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Smartmi Evaporative Humidifier 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Smartmi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket. 
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő 

adaptert. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Kapcsolja ki és válassza le a hálózati áramforrásról a készüléket, mielőtt mozgatja. 
• Ürítse ki a víztartályt a készülék mozgatása előtt.  
• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat és a 

készülék teljesen száraz-e. 
• Tisztítás után ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja 

be a fali aljzatba. 
• Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.  
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, 

esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról 
a tűzesetek megelőzése érdekében! 

• Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja tovább a terméket. 
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a 

csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb 
sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, 
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és 
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a 
megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
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• Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.  
• Védje az tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá 

vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.   
• Csak a készülékkel kompatibilis tápkábelt használja. Más tápkábelhasználata érvényteleníti a 

garanciát. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, amikor nem használja azt. 
• Ellenőrizze a terméken lévő paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózaton használja. 
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 

melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
• Ha a készülék vízbe esik, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a 

készüléket.  
• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.  
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), 

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
• Ne tekerje a kábelt a készülék köré, mikor az a fali aljzathoz van csatlakoztatva. 
• Ne helyezzen fém tárgyat a készülékre. 
• Ne helyezze az ujját vagy idegen tárgyakat a légbevezető nyíláshoz a párologtató nyíláshoz 

vagy egyéb mozgatható részhez. 
• Figyeljen rá, hogy hajszál vagy egyéb hosszú szálas anyag ne kerüljön a készülék nyílásaiba. 
• Ellenőrizze, hogy megfelelő a szellőzés a háztartási gázkészülékek (pl. gáztűzhely vagy 

vízmelegítő) használatakor a szénmonoxid mérgezés elkerülése érdekében. 
• Ha a riasztó működése leáll, azt okozhatja a felső részen összegyűlt víz. Ez nincs hatással a 

használatra. Visszaáll a normál működés a víz párologtatása során.  
 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  Smartmi Evaporative Humidifier 
Modell:   CJXJSQ02ZM 
Tápellátás:   100-240V ~, 50/60Hz 
Teljesítmény:  8W 
Kapacitás:   Kb. 4l 
Párásítás:   240 mL / ó 
Méretek:   240 240 363 mm 
Wi-Fi:    Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 
Kimeneti teljesítmény: Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.6 dBm 
Súly:     Kb 4,3 kg 
Jel/zaj arány:   ≤ 47dB(A) 
Készenléti fogyasztás:  < 2.0W 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet 
változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
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A DOBOZ TARTALMA 
• Smartmi Evaporative Humidifier okos párásító 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd (Mi Ecosystem Company) 
Address: 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing, 
China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
IMPORTŐR: 

 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu 
  

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
http://www.mstore.hu/
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KEZELŐSZERVEK 
 

 
 

 
 

 
 

Kezelő panel 

Pára kivezetés / Víztöltő nyílás 

Felső rész 

Párologtató dob 

Párologtató dob gomb 

Víztartály 

Vízszint érzékelő 

Vízszint határ 

Alsó rész 
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Hőmérséklet és pára érzékelő 

Légbevezető nyílás 

Tápkábel 

Vízszint jelző 

Wi-Fi / fény 
gomb 

Wi-Fi jelzés 

Üzemmód 
jelzés 

Be / 
Üzemmód 
kapcsoló 

Automatikus mód: 
Automatikusan beállítja 
a működést a szoba 
hőmérséklete és 
páratartalma alapján 
1-es fokozat: alacsony 
2-es fokozat: közepes 
3-as fokozat: erős 
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Vízszint jelzés 
 

  Vízszint < 10% 

  10 % ≤ Vízszint < 40% 

  40 % ≤ Vízszint < 60% 

  60 % ≤ Vízszint < 80% 

  80 % ≤ Vízszint < 100% 

  Vízszint 100% 

  Vízsint a maximum jelzés felett 
 

 Világít  Villog  Kikapcsolva 
 
Üzemmód jelzés 
 

   
  Automatikus mód 

  1-es fokozat: alacsony 
   2-es fokozat: közepes 

  3-as fokozat: erős 
 

 Világít  Nem világít 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
Víz betöltése 
 
Megfelelő víz: csapvíz, ásványvíz, szűrt víz 
 
Víz betöltése a betöltő nyíláson keresztül 
 
Vizet közvetlenül betölthet a betöltő nyíláson keresztül, amikor a készülék be van kapcsolva. A víz 
közvetlenül a víztartályba folyik és a vízszint jelző megváltozik attól függően, hogy mennyi vizet tölt 
hozzá. Fejezze be, ha minden jelzés világít. 
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Víz töltése a víztartályba 
 
Vegye le a készülék felső részét és öntsön vizet közvetlenül a víztartályba. Figyeljen rá, hogy ne 
menjen a maximális jelzés fölé. 
 

