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TОЧКИ ЗА ВНИМАНИЕ

Прочитајте го упатството за употреба внимателно пред употреба и чувајте го за во иднина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

1. За да избегнете електричен удар и пожар, не дозволувајте вода, 
течност или кој било запалив детергент да влезат во производот или да 
го исчистите со горенаведените течности.
2. Не прскајте инсектицид, парфем или друг запалив спреј околу 
производите.
3. Пред да го поврзете напојувањето, проверете дали напонот на 
производот е во согласност со локалниот напон на напојувањето.
4. Овој производ не може да замени нормална вентилација, дневно 
собирање прашина или масло при готвење.
5. Осигурете се дека производот се користи во состојба на стабилно и 
хоризонтално ниво.
6. Оставете најмалку 30 cm простор на задниот дел и на страните на 
производот, а најмалку 50 cm простор над производот кога го користите.
7. Осигурете се дека филтерот и капакот се правилно инсталирани пред 
да ги користите.
8. Не ставајте прст или други работи во излезот / влезот на воздухот за 
да спречите физичко оштетување или проблеми.



ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ

Компоненти

Контролен панел

Лед Светло

Излез на воздухот

Влез на воздухот

Филтер

Седиште



Контролен панел

Копче за напојување

Копче за тајмер / WiFi

Копче за брзина 
на воздухот

Копче за контрола 
на светло



Модел бр.

Големина

Нето маса

Влез

Моќ

Област на покривање

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТАЛИРАЊЕ НА  ФИЛТЕРОТ

Забелешка

Ве молиме отстранете го пакувањето на филтерот пред да го 
користите за прв пат.
Уверете се дека машината е исклучена од струја пред да го отстраните 
или инсталирате филтерот.
Кога индикаторот за напојување трепка во црвено, филтерот треба да 
се замени.
Ве молиме редовно избришете ја прашината на филтерот, не ја мијте 
или користете ја повеќе пати.
Ве молиме користете го филтерот специјално дизајниран за овој 
производ.



1. Свртете ја машината и завртете ја основата по правецот означен како 
'' OPEN ''.
2. Извадете го филтерот од машината.
3. Отстранете ја амбалажата од филтерот.
4. Инсталирајте го филтерот во машината.
5. Потоа инсталирајте ја основата, ротирајте ја и затегнете ја основата 
долж насоката со назнака „CLOSE“.

Чекори за инсталации на филтерот
Исклучете го приклучокот за напојување на машината пред да го 
замените или инсталирате филтерот



УПАТСТВО ЗА ФУКНЦИЈА

Вметнете го приклучокот во штекерот за напојување. сигнал за кој ringвониме 
вар со цело копче Индикаторско осветлување во SLUE за I секунда и потоа се 
исклучува.whIdi Покажува дека уредот се поврзува со напојувањето.

Контрола на моќност

1.) Притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите уредот; Theвони The
вонецот за едно време. и индикаторот за напојување, индикаторот за низок 
режим и LED светлото ќе бидат во сина боја. Уредот стандардно почнува да 
работи во низок режим. Cb Повторно притиснете го копчето за напојување, 
звучникот ќе willвони за едно време и оној уред што ќе го вклучиме со сите 
исклучени борби. 

Забелешка: Во случај на поврзување на напојувањето, исклучете го и потоа 
повторно вклучете го. Уредот е стандардно на работната состојба пред 
исклучувањето.

Контрола на брзината на ветерот

2.) Во состојба на работа, притиснете го копчето за брзина на ветрот. 
Ѕвонењето на zвонецот ќе биде едно време. 0 Притиснете повторно за да ја 
прилагодите брзината на ветрот меѓу циркулацијата на режимот Низок, 
Среден режим и Висок режим со звучен сигнал, соодветниот индикатор ќе 
биде вклучен. 

Забелешка: Прилагодувањето на брзината на ветерот не може да работи во 
статусот на исклучување



Контрола на тајмер

1) Во состојба на работа, притиснете го копчето за тајмер за да поставите меѓу 
циркулацијата на тајмерот 4H и 8H со звучен сигнал, и соодветниот индикатор 
ќе биде вклучен. 
(2) По една циркулација на поставувањето на тајмерот, повторно притиснете 
го, уредот ќе продолжи да работи. Во статус на тајмингот, машината почнува 
да одбројува. Кога ќе истече времето, уредот ќе престане да работи и сите 
светла ќе бидат исклучени. 
3)  Долго притискање (копче за тајмер / WiFi) може да се префрли во режим на 
работа WiFi, кога индикаторот WiFi трепка брзо (3 пати во секунда), што значи 
работа на WiFi во лесен режим, ако падне врската за лесен режим, долго 
притискање (тајмер / WiFi Копче), индикаторот трепка полека (3 секунди 
еднаш); Ако индикаторот WiF е исклучен за време на врската, тоа значи дека 
врската не успеа. Треба да го користите претходниот чекор за повторно 
поврзување на WiFi.

