
Smart Pet Fountain
kisállat itató

Felhasználói kézikönyv



Áttekintés

Üzembe helyezés

A csomag tartalma

1. Fogantyú
2. Fedél
3. Szűrőtálca
4. Vízcső
5. Szűrő
6. Előszűrő
7. Vízpumpa
8. Vízszint ablak
9. Vízszint jelző
10. Tápcsatlakozó
11. Normál üzemmód jelző
12. Okos üzemmód jelző
13. Funkciógomb

 Itató Szűrő Előszűrő Tápegység

1. Nyissa ki a fedelet, és beüzemelés előtt tisztítsa meg az 
alkatrészeket! 
Ne használjon forró vagy forralt vizet a tisztításához!

2. Öblítse át a szűrőt tiszta vízzel legalább két percen keresztül, hogy az 
aktív szénszűrőből származó lebegő szénpor kioldódjon!
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1. Csatlakoztassa a tápkábelt az itató alján 
található tápcsatlakozóhoz!

2. Vegye ki a víztartályt, töltse fel vízzel, és 
helyezze vissza! Ezután zárja le a fedelet!

3. Dugja be a tápkábelt az elektromos 
aljzatba, és az itató működni kezd!

4. Az itató automatikusan leáll, ha kinyitják. 
Ilyenkor vizet tölthet a tartályba.

Használat

Vízadagolási üzemmódok

Normál üzemmód
Ilyenkor az itató folyamatosan adagolja a vizet.

Okos üzemmód
Ilyenkor az itató az alábbiak szerint adagolja a vizet.
8:00 – 22:00: 10 perc adagolás, majd 10 perc szünet.
22:00 – 8:00: 10 perci adagolás, majd 50 perc szünet.
Az adagolási idő változhat, ha az itató nincs hálózati kapcsolatban.

3. Szerelje be a szűrőt és az előszűrőt! Ha a vízszivattyú 
nincs a helyén, csatlakoztassa újra a vízcsőhöz! 
A szűrőt, az előszűrőt és az előszűrő tartót havonta, a 
vízcsövet kéthavonta javasolt cserélni. 
Alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket (víztartály, 
fedél, szűrőtálca, szűrő, előszűrő, vízszivattyú) legalább 
hetente!

Állapotjelzők
Üzemmód állapotjelző
• Világító fehér - normál működés
• Világító narancs - szűrőcsere
• Villogó kék - várakozás csatlakozásra
• Világító kék - csatlakozva

Vízszint jelző
• Világító piros - kevés víz
• Villogó piros - a vízpumpa eltömődött



A normál üzemmód jelző akkor világít, ha az itató normál módban működik, az okos 
üzemmód jelző pedig akkor világít, ha az itató okos módban van. A két kijelző bármelyike 
világít, amikor az itató működik.

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a 
Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen 
be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat 
követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő 
készüléktípust! Kapcsolja be a készüléket, majd bökjön a Next gombra! 
Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, lépjen tovább, és elindul a keresés. Adja 
hozzá a megtalált készüléket!
Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel 
és a tápcsatlakozó jó állapotban van-e és 
megfelelően működik!

• Rendszeresen ellenőrizze, megfelelően 
működnek-e az érintkezők és a fedél, és 
a tartály között! Az érintkezőket száraz, 
puha ruhával törölje!

Funkciógomb
• Röviden nyomja meg a normál és okos üzemmód közti átváltáshoz!
• Tartsa nyomva 2 másodpercig a készenléti üzemmód bekapcsolásához! 

Nyomja meg újra a működés folytatásához!
• Tartsa nyomva 6 másodpercig a Wi-Fi, és a gyári beállítások visszaállításához!

Szűrő visszaállítása gomb
• A szűrő cseréje után tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig!
• A szűrő aktuális élettartama a mobilalkalmazásban ellenőrizhető.
• Tartsa nyomva 7 másodpercig a Wi-Fi be-, vagy kikapcsolásához! 

Bekapcsolás után az üzemmód állapotjelző kéken villog a 
csatlakozásig. 
Kikapcsolás után az üzemmód állapotjelző 2 másodpercig kéken 
világít, majd kialszik.

Karbantartás

Mobilalkalmazás

Karbantartás és tisztítás

• Ellenőrizze, hogy a vízcső végei nem 
lazultak-e meg vagy váltak le!

• Ellenőrizze és tisztítsa meg a vízpumpa 
lapátjait!



• Nyissa fel a fedelet és 
vegye ki a vízpumpát!

• Távolítsa el az előszűrőt és 
a tartóját a vízpumpáról!

• Távolítsa el a vízpumpa 
fedelét!

• Vegye ki a pumpalapát egységet! • Tisztítsa meg a vízpumpa alkatrészeit, 
majd helyezze vissza őket sorrendben!

Javasoljuk, hogy legalább hetente alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket, beleértve a 
víztartályt, a fedelet, a szűrőtálcát, a szűrőt, az előszűrőt és a vízpumpát!
Legalább hetente cserélje ki a vizet, hogy a ne tömődjön el a szűrő!

A vízpumpa tisztítása

• 2 liter űrtartalom
• 1,5 m tápkábel
• Wi-Fi 2,4 GHz
• Android és iOS kompatibilis alkalmazás
• 5,9 W teljesítmény
• DC 5,9 V, 1 A
• Méretek: 191×191×177 mm
• Súly: 1,3 kg

Műszaki paraméterek

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül 
megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
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