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Bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom 
alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú 
súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za 
ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní 
spotrebiča.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho 
servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu.

Nádržku na vodu čistite každé 3 dni.

Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast 
biologických organizmov v priestore.

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre 
budúce použitie.
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Nedovoľte, aby bol priestor okolo zvlhčovača vlhký alebo mokrý. Pokiaľ 
sa vlhkosť objaví, znížte výkon zvlhčovača. Ak
nie je možné znížiť výstupný výkon zvlhčovača, používajte zvlhčovač 
vzduchu. prerušovane. Nepoužívajte savé materiály, napríklad koberce,
záclony, závesy alebo obrusy, mohli by navlhnúť.
Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič zo siete.
Pokiaľ spotrebič nepoužívate, nikdy nenechávajte vodu v nádrži. 
Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším 
použitím zvlhčovač vyčistite.
Každý tretí deň vyprázdnite nádržku na vodu a doplňte ju. Pred 
opätovným naplnením ju vyčistite čerstvou vodou z vodovodu alebo 
čistiacimi prostriedkami, pokiaľ to výrobca vyžaduje. Odstráňte všetok 
vodný kameň, usadeniny alebo film, ktorý sa vytvoril na stenách nádržky 
na vodu alebo na vnútorných plochách, a utrite všetky plochy do sucha.
VAROVANIE: Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo 
v prostredí, kde sa spotrebič používa alebo skladuje, sa môžu v nádržke 
množiť a byť vynášané do vzduchu, čo môže spôsobiť veľmi vážne 
zdravotné riziká, pokiaľ sa voda nevymieňa a nádržka sa každé 3 dni. 
riadne nevyčistí.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nezapájajte ani 
neodpájajte zvlhčovač mokrými rukami.
Nepokúšajte sa zvlhčovač sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.
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Po zapnutí zvlhčovača sa odparovača nedotýkajte. V opačnom prípade 
môžete zacítiť bodnutie.
Napájací kábel nezamotávajte, nepoškodzujte ani naň neklaďte ťažké 
predmety, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo 
požiaru.
Ak počas používania dôjde k chybe, okamžite zvlhčovač odpojte od 
siete a kontaktujte popredajný servis.
Počas práce so zvlhčovačom nevyberajte nádržku na vodu zo základne 
a nikdy sa nedotýkajte vodovodného potrubia alebo akýchkoľvek 
súčastí vo vnútri nádržky.
Odpojte zvlhčovač počas búrky alebo pokiaľ ho neplánujete dlhšiu 
dobu používať.
Neotáčajte zvlhčovač hore nohami, pokiaľ pracuje alebo je
v nádržke voda, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných elektronických 
súčastí.
Pri používaní zvlhčovača vzduchu sa striktne riaďte pokynmi 
uvedenými v tomto návode na použitie. Užívatelia nesú zodpovednosť 
za prípadné straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
nesprávneho používania zvlhčovača.
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Prehľad produktu

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke 
slúži len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Vnútorný hmlový výstup
Vonkajší hmlový výstup

Kryt vodnej nádrže

Výstup vzduchu

Základňa

Gombík

Spodný kryt

Napájací kábel
Indikátor

Nádrž na vodu

Okno vodnej hladiny

Pohľad do interiéru nádrže na vodu

Filter (s filtračnou 
špongiou vo vnútri)

Vnútorný ukazovateľ 
hladiny vody 
(s plavákovou 
guličkou vo vnútri)Pohľad do interiéru základne

Plávajúce doska
Odparovač

Vodovodné potrubie
Non-direct Water Adding Area

Do not pour water along the side with knob.

ON

4 L
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Pridávanie vody

Odporúča sa pridávať čistú vodu z vodovodu alebo vyčistenú vodu nasledujúcimi tromi spôsobmi:

Metóda 1: Do nádržky na vodu pridajte primerané množstvo vody z dutej časti krytu nádržky na vodu.