Забелешка: Копчето за тајмер не може да работи во статусот на исклучување

Контрола на ноќно осветлување

4) Притиснете го копчето за светло во состојба на мирување, ЛЕД-светлото ќе 
биде исклучено. 
5) Притиснете по втор пат, зуењето ќе ringвони за едно време и ЛЕД-светлото 
ќе се претвори во мек режим. 
6) Притиснете по трет пат, зуи ќе ringвони за едно време и ЛЕД-светлото ќе се 
претвори во стандарден режим. 
7) Притиснете го повторно, ЛЕД-светлото ќе се исклучи.



Преземање и регистрација Скенирајте го QR-кодот за да преземете април 
"Smart Life". Може да пребарувате „Паметен живот“ или во продавницата за 
апликации или во Google Play за да ја инсталирате апликацијата

Отворете ја апликацијата „Паметен живот“, допрете „Регистрирај се за да 
регистрирате сметка„ Паметен живот “со вашиот телефонски број или е-пошта. 
Потоа, најавете се на АПРЛ 0 Отворете ја АПЛ-тата „Паметен живот“, кликнете 
„додадете уред“ или допрете „+“ на горниот десен агол на почетната страница 
на АПП. Постојат два начина за влез на страницата на „додавање уред“ - 
Додадете WiFi рачно или автоматски пребарувајте ги уредите. На почетната 
страница на рачно додавање на уредот, изборот на кој било од производот за 
ranвони за да влезете во нова почетна страница и осигурете се дека 
индикаторското светло брзо трепка.

Уредите даваат два начина на конфигурација. На почетната страница на 
Лесен режим, допрете ° Други методи ° на горниот десен агол за да влезете во 
лесен режим и режим АП, тие би можеле да изберат еден од режимите за 
поврзување со WiFi. Додадете уреди во лесен режим (препорачајте) 
Проверете дали вашиот паметен уред е напојуван и дали вашиот мобилен 
телефон е поврзан на вашата WiFi мрежа. Ако индикаторот WiFi на паметен 
уред не трепка, притиснете го копчето WiFi повеќе од 5 секунди додека 
индикаторското светло не трепка брзо, тоа значи дека уредот е подготвен за 
конфигурација.

Работа со Смарт Апликација



Допрете „+“ на горниот десен агол на АПП, изберете го типот на услужниот 
уред и кликнете на него. Кога се појавува „Додадете 1 уред успешно“, тоа 
значи дека врската е завршена и вашиот уред ќе биде наведен во вашата 
листа на АПП.

Додадете уреди во режим на АП

Од неуспехот во лесен режим, корисниците исто така можеа да додадат уреди 
во режим на AP. притиснете го копчето WIFI повеќе од 5 секунди додека WIFI 
индикаторот не започне да трепка полека, што значи дека уредот е веќе за 
конфигурација во режимот AP. @ Допрете „+“ на горниот десен агол на АПЛ. 
Изберете режим на АП и допрете го. Потоа допрете „Осигурете се дека 
индикаторот трепка полека“. Потоа допрете „Поврзи се сега °“ за да отидете на 
Интерфејсот за поставки на WLAN Во вашиот мобилен телефон и изберете ја 
WWI мрежата со име „Smart Life_XXXX“ за да ја поврзете. @ Вратете се на 
„Smart Life“ АП., Врската ќе започне автоматски. @Кога ќе се појави „Додади 1 
уред успешно“, тоа значи дека врската е завршена и вашиот уред ќе биде 
наведен во списокот со АПП.

Сега можете да го контролирате вашиот паметен уред преку вашиот мобилен 
телефон APP во кое било време и каде било (Проверете дали вашиот мобилен 
телефон и паметниот уред се поврзани на мрежата и променете го името на 
рутерот во Smart Life XXX). 4.Q & A (1) Зошто не успеавте во додавањето уред? 
а. Осигурете се дека уредот е вклучен и близу до вашиот мобилен телефон 
кога додавате уред. б. Осигурете се дека вашиот мобилен телефон е поврзан 
на WiFi мрежата и дека вашиот VViFi рутер работи правилно. в. Проверете 
дали уредот е подготвен за конфигурирање. Погледнете во Упатството за 
производот „Додај уреди во лесен режим“ или „Додај уреди во режим на АП“ 
за детали.



Проверете дали поврзаните уреди не го достигнале максималниот број на 
WIFI рутер. Ако не, ве молиме, исклучете ја мрежата на некои уреди. д. 
Проверете дали лозинката за WiFi мрежата е точна кога додавате нов уред. (. 
Осигурете се дека не сте користеле кинески знаци за да ја именувате вашата 
WiFi мрежа.

(2) Дали можам да контролирам уред со мрежа 2613614615G? Кога додавате 
уред за прв пат, потребно е вашиот мобилен телефон и уредот да се поврзани 
на истата мрежа на Win. Откако успешно го додадовте уредот, можете да 
управувате со Вашиот уред со далечинска контрола со мрежа 2G / 3G / 4615G.

(3) Како можам да го споделам мојот уред со други? Отворете ја вашата 
апликација Smart Life, изберете го вашиот уред и допрете го копчето во 
горниот десен агол. Допрете „Заеднички уреди“ и „Додади споделување“, 
потоа изберете „земја / регион“ каде што припаѓа сметката и внесете „Број на 
сметка“ (телефонски број или адреса на е-пошта) со која сакате да споделите. 
(Ве молиме проверете дали телефонскиот број или е-поштата се 
регистрирани.)

