőző környezetben 
használja, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön semmilyen 
tárgy a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába, vagy 
elzárja azt. Az áramütés elkerülése érdekében ne dugjon 
vékony fémhuzalt vagy más idegen tárgyat a fűtőelem 
résébe.
Ne helyezze és ne használja a fűtőberendezést benzin, festék 

vagy más gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok, illetve 

olyan tárgyak közelében, amelyek könnyen deformálódhatnak, 

elszíneződhetnek vagy hő hatására megrongálódhatnak, vagy 

erősen poros helyen (például garázsban vagy műhelyben).
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Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül a 
hálózati aljzat alá.
Ez a termék nagy teljesítményű fűtőberendezés. 
Kérjük, ellenőrizze, hogy a dugó és az aljzat jól 
illeszkedik-e az első használat előtt, vagy új aljzat 
használatakor.
Gyors ellenőrzés: Dugja be a hálózati csatlakozót a 
konnektorba. Váltson meleg üzemmódba, és indítsa el 
a fűtést. Körülbelül 30 perc elteltével kapcsolja ki és 
húzza ki a készüléket, majd ellenőrizze, hogy a 
csatlakozótüskék nem melegednek-e túl. Ha a csapok 
felforrósodnak (a hőmérséklet meghaladja az 55°C-ot 
vagy ennél magasabb), az aljzatot ki kell cserélni, hogy 
elkerüljük a rossz csatlakozás miatti túlmelegedést, 
ami a csatlakozódugó megégéséhez vagy 
tűzbalesethez vezethet.
Ne csatlakoztassa a fűtőberendezést sérült
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vezetékek vagy csatlakozók. A saját biztonsága 
érdekében, ha a tápkábel megsérül, azt a gyártó 
szakembereinek, a javítószolgálatának vagy 
hasonló funkcióinak ki kell cserélnie.
A túlterhelés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne 

használjon más eszközt a fűtőberendezéssel ugyanabban az 

áramkörben.

Ha a fűtőtestet hosszabb ideig nem 
használja, állítsa a mechanikus kapcsolót 
"OFF" állásba, és húzza ki a fűtőelemet a 
konnektorból.
A fűtés meghibásodása esetén hívja az 
ügyfélszolgálati telefonszámot. Ne kísérelje 
meg saját maga szétszerelni a készüléket.
Ez a termék nem azoknak készült, akik fizikailag 
vagy szellemileg korlátozottak, vagy akik 
korlátozott tapasztalattal rendelkeznek, ill
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tudást (beleértve a gyermekeket is), kivéve, 
ha gondviselőik felügyelete vagy irányítása 
alatt állnak.
Ne használja ezt a terméket fürdőkádak, 
esőztetők vagy úszómedencék közelében, és ne 
merítse vízbe. Az égési sérülések elkerülése 
érdekében ne engedje, hogy testrészei 
közvetlenül érintkezzenek a kimeneti felülettel.
Ne használja ezt a fűtőtestet, ha 
leesett.
Ne használja, ha a fűtőelem sérülésének 
látható jelei vannak.
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb 
gyermekek, valamint csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességű, illetve 
tapasztalattal és tudással nem rendelkező 
személyek használhatják, ha kaptak.
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felügyelet ill
a készülék biztonságos használatára vonatkozó 
utasításokat, és ismerje meg az ezzel járó 
veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 3 
évnél fiatalabb gyermekeket folyamatosan 
felügyelet nélkül távol kell tartani. A 3 évesnél 
fiatalabb és 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor 
kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha azt a 
rendeltetésszerű normál működési helyzetébe 
helyezték vagy telepítették, és felügyeletet kaptak, 
vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos 
használatára vonatkozóan, és megérteni az ezzel 
járó veszélyeket. 3 évesnél fiatalabb és 8 évnél 
fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják, 
szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, illetve 
nem végezhetik el a használatot
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karbantartás.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást 
gyermekek nem végezhetik anélkül
felügyelet.
VIGYÁZAT
A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és 
égési sérüléseket okozhatnak.
Különös figyelmet kell fordítani ott, ahol 
gyermekek és kiszolgáltatott személyek vannak.
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Figyelem

Ne merítse vízbe a fűtőtestet. Ne 
öntsön vizet a fűtőberendezésbe.
Ne törölje le a fűtőtestet semmilyen tisztítószerrel. A 
túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a 
fűtőtestet.
Ne használja ezt a fűtőberendezést kis helyiségekben, 
ha olyan személyek tartózkodnak bennük, akik nem 
képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha 
állandó felügyeletet biztosítanak.
A tűzveszély csökkentése érdekében a textíliákat, 
függönyöket vagy bármely más gyúlékony anyagot 
tartsa legalább 1 m távolságra a levegőkimenettől.
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Termék áttekintés

Érintésvezérlés
fedőlap

Fogantyú

Légbevezető

Levegőkivezető nyílás

Mechanikai
kapcsoló
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Gombok

Bekapcsolás

Kikapcsolni

Be/Ki és szintbeállítás

Késleltetett

Oszcilláció be/ki

Világítás/gyerekzár
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Távirányító

Be/Ki és szintbeállítás

Késleltetett

Oszcilláció be/ki

Gyerekzár
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Használat

Be-/kikapcsolás és szintbeállítás
Kapcsolja be a mechanikus kapcsolót, és röviden nyomja meg a "Be/Ki és szint beállítás" 
gombot a fűtőventilátor bekapcsolásához. Nyomja meg ismét röviden a gombot a szint 
beállításához, és a megfelelő jelzőfény világít. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Be/Ki 
és szint beállítás” gombot 2 másodpercig a fűtőventilátor kikapcsolásához.

