
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Tento produkt slouží ke konvekčnímu vytápění místností.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento radiátor je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. 

Během používání radiátor postavte na stabilní rovnou plochu 
a nenaklánějte jej.

• Před použitím radiátoru se ujistěte, že jsou nožičky nainstalovány 
správně. 

• Připojte radiátor do elektrické sítě (230V AC).
• Použitá elektrická zásuvka musí být uzemněna a musí mít jmenovitý 

proud alespoň 10 A, aby nedocházelo k nehodám.
• Radiátor ani jeho napájecí kabel ničím nepřikrývejte, mohlo by 

dojít k přehřátí.
• Nedotýkejte se radiátoru mokrýma rukama.
• Během nebo bezprostředně po použití se radiátoru nedotýkejte, aby 

nedošlo k popálení.
• Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel, aby nedošlo k přehřátí 

nebo požáru.
• Radiátor používejte pouze v dobře větraných prostorách. Do 

vzduchových vstupů a výstupů radiátoru nestrkejte cizí předměty.
• Do žádného otvoru radiátoru nestrkejte žádné dráty ani jiné cizí 

předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Radiátor 
neumisťujte ani nepoužívejte v garážích nebo dílnách, nebo 
v blízkosti benzínu, barev nebo jiných hořlavých a výbušných 
materiálů. 

• Tento elektrický radiátor je vybaven stojanem na sušení prádla, který 
by se měl používat pouze pro sušení prádla.

• Nepokládejte prádlo přímo na radiátor. Po zaschnutí co nejdříve 
odstraňte prádlo ze sušáku, abyste předešli jakémukoli poškození 
nebo nebezpečí.

• Nepoužívejte radiátor, pokud je jeho napájecí kabel nebo zástrčka 
poškozená. Jakékoli poškozené díly musí být nahrazeny náhradními 
díly přímo od výrobce nebo poprodejního servisního oddělení, aby 

nedošlo k bezpečnostním rizikům.
• Nepoužívejte tento radiátor v bezprostředním okolí vany, sprchy 

nebo bazénu.
• Nepoužívejte radiátor, pokud upadl.
• Nepoužívejte radiátor, pokud jsou na něm viditelné známky 

poškození.
• Neumisťujte radiátor přímo do vany nebo jiné nádoby na vodu.
• Neumisťujte radiátor přímo pod zásuvku.
• Toto je vysoce výkonný topný produkt. Při prvním použití tohoto 

topení zkontrolujte, zda zástrčka správně zapadá do zásuvky.
• Způsob kontroly: Zasuňte zástrčku do zásuvky a poté vyberte 

nejvyšší konstantní teplotu. Asi po 30 minutách vypněte a odpojte 
radiátor, abyste zkontrolovali, zda kolíky zástrčky nejsou příliš 
horké (teploty nad 55 °C). Pokud ano, zkuste jinou zásuvku, abyste 
předešli riziku roztavené zástrčky nebo požáru v důsledku přehřátí.

• Děti by si se zařízením neměly hrát.
• Děti mladší 3 let by se neměly přibližovat k radiátoru, pokud nejsou 

pod neustálým dohledem.
• Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí zapínat/vypínat spotřebič 

pouze pokud je umístěn v normálním provozním prostředí a pokud 
jsou kontrolovány nebo poučeny o používání spotřebiče a znají 
související rizika. Děti od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, 
ovládat, čistit nebo provádět jeho údržbu.

• Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

POZOR
Některé části tohoto produktu mohou být velmi horké a způsobit 
popálení.
Měli byste věnovat zvláštní pozornost, když jsou přítomny děti nebo 
zranitelné osoby.

VAROVÁNÍ
Neponořujte radiátor do vody.

Nevlévejte do radiátoru vodu.

K čištění radiátoru nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Radiátor ničím nepřikrývejte, aby nedošlo k přehřátí.

Nepoužívejte tento radiátor v malých místnostech, pokud 
jsou v nich lidé, kteří sami nemohou místnost opustit, nebo 
pokud není zajištěn stálý dohled.

Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textil, závěsy nebo 
jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m 
od výstupu vzduchu.