(4) Како можам да управувам со уредот што го споделуваат другите? Отворете 
го вашиот Smart Life и можете да управувате со уредот со потчукнување на 
производот во „Споделен уред што го добив“ на почетната страница.

(5) Како да го отстраните уредот? Метод 1: Притиснете го копчето за лимер / 
WiFi повеќе од 5 секунди, ќе слушнете „сигнал“, што значи дека уредот е 
отстранет, а индикаторското светло WIFI започнува повторно да трепка брзо. 
Метод 2: Отворете ја вашата апликација „Паметен живот“, изберете го вашиот 
уред и допрете го копчето во горниот десен агол. Допрете 1.4ore ". Потоа 
допрете го" Отстрани уредот "на дното, индикаторското светло за WiFi 
почнува повторно да трепка.



ОДРЖУВАЊЕ

Забелешка

Чистење и складирање

Забелешка: Ве молиме, не испуштајте вода во машината кога го чистите излезот на 
воздухот.

Уверете се дека машината е исклучена од струја пред одржување.

Не потопувајте ја машината во вода или течност.

Не користете абразивни, корозивни или запаливи средства за чистење (како што е 

белило или алкохол) за чистење на кој било дел од единицата.

Не користете правосмукалка за чистење на филтерот или директно измијте го.

Ве молиме редовно стерилизирајте го филтерот под сончева светлина.

Осигурете се дека машината е исклучена и е исклучена од струја.

Користете мека крпа со неутрално чистење за да исчистите прашина или остатоци од 

површината на единицата и влезот / излезот на воздухот.

Откако машината целосно ќе се исуши, ставете ја вреќата и ставете ја на ладно и 

добро проветрено место.

Ако не го користите подолго време, во основните претходни чекори, ве молиме 

вклучете ја машината неколку минути од време на време за да обезбедите добри 

перформанси.



Забелешка: Доколку горенаведените најчесто поставувани прашања не можат да ги 
решат вашите проблеми и имаат потреба од одржување, контактирајте го 
добавувачот или центарот за услуги по продажба. Ве молиме, не расклопувајте ја 
машината за да ја одржувате сами.

Ситуација

Не работи

Слаби перформанси

Значителен шум

Излегува 
непријатен 

мирис

Потсетувањето за 
замена на филтерот сè 

уште трепка откако 
корисникот замени 

нов.

Дали е вклучен во штекер? Дали има прекин на електричната енергија?
Дали прекинувачот за истекување на домот или осигурувачот се 
отсечени?
Дали индикаторот за замена на филтерот продолжува да трепка?

Дали има прашина на површината на предфилтерот?

Дали има препрека што го блокира влезот / излезот на воздухот.

Дали има нешто заглавено на вентилаторот во излезот на воздухот?
Дали е машината навалена?
Ве молиме поставете понизок степен на брзина на ветер ако бучавата е 
преголема, или поставете мала брзина на ветер кога користите во 
спална соба навечер.

Нормален феномен е машината да емитира мирис на пластика за прв 

пат.

Машината ќе испушти непријатен мирис ако филтерот е прашлив, затоа, 

во оваа ситуација, исчистете го или заменете го филтерот.

Ако мирисот на горење се испушта од машината, исклучете ја од 

штекерот и контактирајте со купувачот или услугата за клиенти.

Ве молиме да го притиснете копчето за напојување            и да задржете 

7 секунди за да ја ресетирате машината и филтерот и машината ќе 

започнат со работа

Причина



ПРОЧИСТУВАЧ 
НА ВОЗДУХ

Ви благодарам многу што ги користите нашите производи.
Прочитајте го упатството за употреба внимателно пред употреба и чувајте го за во иднина.



Упутство
за употребу

ПРОЧИСТАЧ
ЗРАКА

Модел: Miro - W

SRB





САДРЖАЈ

Тачке пажње

Преглед производа

Спецификације

Инсталирање филтера

Упутства за функцију

Одржавање

ФАК



ТАЧКЕ ПАЖЊЕ

Пажљиво прочитајте упутства за употребу пре употребе и сачувајте их за будућу употребу.

УПОЗОРЕЊЕ

1. Да бисте избегли струјни удар и пожар, не дозволите да вода, течност или
било који запаљиви детерџент уђу у производ или га чистите горе 
наведеним течностима.
2. Не прскајте инсектициде, парфеме или друге запаљиве спрејеве око
производа.
3. Пре него што повежете напајање, проверите да ли је напон производа
у складу са локалним напоном напајања. 4. Овај производ не може да 
замени нормалну вентилацију, свакодневно сакупљање прашине или 
уље за кување.
5. Уверите се да се производ користи у стабилном и хоризонталном
положају.
6. Оставите најмање 30 цм простора на полеђини и бочним странама
производа и најмање 50 цм простора изнад производа када га користите. 7. 
Уверите се да су филтер и поклопац правилно постављени пре употребе.

8. Не стављајте прст или друге предмете у улаз/излаз ваздуха да бисте
спречили физичко оштећење или проблеме.



ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

Компоненте

Излаз ваздуха

Контролна табла

Филтер

ЛЕД светло

Прикључак за ваздух

Штаб



Контролна табла

Дугме за укључивање

Дугме за брзину
од ваздуха

Дугме за тајмер / ВиФи

Контролно дугме
у светлости



СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Модел бр.

Величина

Нето маса

Пријавите се

Снага

Покривања

УГРАДЊА ФИЛТЕРА

Белешка

Уклоните паковање филтера пре прве употребе.

Уверите се да је машина искључена пре него што уклоните или инсталирате 
филтер.
Када индикатор напајања трепери црвено, потребно је заменити филтер.

Редовно бришите прашину са филтера, немојте је прати или користити 
више пута.
Користите филтер посебно дизајниран за овај производ.



Кораци инсталације филтера
Искључите утикач машине за напајање пре замене или уградње филтера

1. Окрените машину и окрените базу у правцу означеном са 'ОТВОРЕН'.

2. Уклоните филтер из машине.
3. Уклоните паковање са филтера.
4. Уградите филтер у машину.
5. Затим поставите постоље, окрените га и затегните базу у правцу означеном 
са "ЗАТВОРЕНО".



РЕФЕРЕНЦА ЗА ФУНКЦИЈУ

Утакните утикач у утичницу. сигнал за који звонимо креч са пуним дугметом 
Индикатор светли у СЛУЕ на И секунду а затим се гаси.вхИди Означава да је уређај 
прикључен на напајање.

Моћ контроле

1.) Притисните дугме за напајање да бисте укључили уређај; Прстен ванземаљцу на 
неко време. а индикатор напајања, индикатор ниског режима и ЛЕД светло ће бити 
плаво. Уређај се подразумевано покреће у ниском режиму. Цб Притисните дугме за 
укључивање поново, звучник ће зазвонити у једном тренутку и уређај који 
укључујемо са искљученим свим борбама.

Белешка: У случају нестанка струје, искључите га након тогапоново упали. Уређај је 
у подразумеваном стању пре искључивања.

Контрола брзине ветра

2.) У радном положају притисните дугме за брзину ветра. Звона ће бити једнократна. 
0 Притисните поново да подесите брзину ветра између ниског, средњег и високог 
режима циркулације уз звучни сигнал, одговарајући индикатор ће бити укључен.

Белешка: Подешавање брзине ветра не може да функционишестатус искључења



Контрола тајмера

1) У режиму рада, притисните дугме тајмера да бисте подесили циркулацију тајмера 
4Х и 8Х уз звучни сигнал, а одговарајући индикатор ће бити укључен.

(2) Након једног окрета подешавања тајмера, притисните га поново, уређај ће 
наставити да ради. У статусу времена, машина почиње да одбројава. Када време 
истекне, уређај ће престати да ради и сва светла ће бити искључена.

3) Дуг притисак (тајмер / ВиФи дугме) може да пређе на ВиФи режим рада, када 
ВиФи индикатор брзо трепери (3 пута у секунди), што значи ВиФи рад у светлосном 
режиму, ако веза светлосног режима падне, дуго притискање (тајмер / ВиФи дугме), 
индикатор полако трепери (једном сваке 3 секунде); Ако је ВиФ индикатор искључен 
током везе, то значи да веза није успела. Морате да користите претходни корак да 
бисте се поново повезали на ВиФи.

Белешка: Дугме тајмера не може да ради у искљученом стању

Контрола ноћног осветљења

4) Притисните дугме за светло у стању приправности, ЛЕД светло ће се угасити.

5) Притисните други пут, зујалица ће зазвонити још једном и ЛЕД ће се укључити у 
тихи режим.
6) Притисните трећи пут, зујалица ће зазвонити још једном и ЛЕД ће се вратити у 
стандардни режим.
7) Притисните га поново, ЛЕД светло ће се угасити.



Рад са Смарт апликацијом

Преузмите и региструјте се Скенирајте КР код да бисте преузели априлски „Паметни 
живот“. Можете да претражите Смарт Лифе у Апп Сторе-у или Гоогле Плаи-у да бисте 
инсталирали апликацију

Отворите апликацију „Смарт Лифе“, додирните „Региструјте се да бисте 
регистровали „Смарт Лифе“ налог са својим бројем телефона или е-поштом. Затим 
се пријавите на АПРЛ 0 Отворите Смарт Лифе АПЛ, кликните на Додај уређај или 
додирните + у горњем десном углу почетне странице АПП-а. Постоје два начина да 
уђете у страницу „додај уређај“ – ручно додајте ВиФи или аутоматски тражите 
уређаје. На почетној страници ручног додавања уређаја изаберите било који од 
ранвон производа да бисте ушли на нову почетну страницу и уверите се да 
индикаторска лампица брзо трепери.

Уређаји пружају два начина конфигурације. На почетном екрану лаког режима, 
тапните на ° Друге методе на у горњем десном углу да бисте ушли у Лигхт Моде и АП 
Моде, могли би да изаберу један од режима ВиФи везе. Додајте уређаје у 
једноставном режиму (препоручујемо) Уверите се да је ваш паметни телефон 
укључен и да је мобилни телефон повезан на вашу ВиФи мрежу. Ако ВиФи 
индикатор на паметном уређају не трепери, притисните дугме ВиФи дуже од 5 
секунди док индикаторска лампица не затрепери брзо, што значи да је уређај 
спреман за конфигурацију.