 
 
Megjegyzés: Ha túllépi a maximális jelzést, a vízszint jelző fények villogni fognak és a készülék 
figyelmeztető hangot ad ki, azonnal fejezze be a víz töltését. 
 
Be/kikapcsolás 
 
Nyomja meg a Be/Üzemmód váltó gombot a bekapcsoláshoz. Az első bekapcsoláskor automatikus 
módba lép. Nyomja meg a gombot újra az üzemmód váltásához. A gomb 2 másodpercig történő 
nyomva tartásával a készülék kikapcsol.  
 

 
 
Megjegyzés: A készülék nem kapcsol be, ha a víztartály szintje alacsonyabb, mint a minimális vízszint. 
Öntsön vizet a tartályba a készülék bekapcsolásához. 
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Air Dry mode (Kiszárítás mód) 
 
Megjegyzés: Az „Air Dry mode” be és kikapcsolható az alkalmazásban. 
 
Ha az „Air Dry mode” be van kapcsolva 
 
Ha a vízszint 10% alá csökken, a készülék folytatja a működést kb. 8 órán keresztül, hogy kiszárítsa a 
víztartályt, a megmaradó vízből leülepedő maradványok elkerülése miatt. 
 
Ha az „Air Dry mode” ki van kapcsolva 
 
Ha a vízszint 10% alá csökken, a készülék automatikusan kikapcsol. 
 
Fényerő beállítás 
 
Nyomja meg a Wi-Fi / Fény gombot a fényerő beállításához: magas (high), alacsony (low) vagy ki (off) 
 

 
 
A MOBIL APPLIKÁCIÓ TELEPÍTÉSE 
 
Ez a termék használható a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*. 
Vezérelheti az eszközt a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül. 
Olvassa be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha 
az alkalmazás már telepítve van az ön készülékén, akkor a csatlakoztatási 
képernyőre lép. Az alkalmazást letöltheti az alkalmazás áruházból is. 
 
Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és koppintson "+" jelre 
a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. 
 
* Az alkalmazás neve Xiaomi Home Európában (kivéve Oroszország). A 
készüléken megjelenő alkalmazásnév az alapértelmezett. 
 
Megjegyzés: Az alkalmazás verziója a leírtaktól eltérő lehet, kövesse a kijelzőn megjelenő 
információkat az aktuális verzió alapján. 
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Wi-Fi újraindítása 
 
Ha a telefonjával nem tud csatlakozni a készülékhez, nyomja meg és tartsa nyomva a Wi-Fi / Fény 
gombot 5 másodpercig. Amint hangjelzést hall a Wi-Fi állapot újra lett indítva. 
 

 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból tisztítás előtt! 
 
A víztartály tisztítása 
 
A víztartályt elöblítheti tiszta vízzel vagy letörölheti egy puha ruhával a készülék tiszta állapotának 
biztosításához és megelőzheti maradványok megjelenését maradék vagy szennyezett víztől.  
 

 
 

Megjegyzés: Ha gyakran használja a készüléket, javasolt a hetente történő tisztítás 
 
  



Smartmi Evaporative Humidifier Manual HU v1.0  - 12. oldal 
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

A párologtató dob tisztítása 
 
Eltávolíthatja a párologtató dobot és egy puha ruha vagy tiszta víz használatával elöblítheti a dobot. 
Elforgathatja a gombot a dob oldalán, hogy megtisztítsa a korongokat. 
 

 
 

Az ábra szerint forgassa el a gombot a dobon a korongok eltávolításához (Fasten – Rögzítés, Loosen 
– Eltávolítás). 
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