
Smartmi elektromos fűtés Smart 1S használati útmutató

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi
használatra.



Biztonsági megjegyzés

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Ez a fű tő test csak beltéri használatra alkalmas, stabilan kell elhelyezni, hogy ne boruljon vagy
billenjen oldalra.

A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a lábtartót megfelelően szerelte fel.

Kérjük, csatlakoztassa a terméket egy 220 V-os egyfázisú, váltakozó áramú tápegységhez.

Az aljzatnak biztonsági földelővel kell rendelkeznie, és a teherbírása nem lehet kisebb 10A-nél,
különben az könnyen balesethez vezethet.

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fű tő testet és a tápkábelt.

Ne érintse meg a fűtőtestet nedves kézzel.

Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a használatban lévő vagy éppen leállított
fű tő testet.

A túlmelegedés és a tűz elkerülése érdekében ne használjon hálózati hosszabbítót.

Szigorúan tilos vékony fémhuzalokat vagy egyéb idegen tárgyakat beszúrni a gép bármely résébe
az áramütéses balesetek elkerülése érdekében.

Kérjük, hogy a fűtőberendezést jól szellőző környezetben használja, és szigorúan tilos, hogy
törmelék kerüljön bele, vagy valami elzárja a levegő bemeneti, ill. levegő kivezető nyílását.

Ne helyezzen és ne használjon elektromos fűtő testet gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok,
pl. benzin, festék vagy más hasonló.

Az elektromos fű tő testeket nem szabad közvetlenül elektromos aljzat alá helyezni. Ez a termék
egy nagy teljesítményű fűtőkészülék.

Első használatkor új aljzathoz kell igazítani, vagy ellenőrizni kell, hogy a dugó és az aljzat jól
illeszkedik-e. Egyszerű ellenőrzési módszer: dugja be a tápdugót a konnektorba, állítsa be a
fűtési célhőmérsékletet 28°C-ra, kapcsolja ki és húzza ki a dugót kb. 30 perc múlva, és
ellenőrizze, hogy a dugó villáinak hőmérséklete nem túl magas-e. Az aljzatot ki kell cserélni,
hogy elkerüljük a rossz érintkezés miatti túlmelegedést, ami a csatlakozódugó megégését és
tűzveszélyt okozhat.



Ne használjon sérült vezetéket vagy dugót a fűtőberendezés csatlakoztatásához. Ha a hálózati
kábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártó szakemberének, a karbantartó
részlegének vagy hasonló osztályának szakemberének kell kicserélnie.

Ügyeljen arra, hogy a túlterhelés elkerülése érdekében ugyanazon az áramkörön ne használjon
más berendezést, csak ezt a terméket.

Ha a fűtő testet hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki az „ON/OFF” kapcsolóval, és húzza ki
a tápkábelt a konnektorból. Az elektromos fűtés meghibásodása esetén hívja a szervizt, ne
szerelje szét egyedül.

Ezt a terméket nem használhatják olyan felhasználók (beleértve a gyermekeket is), akik nem
rendelkeznek megfelelő fizikai, érzékszervi, mentális képességekkel, tapasztalattal vagy tudással,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személyek felügyelete vagy irányítása alatt állnak.
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Nyissa ki a csomagot, szerelje fel a lábtartókat és máris használhatja a készüléket.

Kikapcsolás Bekapcsolás

Fényerő sebességbeállítása /
Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

Hőmérséklet beállító gomb

Kikapcsolás időzítő gomb

Leállítási visszaszámlálás

Hőmérséklet kijelző

Kikapcsoló gomb

Hőmérséklet beállító gomb

Wi-Fi jelző

Kikapcsolás időzítő gomb

Páratartalom



Használat

Az elektromos fűtőberendezés be- és kikapcsolásához először kapcsolja be a mechanikus
kapcsolót, majd nyomja meg a Be/Ki gombot röviden az elektromos fűtőelem bekapcsolásához,
hosszan nyomja meg a gombot a készülék kikapcsolásához. Amikor a fűtőberendezést hosszabb
ideig nem használja, kapcsolja ki a mechanikus kapcsolót és húzza ki a csatlakozót.

Hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a “+” vagy “-” gombot a hőmérséklet beállításához, a hőmérséklet 16°C és 28°C
között állítható. Alapértelmezés szerint 24°C-ra van beállítva a fűtőberendezés, a későbbi
változtatásoknál a készülék a legutolsó beállított értéket tárolja a következő bekapcsolásig.

Időzítés

Nyomja meg a “+” vagy “-” gombot az időzítés időtartamának kiválasztásakor. Ez az érték 0,1
óra, 2 óra, 4 óra, 6 óra és 8 óra között állítható be. A visszaszámlálás beállítása után az “óra”
ikon elkezd villogni.

Fényerő beállítása

Röviden nyomja meg a “Fényerő beállítása/Wi-Fi visszaállítás” gombot a gombok és a kijelző
terület fényerejének beállításához.

Wi-Fi reset

Nyomja meg és tartsa lenyomva a “Fényerő beállítás/Wi-Fi visszaállítás” gombot több, mint 5
másodpercig, a fűtőegység Wi-Fi jelzőfénye elkezd villogni, majd csatlakozásra vár állapotba lép
és megtörténik a sikeres visszaállítás.

Ez a termék csatlakoztatva van a Mijia-hoz, ami a Mijia alkalmazáson vagy a Xiaomi
alkalmazáson keresztül vezérelhető, összekapcsolható más termékekkel.

Olvassa be a QR kódot és telepítse az alkalmazást. Az alkalmazást
megnyitva automatikusan belép az eszköz csatlakozási oldalára. Az
alkalmazás áruházban való kereséssel is megtalálhatja és telepítheti az
alkalmazást. Az alkalmazásban kattintson a jobb felső sarokban található
“+” jelre, hogy újabb eszközöket tudjon hozzáadni.

Tipp: az alkalmazás a folyamatos frissítések miatt másként működhet.
Kérjük kövesse a telepítés utáni folyamatokat a helyes használat érdekében.



Karbantartás

A fűtőelem tisztítása előtt mindenképpen húzza ki azt a konnektorból és várja meg, míg az
eszköz teljesen lehűl.

A fűtőtest külső felületét egy nedves ruhával enyhén törölje le, majd miután teljesen megszáradt,
újra használhatja a készüléket.

! Szigorúan tilos a készüléket vízbe meríteni.
! Ne öntsön vizet a gép belsejébe.
! Ne törölje le semmilyen tisztítószerrel.
!A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet.

Alapvető paraméterek

Terméktípus Konvektív fűtés
Termékmodell DNQZNB05ZM
Termék méret 684x459x203 mm
Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
CMIIT ID 2019DP6985
Névleges teljesítmény 2200 W
Névleges feszültség 220V
Névleges Frekvencia 50 Hz
Vízállósági osztály IPX4

A termékben lévő veszélyes anyagok neve és a előfordulási mennyisége

Káros anyag
Anyag neve PB HG CD Cr(VI) PBB PBDE

Váz O O O O O O
Fűtőhuzal O O O O O O
Tápkábel O O O O O O
Áramkör X O X O O O

Ez a dokumentum az SYT 11364 előírásai szerint készült.
O: Azt jelzi, hogy a jelzett veszélyes anyag tartalma ennek a résznek az összes homogén anyagában a
GB/T 26572 szabványban meghatározott mérték alatt van.
X: Azt jelzi, hogy az alkatrész legalább egy homogén anyagában a veszélyes anyag tartalma meghaladja a
GB/T 26572-ben meghatározott határértéket.