Додирните „+“ у горњем десном углу АПП-а, изаберите тип сервисног уређаја и 
кликните на њега. Када се појави „Додај 1 уређај успешно“, то значи да је веза 
завршена и да ће ваш уређај бити наведен на вашој листи апликација.

Додајте уређаје у АП режиму

Након неуспеха у светлосном режиму, корисници су такође могли да додају уређаје 
у АП режиму. притисните дугме ВИФИ дуже од 5 секунди док ВИФИ индикатор не 
почне полако да трепери, што значи да је уређај већ конфигурисан у АП режиму. @ 
Додирните „+“ у горњем десном углу АПЛ-а. Изаберите режим приступне тачке и 
додирните. Затим додирните „Уверите се да индикатор полако трепери“. Затим 
додирните „Повежи се сада“ да бисте отишли   на интерфејс за подешавања ВЛАН-а 
на свом мобилном телефону и изаберите мрежу Првог светског рата под називом 
„Смарт Лифе_КСКСКСКС“ да бисте се повезали. @Повратак на „Смарт Лифе“ 
приступну тачку. Веза ће почети аутоматски. @ Када се појави „Адд 1 девице 
суццессфулли“, то значи да је веза завршена и да ће ваш уређај бити наведен на 
листи апликација.

Сада можете да контролишете свој паметни телефон преко апликације за мобилни 
телефон било када и било где (уверите се да су ваш мобилни телефон и паметни 
телефон повезани на мрежу и промените име рутера у Смарт Лифе КСКСКС). 
4.Питања и одговори (1) Зашто нисте успели да додате уређај? а. Уверите се да је
уређај укључен и близу вашег мобилног телефона када додајете уређај. б. 
Проверите да ли је ваш мобилни телефон повезан на ВиФи мрежу и да ли ваш 
ВВиФи рутер ради исправно. ц. Проверите да ли је уређај спреман за 
конфигурисање. За детаље погледајте приручник производа „Додавање уређаја у 
једноставном режиму“ или „Додавање уређаја у АП режиму“.



Уверите се да повезани уређаји нису достигли максималан број ВИФИ рутера. Ако 
није, искључите мрежу на неким уређајима. е. Проверите да ли је лозинка за ВиФи 
мрежу тачна када додајете нови уређај. (Уверите се да не користите кинеске знакове 
за именовање ваше ВиФи мреже.

(2) Могу ли да контролишем уређај са 2613614615Г мрежом? Када први пут додате 
уређај, ваш мобилни телефон и уређај морају бити повезани на исту Вин мрежу. 
Након успешног додавања уређаја, можете даљински да контролишете свој уређај 
помоћу 2Г / 3Г / 4615Г мреже.

(3) Како могу да делим свој уређај са другима? Отворите апликацију Смарт Лифе, 
изаберите свој уређај и додирните дугме у горњем десном углу. Додирните „Дељени 
уређаји“ и „Додај дељење“, а затим изаберите „земљу/регион“ где налог припада и 
унесите „Број налога“ (број телефона или адреса е-поште) са којим желите да делите. 
(Проверите да ли је ваш број телефона или имејл регистрован.)

(4) Како могу да управљам уређајем који деле други? Отворите свој Смарт Лифе и 
можете управљати уређајем тако што ћете додирнути производ у одељку „Дељени 
уређај који сам добио“ на почетној страници.

(5) Како уклонити уређај? Метод 1: Притисните дугме Лимер / ВиФи дуже од 5 
секунди, чућете "сигнал", што значи да је уређај уклоњен, а ВИФИ индикаторска 
лампица почиње поново брзо да трепери. Метод 2: Отворите апликацију Смарт 
Лифе, изаберите свој уређај и додирните дугме у горњем десном углу. Додирните 
1.4оре. „Затим додирните „Уклони уређај“ на дну, ВиФи индикаторска лампица 
поново почиње да трепери.



Одржавање

Белешка

Уверите се да је машина искључена из струје пре одржавања. Не 
урањајте машину у воду или течност.
Немојте користити абразивна, корозивна или запаљива средства за чишћење (као што су 
избељивач или алкохол) за чишћење било ког дела јединице.
Немојте користити усисивач за чишћење филтера или директно прање. Молимо вас 
да редовно стерилишете филтер на директној сунчевој светлости.

Чишћење и складиштење

Уверите се да је машина искључена и искључена из струје.
Користите меку, неутралну крпу за чишћење да бисте уклонили прашину или остатке са 
површине јединице и улаза/излаза ваздуха.
Када се машина потпуно осуши, ставите кесу и ставите је на хладно, добро проветрено 
место.
Ако га не користите дуже време, у основним претходним корацима, укључите машину с 
времена на време на неколико минута да бисте обезбедили добре перформансе.

Белешка: Немојте испуштати воду у машину када чистите излазваздух.