Metóda 2: Otvorte kryt nádržky na vodu a doplňte vodu do nádržky na vodu.

Metóda 3: Vyberte nádržku na vodu a umiestnite ju na rovný povrch, potom do nádržky pridajte vodu. Alebo 

môžete nádržku na vodu priamo preniesť ku kohútiku a po vyčistení nádržky pridať vodu.

UPOZORNENIE: Uistite sa, že je zvlhčovač umiestnený na rovnom povrchu a že hladina vody nepresahuje 

maximálnu hladinu.

Ako používať

InštaláciaMetóda 3Metóda 1 Metóda 2

4 L

ON

4 L

ON

4 L

Pripojenie k napájaniu: Zapojte zvlhčovač do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky zvlhčovača na pripojenie
na napájanie.

Zapnutie: Otáčajte gombíkom v smere hodinových ručičiek.

Vypnutie: Otáčajte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek do polohy "OFF".

Nastavenie intenzity hmly: Otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek zvýšite intenzitu hmly 

a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ju znížite.

ON

4 L



6

Popisy stavov indikátorov

Bezpečnostné opatrenia

Inštalácia zvlhčovača vzduchu
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám, uistite sa, že je zvlhčovač 

vzduchu správne používaný.

Zvlhčovač nepripájajte k elektrickej zásuvke, kým nie je úplne zostavený.

Zvlhčovač vzduchu nerozoberajte.

Funguje normálne 

Nedostatok vody 

Nádrž na vodu 

odstránené Vypnuté

Biela

Červená

Červená

Vypnuté

Zvlhčovač vzduchu Indikátor

Premiestnenie zvlhčovača vzduchu

Pred premiestnením zvlhčovač vypnite a odpojte zo zásuvky.
Pri preprave alebo premiestňovaní zvlhčovača najskôr vyprázdnite nádržku na vodu.

Umiestnenie zvlhčovača vzduchu
Pri prvom použití zvlhčovača v novom prostredí ho pred použitím nechajte 30 minút pri izbovej teplote, inak 
by mohlo dôjsť k poškodeniu nádržky na vodu v dôsledku náhlych zmien teploty.
Neklaďte zvlhčovač priamo na drevené povrchy, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo deformácii spôsobenej 
vlhkosťou.
Neumiestňujte zvlhčovač do vzdialenosti dvoch metrov od nábytku a spotrebičov, aby ste chránili nábytok 
a spotrebiče pred vlhkosťou.
Zvlhčovač vzduchu uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému 
žiareniu.
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Pred samostatným umiestnením vyprázdnite nádržku na vodu.

Nepoužívajte zvlhčovač na deke alebo uteráku, aby ste neblokovali prívod vzduchu a nenamočili stôl.

Obmedzenie používania
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným škodám, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. 
  Zvlhčovač vzduchu vždy umiestnite na rovný povrch. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu 
hladiny vody alebo môže dôjsť k preplneniu nádržky na vodu.

Napätie zdroja napájania musí byť rovnaké ako menovité napätie zvlhčovača. Pokiaľ sa napätie nezhodujú, 
zvlhčovač nepoužívajte.

Používanie zvlhčovača vzduchu

Ak zvlhčovač vydáva neobvyklé zvuky, zapácha alebo sa prehrieva, okamžite ho prestaňte používať.
Udržujte vlasy a tkaniny mimo zvlhčovač vzduchu, aby sa nezachytili do prívodu vzduchu a výstupu vzduchu 
alebo ich neblokovali.
Na zvlhčovač nesadajte, neopierajte sa oň ani ho nenakláňajte.
Pri používaní zvlhčovača v spojení so spotrebičmi na plynné palivá, ako sú plynové sporáky a plynové 
ohrievače, zaistite dostatočné vetranie, aby nedošlo k otrave oxidom uhoľnatým.