Dejte pozor na vysokou teplotu. Na sušicí stojan nedávejte 
žádné těžké předměty ani jej nepoužívejte jako madlo.

POPIS PRODUKTU INSTALACE
Pomocí šroubů namontujte nožičky, jak je znázorněno na obrázku.
Maximální úhel rotace sušicího stojanu je 40 stupňů.

NÁVOD K POUŽITÍ
Pokud nebudete radiátor delší dobu používat, vypněte hlavní 
vypínač a odpojte napájecí kabel.

Zapnutí/Vypnutí
Přepněte vypínač do polohy zapnuto a poté stisknutím tlačítka 
zap/vyp      radiátor zapnete, opětovným stisknutím ho vypnete.

Aktivace/deaktivace světla a resetování Wi-Fi
Přepněte vypínač do polohy zapnuto a poté stisknutím tlačítka       
zap/vyp radiátor zapnete, opětovným stisknutím ho vypnete. 
Stisknutím tlačítka reset Wi-Fi/osvětlení zapnete nebo vypnete 
osvětlení dotykového panelu.

JAK POUŽÍT SUŠICÍ STOJAN
Když je sušicí stojan složený, lze jej použít k sušení malých kusů 
oblečení, ručníků, ponožek atd. Nepoužívejte stojan k sušení peří, 
syntetických vláken nebo kožešiny.

Stisknutím a podržením tlačítka resetujete připojení Wi-Fi. 
Jakmile bude připojení Wi-Fi resetováno, začne kontrolka Wi-Fi 
blikat a radiátor se přepne do režimu čekání na připojení.

Nastavení teploty
Stiskněte tlačítko ovládání teploty       a zvolte preferovanou 
konstantní teplotu.
Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka kontroly teploty 
se radiátor bude dál zahřívat. Opětovným stisknutím tlačítka 
zastavíte topení.

Odložené vypnutí
Stiskněte tlačítko odloženého vypnutí      a vyberte: deaktivováno, 
vypnout za 1 hodinu, 3 hodiny, 5 hodin a za 9 hodin.

SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / 
XIAOMI HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* 
a propojit i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App 
Store a nainstalujte. Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód 
v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi automaticky 
přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji 
a klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu pro přidání 
zařízení. Nové zařízení můžete přidat vyhledáním zařízení 
v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté 
postupujte podle pokynů průvodce v aplikaci.

*V Evropě je aplikace označována jako 
Xiaomi Home (neplatí pro Rusko).

Poznámka: Aplikace je průběžně 
aktualizována, její funkce, vzhled i název se 
můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo 
na provádění těchto aktualizací a změn bez 
předchozího upozornění.

Poznámka: Umístěte radiátor na vodorovnou plochu 
a nezavěšujte na sušicí stojan zatížení větší než 1,5 kg.

DENNÍ ÚDRŽBA
• Před čištěním radiátor odpojte a nechte jej vychladnout.
• Vnější povrch radiátoru jemně otřete měkkým navlhčeným 

hadříkem a před použitím nechte důkladně zaschnout.
Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského 
rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. 
Aktuální výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého 
vývoje lišit.
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SPECIFIKACE
Název: Mi Smart Space Heater S
Model: KRDNQ03ZM
Rozměry: 780 × 526 × 216 mm
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Maximální výstupní výkon: Wi-Fi 2,4GHz (2400- 2483,5 MHz): <20 dBm
Jmenovitý výkon: 2200 W
Jmenovité napětí: 230 V ~
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
IP kód: IPX4

Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být umístěno 
ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

INFORMACE O LIKVIDACI 
A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně 
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny 
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se 
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá 
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další 
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu 
nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 
prohlašuje, že typ rádiového zařízení KRDNQ03ZM je v souladu 
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě 
je k dispozici na této internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda.
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SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Tento produkt slúži na konvekčnému vykurovanie miestností.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Tento radiátor je určený iba na použitie v interiéri. Pri 

používaní radiátor postavte na stabilnú rovnú plochu 
a nenakláňajte ho.

• Pred použitím radiátora sa ubezpečte, že nožičky sú 
nainštalované správne. 