Ситуација Разлог

Да ли је укључен? Има ли нестанка струје? Да ли је прекидач за цурење код куће 
или осигурач искључен?

Да ли индикатор замене филтера и даље трепери?

Не ради

Лоше перформансе Има ли прашине на површини предфилтера?

Да ли постоји препрека која блокира улаз/излаз ваздуха.

Да ли се нешто залепило за вентилатор у отвору за ваздух? Да ли је машина 
нагнута?
Подесите нижу брзину ветра ако је бука прегласна или подесите ниску брзину 
ветра када користите ноћу у спаваћој соби.

Значајна бука

Нормална је појава да машина први пут емитује мирис пластике.

Машина ће емитовати непријатан мирис ако је филтер прашњав, па у овој 

ситуацији очистите или замените филтер.

Ако се из машине емитује мирис паљевине, искључите је и обратите се 

корисничкој служби или корисничкој служби.

Испада
непријатан

мирис

Подсетник за
замена филтера све

и даље трепери после
корисник замени

Нова.

Притисните дугме за напајање

7 секунди за ресетовање машине и филтера и машина ће се покренути

и задржи

Белешка: Ако горња често постављана питања не могурешите своје проблеме и потребно 
је одржавање, обратите се свом добављачу или сервисном центру. Немојте растављати 
машину да бисте је сами одржавали.



ПРОЧИСТАЧ
ЗРАКА

Хвала вам пуно што користите наше производе.
Пажљиво прочитајте упутства за употребу пре употребе и сачувајте их за будућу употребу.



Uputstvo
za upotrebu

PROČIŠĆIVAČ 
ZRAKA 

Model: Miro - W

BiH





Sadržaj

Tačke pažnje

Pregled proizvoda

Specifikacije

Ugradnja filtera

Funkcionalne upute

Održavanje

FAK



TAČKE PAŽNJE

Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute za upotrebu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

1. Da biste izbjegli strujni udar i požar, nemojte dozvoliti da voda, tekućina ili bilo koji 
zapaljivi deterdžent uđu u proizvod ili ga čistite gore navedenim tekućinama.

2. Ne prskajte insekticide, parfeme ili druge zapaljive sprejeve oko proizvoda.

3. Prije povezivanja napajanja, provjerite da li napon proizvoda odgovara 
lokalnom naponu napajanja. 4. Ovaj proizvod ne može zamijeniti normalnu 
ventilaciju, svakodnevno sakupljanje prašine ili ulja za kuhanje.

5. Uvjerite se da se proizvod koristi u stabilnom i horizontalnom položaju.

6. Ostavite najmanje 30 cm prostora na stražnjoj i bočnim stranama proizvoda i 
najmanje 50 cm prostora iznad proizvoda kada ga koristite. 7. Prije upotrebe 
provjerite jesu li filter i poklopac pravilno postavljeni.

8. Ne stavljajte prst ili druge predmete u ulaz/izlaz zraka kako biste spriječili 
fizička oštećenja ili probleme.



RECENZIJA PROIZVODA

Komponente

Izlaz zraka

Dashboard

Filter

Led-lampa

Vazdušni priključak

Štab



Kontrolna tabla

Dugme za napajanje

Dugme za brzinu
iz vazduha

Tajmer / WiFi dugme

Kontrolno dugme
na svjetlu



SPECIFIKACIJE

Model br.

Veličina

Neto težina

Prijaviti se

Snaga

Covers

UGRADNJA FILTERA

Bilješka

Prije prve upotrebe uklonite pakovanje filtera.

Uvjerite se da je stroj isključen prije uklanjanja ili postavljanja filtera.

Kada indikator napajanja treperi crveno, potrebno je zamijeniti filter.

Redovno brišite prašinu sa filtera, nemojte ga prati ili koristiti više puta.

Koristite filter posebno dizajniran za ovaj proizvod.



Koraci instalacije filtera
Isključite uređaj prije zamjene ili ugradnje filtera

1. Okrenite mašinu i okrenite bazu u pravcu označenom sa 'OTVOREN'.

2. Uklonite filter iz mašine.
3. Uklonite pakovanje sa filtera.
4. Ugradite filter u mašinu.
5. Zatim postavite postolje, okrenite ga i zategnite bazu u smjeru označenom sa
"ZATVORENO".



REFERENCA FUNKCIJE

Utaknite utikač u utičnicu. signal za koji zvonimo lime sa punim dugmetom Indikator svetli u 
SLUE na 1 sekundu i zatim se gasi.vhII Pokazuje da je uređaj priključen na napajanje.

Moć kontrole

1.) Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili uređaj; Prsten vanzemaljaca na neko 
vrijeme. a indikator napajanja, indikator niskog načina rada i LED svjetlo će biti plavo. Uređaj 
se podrazumevano pokreće u niskom režimu rada. Cb Pritisnite dugme za uključivanje 
ponovo, zvučnik će u jednom trenutku zazvoniti i uređaj koji uključujemo sa svim borbama 
isključen.

Bilješka: U slučaju nestanka struje, isključite ga nakon ponovnog uključivanja. To je uređaju 
zadanom stanju prije isključivanja.