Nádrž na vodu
Aby nedošlo k poškodeniu zvlhčovača, neprilievajte do nádržky na vodu vodu s teplotou vyššou ako 40 °C. 
Nepridávajte vodu cez výstupy hmly.
Pokiaľ je na dne zvlhčovača voda, utrite ju suchou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu zvlhčovača. 
Nepoužívajte zvlhčovač v prostredí, kde je teplota nižšia ako 0 °C, pretože voda v nádržke na vodu môže 
zamrznúť a spôsobiť poškodenie zvlhčovača. V takom prostredí vždy vyprázdnite vodu z nádržky na vodu. Do 
nádržky nevkladajte pri používaní zvlhčovača žiadne kovové predmety, chemikálie ani čistiace prostriedky, inak 
dôjde
na poškodenie zvlhčovača a zhoršenie kvality vzduchu.
Pred vyprázdnením nádržky na vodu zvlhčovač vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
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Starostlivosť & údržba

Pred čistením zvlhčovač vzduchu vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
Zvlhčovač vzduchu je možné priamo utrieť čistou, mäkkou a vlhkou handričkou a odporúča sa čistiť ho raz 
týždenne.
Ak chcete odstrániť vodný kameň v nádržke na vodu, môžete do nádržky naliať kyselinu citrónovú (predáva sa 
samostatne), zotrieť vodný kameň vatovým tampónom alebo mäkkou kefkou a potom nádržku vyčistiť vodou.
Pokiaľ zvlhčovač vzduchu nebudete dlhšiu dobu používať, vylejte zo základne a nádržky na vodu zostávajúcu vodu.
Pred uskladnením zvlhčovača vyčistite a osušte všetky jeho časti.

Špecifikácie

Názov: Humidifier 
Model: MJJSQ06DY 
Menovité napätie:220–240 V~ 
Menovitý výkon: 23 W 
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz 
Prevádzková teplota: 5°C to 40°C

Kapacita zvlhčovania: 300 mL/h * 
Hlučnosť: ≤ 38 dB(A)
Čistá hmotnosť: 1,4 kg
Kapacita vodnej nádrže: 4 L
Rozmery položky: Φ 190 × 202 × 315 mm 
Prevádzková vlhkosť vzduchu: 10%–80% RH

* Zvlhčovacia schopnosť bola testovaná spoločnosťou CVC Testing Technology Co., Ltd. podľa normy GB/T 
23332-2018. Testovaný uhol dávkovania hmly je 180 °. Číslo skúšobného protokolu: WTS2022-8608.
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Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

My, Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je 
v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie 
vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Podrobný elektronický manuál nájdete na adrese www.mi.com/global/service/
userguide.

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia 
(OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým 
odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje 
odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových 
elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia 
a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské 
zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od 
inštalatéra alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Problém

Odstraňovanie problémov

Možná príčina Riešenie

Zvlhčovač vzduchu nemožno 
normálne zapnúť.

Zvlhčovač pri 
prevádzke nevytvára 
vietor ani hmlu.

Množstvo hmly je príliš malé.

Chyba ventilátora. 

Odparovač je poškodený.

Prívod vzduchu alebo 
výstup hmly je upchatý.

Zvlhčovač vzduchu nie je 
pripojený k napájaniu.

V nádrži na vodu dochádza 
voda.

Skontrolujte, či je zvlhčovač 
správne zapojený.

Doplňte do nádrže vodu.

Obráťte sa na popredajný servis.

Vyčistite prívod vzduchu alebo 
výstup hmly.

Poznámka: Ak sa vám nedarí vyriešiť problémy pomocou vyššie uvedených riešení, obráťte sa na popredajný servis.

Informácie o súlade s predpismi



Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

(spoločnosť Mi Ecosystem)
Adresa:No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beĳiao Town, Shunde District, Foshan City, 
Guangdong Province, China

Dovozca:
AT Computers a.s.
Těšínská 1970/56, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 61672599