Időzítő beállítása

Röviden nyomja meg a "Késleltetett kikapcsolást"

átvált az 1h, 2h, 4h, 8h beállításokon és a törlésen. A fűtőventillátor az időzítő lejárta 
után kikapcsol. Ha az időzítő funkciót újra engedélyezi, a ciklus alapértelmezés szerint 1 
órától kezdődik. További időzítőbeállításokat választhat a „Mi Home / Xiaomi Home” 
alkalmazásban.

gombot az időzítő funkció engedélyezéséhez, amely

Oszcillációs beállítás
Röviden nyomja meg az "Oszcilláció be/ki" gombot

Minden alkalommal, amikor a fűtőventillátort újra bekapcsolja, az előző rezgésbeállítás 
érvényesül.

gombot az oszcilláció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Tipp: Az oszcilláció utáni beállítás a „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazásban állítható be.
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Világítás/gyerekzár beállítás
Röviden nyomja meg a "Light/Gyermekzár" gombot

jelzőfények, amelyek a Bright, Dim és Off között váltakozik.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Light/Gyermekzár” gombot 4 másodpercig a gyermekzár 

funkció bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ismét 4 másodpercig a 

funkció kikapcsolásához.

gombot a fényerő beállításához

Távirányító párosítás
Amíg a fűtés működik, egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a "Oszcilláció 
be/ki" és a "Gyermekzár" gombot a távirányítón 4 másodpercig, ekkor a 
távirányító jelzőfénye villogni kezd. 30 másodpercen belül egyszerre nyomja 
meg és tartsa lenyomva 4 másodpercig a "Oszcilláció be/ki" és a "Light/
Gyermekzár" gombot a fűtőkészüléken. Minden jelzőfény kigyullad, és egy 1 
másodperces sípoló hang jelzi, hogy a párosítás sikeres volt.

Tipp: A távirányító már a gyártás során párosítva van, és könnyen használható.
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Termosztát beállítása
A termosztát beállítása az alkalmazáson keresztül rugalmasan állítható 16 és 30 ˚C 
között. Szállítás előtt a készülék "Termosztát beállítása" funkciója alapértelmezés szerint 
be van kapcsolva, és a maximális hőmérséklet 30 °C.
Amikor a környezeti hőmérséklet eléri a beállított értéket, a fűtőventillátor 
automatikusan leállítja a fűtést; Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint a 
beállított érték, automatikusan bekapcsolja a fűtést.

Wi-Fi visszaállítás
Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a "Be/Ki és szintbeállítás" gombot.

ki" gombokat a fűtőkészüléken 4 másodpercig. A Wi-Fi jelzőfény villogni kezd, és a 
visszaállítás 30 másodpercen belül befejeződik. A Wi-Fi jelzőfény világítani kezd, jelezve, 
hogy a visszaállítás sikeres volt.

és „Késés
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Gyors beállítás
Ez a termék a "Mi Home / Xiaomi Home" szoftverrel működik. A "Mi Home / Xiaomi 
Home" alkalmazáson vagy a Mi AI-n keresztül vezérelhető. Más termékekkel is 
összekapcsolható vagy együttműködhet.
Olvassa be a QR-kódot a „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Azok 

a felhasználók, akik már telepítették az alkalmazást, közvetlenül az eszközcsatlakozási oldalra 

léphetnek. Vagy keressen rá a „Mi Home / Xiaomi Home” kifejezésre az alkalmazásboltban az 

alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Nyissa meg a „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazást, és 

érintse meg a „+” jelet a kezdőlap jobb felső sarkában, hogy az utasításokat követve hozzáadjon 

egy eszközt.

Megjegyzés: A tényleges működés a „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazás frissítései és 
frissítései miatt változhat. Kérjük, kövesse az alkalmazásban található aktuális 
utasításokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a „Works with Mi Home / 
Xiaomi Home” csak szoftverszintű ellenőrzést biztosít. 
A Xiaomi és a Mi Home / Xiaomi Home nem felelős a 
gyártásért, a megvalósításért, a minőségfelügyeletért 
és a termék és vállalkozása egyéb vonatkozásaiért.
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Karbantartás és gondozás
A fűtőelem tisztítása előtt húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl.

Óvatosan törölje le a fűtőtest külső felületét egy nedves ruhával, és ne használja újra, 
amíg teljesen meg nem szárad.

Műszaki adatok

Terméktípus Ventilátoros fűtés Névleges teljesítmény 2000W

Modell ZNNFJ07ZM Névleges feszültség 230V~

Tétel
méretek

Névleges

frekvencia230×230×608 mm 50 Hz

Vezeték nélküli

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

RF specifikáció:
Wi-Fi 2,4G (2400 - 2483,5 MHz), max. RF kimeneti teljesítmény: <20 dBm
Normál használat mellett ezt a berendezést kb. távolságra kell tartani
legalább 20 cm legyen az antenna és a felhasználó teste között.
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Szabályozási megfelelőségi információk
Európa – EU megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton a Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a ZNNFJ07ZM 
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: https://
smartmi.com. cn/doc.html

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés 
hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási 
hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a 
használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A 
helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt   lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi 
hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

Gyártó: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Cím: 
201-203 szoba, 6. blokk, A épület, 66. szám, Zhufang Road,

Qinghe, Haidian kerület, Peking
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