Kontrola brzine vjetra

2.) U radnom položaju pritisnite dugme za brzinu vetra. Zvona će biti jednokratna. 0 Pritisnite 
ponovo da podesite brzinu vetra između režima niske, srednje i visoke cirkulacije uz zvučni 
signal, odgovarajući indikator će biti uključen.

Bilješka: Postavka brzine vjetra se ne može isključiti



Kontrola tajmera

1) U režimu rada, pritisnite dugme tajmera da biste podesili cirkulaciju tajmera 4H i 8H uz
zvučni signal, i odgovarajući indikator će se upaliti.

(2) Nakon jednog okretanja podešavanja tajmera, pritisnite ga ponovo, jedinica će nastaviti 
da radi. U vremenskom statusu, mašina počinje odbrojavati. Kada vreme istekne, uređaj će 
prestati da radi i sva svetla će se ugasiti.

3) Dug pritisak (tajmer / WiFi dugme) može se prebaciti na WiFi način rada, kada WiFi indikator
brzo treperi (3 puta u sekundi), što znači WiFi rad u svjetlosnom načinu rada, ako veza 
svjetlosnog načina rada padne, dugo pritisnite dugme), indikator polako treperi (jednom svake 
3 sekunde); Ako je Wi-Fi indikator isključen tokom veze, to znači da veza nije uspjela. Morate 
koristiti prethodni korak da se ponovo povežete na WiFi.

Bilješka: Dugme tajmera se ne može isključiti

Kontrola noćnog osvetljenja

4) Pritisnite dugme za svetlo u režimu mirovanja, LED svetlo će se ugasiti.

5) Pritisnite drugi put, zujalica će ponovo zazvoniti i LED će se upaliti u nečujnom režimu.

6) Pritisnite treći put, zujalica će ponovo zazvoniti i LED će se vratiti u standardni način rada.

7) Pritisnite ga ponovo, LED svjetlo će se ugasiti.



Ras sa Smart aplikacijom

Preuzmite i registrujte se Skenirajte KR kod da preuzmete aprilski "Smart Life". Možete pretražiti 

Smart Life u App Store ili Google Play da instalirate aplikaciju

Otvorite aplikaciju Smart Life, dodirnite Registruj se da registrujete Smart Life nalog sa svojim 
brojem telefona ili e-poštom. Zatim se prijavite na APRL 0 Otvorite Smart Life APL, kliknite 
Dodaj uređaj ili dodirnite + u gornjem desnom uglu početne stranice APP. Postoje dva načina 
za odlazak na stranicu "dodaj uređaj" - ručno dodajte WiFi ili automatski tražite uređaje. Na 
početnoj stranici za ručno dodavanje uređaja odaberite bilo koji od ranvon proizvoda da biste 
ušli na novu početnu stranicu i provjerite da li indikatorsko svjetlo brzo treperi.

Uređaji omogućavaju dva načina konfiguracije. Na početnom ekranu jednostavnog načina rada 
dodirnite ° Druge metode uključeno u gornjem desnom kutu za ulazak u Light Mode i AP Mode, 
oni mogu odabrati jedan od načina WiFi veze. Dodajte uređaje u jednostavnom načinu rada 
(preporučeno) Provjerite je li vaš pametni telefon uključen i vaš mobilni telefon povezan na vašu 
Wi-Fi mrežu. Ako Wi-Fi indikator na pametnom uređaju ne treperi, pritisnite dugme Wi-Fi duže 
od 5 sekundi dok indikatorsko svjetlo ne počne brzo zatreperiti, što znači da je uređaj spreman 
za konfiguraciju.



Dodirnite "+" u gornjem desnom uglu APP-a, odaberite tip servisnog uređaja i kliknite na 
njega. Kada se pojavi "Add 1 device successfully", veza je završena i vaš uređaj će biti 
naveden na vašoj listi aplikacija.

Dodajte uređaje u AP modu

Nakon neuspjeha u laganom načinu rada, korisnici su također mogli da dodaju uređaje u AP 
modu. pritisnite dugme VIFI duže od 5 sekundi dok VIFI indikator ne počne polako da treperi, 
što znači da je uređaj već konfigurisan u AP režimu. @ Dodirnite "+" u gornjem desnom uglu 
APL-a. Odaberite režim pristupne tačke i dodirnite. Zatim dodirnite "Uverite se da indikator 
polako treperi". Zatim tapnite na "Poveži se sada" da biste otišli na VLAN sučelje postavki na 
svom mobilnom telefonu i odaberite mrežu iz Prvog svjetskog rata pod nazivom "Smart 
Life_XXXXX" za povezivanje. @ Vratite se na pristupnu tačku "Smart Life". Veza će se 
automatski pokrenuti. @ Kada se pojavi "Add 1 device successful" to znači da je veza završena i 
da će vaš uređaj biti naveden na listi aplikacija.

Sada možete kontrolirati svoj pametni telefon putem mobilne aplikacije bilo kada i bilo gdje 
(provjerite jesu li vaš mobilni telefon i pametni telefon povezani na mrežu i promijenite naziv 
rutera u Smart Life XXX). 4. Pitanja i odgovori (1) Zašto niste dodali uređaj? a. Provjerite je li 
uređaj uključen i blizu vašeg mobilnog telefona kada dodate uređaj. b. Provjerite je li vaš 
mobilni telefon povezan na WiFi mrežu i da li vaš WiFi ruter radi ispravno. c. Provjerite je li 
uređaj spreman za konfiguraciju. Za detalje pogledajte priručnik proizvoda "Dodavanje 
uređaja u jednostavnom načinu rada" ili "Dodavanje uređaja u AP način rada".



Uvjerite se da povezani uređaji nisu dostigli maksimalan broj WIFI rutera. Ako nije, isključite 
mrežu na nekim uređajima. e. Provjerite je li WiFi lozinka ispravna kada dodajete novi uređaj. 
(Uvjerite se da ne koristite kineske znakove za imenovanje svoje Wi-Fi mreže.

(2) Mogu li kontrolisati uređaj sa 2613614615G mrežom? Kada prvi put dodate uređaj, vaš 
mobilni telefon i uređaj moraju biti povezani na istu Win mrežu. Nakon uspješnog dodavanja 
uređaja, možete daljinski upravljati svojim uređajem koristeći 2G / 3G / 4615G mrežu.

(3) Kako mogu dijeliti svoj uređaj s drugima? Otvorite aplikaciju Smart Life, odaberite svoj 
uređaj i dodirnite dugme u gornjem desnom uglu. Dodirnite "Dijeljeni uređaji" i "Dodaj 
dijeljenje", zatim odaberite "zemlju/regiju" kojoj pripada račun i unesite "broj računa" (broj 
telefona ili adresa e-pošte) s kojim želite dijeliti. (Uvjerite se da je vaš broj telefona ili email 
registriran.)

(4) Kako mogu upravljati uređajem koji dijele drugi? Otvorite svoj Smart Life i možete 
upravljati svojim uređajem dodirom na proizvod u odjeljku "Dijeljeni uređaj koji sam dobio" 
na početnoj stranici.

(5) Kako ukloniti uređaj? Metoda 1: Pritisnite dugme Limer / WiFi duže od 5 sekundi, čućete 
"signal", što znači da je uređaj uklonjen, a indikatorska lampica WiFI će ponovo početi brzo 
da treperi. Metoda 2: Otvorite aplikaciju Smart Life, odaberite svoj uređaj i dodirnite dugme 
u gornjem desnom uglu. Dodirnite 1.4ore. "Zatim dodirnite "Ukloni uređaj" na dnu, WiFi 
indikatorska lampica ponovo počinje da treperi.



Održavanje

Bilješka

Prije održavanja provjerite je li mašina isključena iz struje. Ne uranjajte 

mašinu u vodu ili tečnost.

Nemojte koristiti abrazivna, korozivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje (kao što su izbjeljivač ili alkohol) 

za čišćenje bilo kojeg dijela jedinice.

Nemojte koristiti usisivač za čišćenje filtera ili direktno pranje. Molimo Vas da redovno sterilišete 

filter na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Čišćenje i skladištenje

Proverite da li je mašina isključena i isključena iz struje.

Koristite meku, neutralnu krpu za čišćenje kako biste uklonili prašinu ili ostatke sa površine jedinice i 

ulaza/izlaza zraka.

Kada se mašina potpuno osuši, stavite vrećicu na hladno, dobro provetreno mesto.

Ako ga ne koristite duže vrijeme, u osnovnim prethodnim koracima, uključite mašinu s vremena na 

vrijeme na nekoliko minuta kako biste osigurali dobre performanse.

Bilješka: Nemojte ispirati mašinu kada čistite izlaz za vazduh.



Situacija Razlog

Je li uključen? Ima li nestanka struje? Je li prekidač curenja kod kuće ili je osigurač isključen?

Ne radi
Da li indikator zamjene filtera i dalje treperi?

Loše performanse Ima li prašine na površini predfiltera?

Postoji li prepreka koja blokira ulaz/izlaz zraka.

Da li se nešto zalepilo za ventilator u ventilacionom otvoru? Da li je mašina nagnuta?

Podesite nižu brzinu vjetra ako je buka preglasna ili prilagodite nisku brzinu vjetra kada je 
koristite noću u spavaćoj sobi.

Značajna buka

Normalno je da mašina prvi put emituje miris plastike.

Ispostavilo se

neprijatno
miris

Mašina će emitovati neprijatan miris ako je filter prašnjav, pa očistite ili zamenite filter 

u ovoj situaciji.

Ako mašina emituje miris paljevine, isključite je i obratite se korisničkoj službi ili 

korisničkoj službi.

Podsjetnik za
zamena filtera sve Pritisnite dugme za napajanje

7 sekundi da resetujete mašinu i filter i mašina će se pokrenuti

i zadrži

i dalje treperi nakon toga
korisnik zamijeni

Novo.

Bilješka: Ako gornja često postavljana pitanja ne riješe vaše probleme i potrebeje održavanje, obratite 
se svom prodavaču ili servisnom centru. Nemojte rastavljati mašinu da biste je sami održavali.



PROČIŠĆIVAČ 
ZRAKA 

Hvala vam puno što koristite naše proizvode.
Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute za upotrebu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
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