• Radiátor pripojte do elektrickej siete (230V AC).
• Použitá elektrická zásuvka musí byť uzemnená a musí mať 

menovitý prúd aspoň 10 A, aby nedochádzalo k nehodám.
• Radiátor ani jeho napájací kábel ničím neprikrývajte, mohlo 

by dôjsť k prehriatiu.
• Nedotýkajte sa radiátora mokrými rukami.
• Pri používaní alebo bezprostredne po použití sa radiátora 

nedotýkajte, aby ste sa nepopálili.
• Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel, aby nedošlo 

k prehriatiu alebo požiaru.
• Radiátor používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Do 

vzduchových vstupov a výstupov radiátora nestrkajte cudzie 
predmety.

• Do žiadneho otvoru radiátora nestrkajte žiadne drôty ani iné 
cudzie predmety, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. 
Radiátor neumiestňujte ani nepoužívajte v garáži alebo 
v dielni, ani v blízkosti benzínu, farieb alebo iných horľavých 
a výbušných materiálov. 

• Tento elektrický radiátor je vybavený stojanom na sušenie 
bielizne, ktorý by sa mal používať iba na sušenie bielizne.

• Bielizeň nepokladajte priamo na radiátor. Po zaschnutí 
čo najskôr odstráňte bielizeň zo sušiaka, aby ste predišli 
poškodeniu a nebezpečenstvu.

• Nepoužívajte radiátor, ak má poškodený napájací kábel alebo 
zástrčku. Všetky poškodené diely treba nahradiť náhradnými 

dielmi priamo od výrobcu alebo popredajného servisného 
oddelenia, aby nevzniklo bezpečnostné riziko.

• Tento radiátor nepoužívajte v bezprostrednom blízkosti vane, 
sprchy ani bazéna.

• Nepoužívajte radiátor, ak spadol.
• Nepoužívajte radiátor, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
• Radiátor neumiestňujte priamo do vane ani inej nádoby na vodu.
• Radiátor neumiestňujte priamo pod zásuvku.
• Toto je vysokovýkonný výhrevný výrobok. Pri prvom použití tohto 

výhrevného telesa skontrolujte, či zástrčka správne zapadá do 
zásuvky.

• Spôsob kontroly: Zástrčku zasuňte do zásuvky a potom radiátor 
zapnite na najvyššiu konštantnú teplotu. Asi po 30 minútach 
radiátor vypnite a odpojte, aby ste skontrolovali, či kolíky zástrčky 
nie sú príliš horúce (teplota nad 55 °C). Ak áno, skúste inú zásuvku, 
aby ste predišli riziku roztavenej zástrčky alebo požiaru následkom 
prehriatia.

• Deti by sa so zariadením nemali hrať.
• Deti do 3 rokov by sa nemali približovať k radiátoru, ak nie sú pod 

neustálym dozorom.
• Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zapínať/vypínať spotrebič, iba 

ak je umiestnený v normálnom prevádzkovom prostredí a ak sú 
kontrolované alebo poučené o používaní spotrebiča a poznajú 
súvisiace riziká. Deti od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, 
ovládať, čistiť ani robiť jeho údržbu.

• Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.

POZOR
Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť 
popáleniny.
Mali by ste venovať opatrní, keď sú prítomné deti alebo iné 
zraniteľné osoby.

VAROVANIE
Radiátor neponárajte do vody.

Do radiátora nelejte vodu.

Na čistenie radiátora nepoužívajte žiadne čistiace 
prostriedky.

Radiátor ničím neprikrývajte, aby nedošlo k prehriatiu.

Tento radiátor nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sú 
v nich ľudia, ktorí sami nemôžu miestnosť opustiť, alebo ak 
nie je zaistený stály dozor.

Aby sa znížilo riziko požiaru, textil, závesy a každý horľavý 
materiál udržujte aspoň 1 m od výstupu vzduchu.

Dajte pozor pri vysokej teplote. Na sušiaci stojan nedávajte 
žiadne ťažké predmety ani ho nepoužívajte ako držiak.

POPIS VÝROBKU INŠTALÁCIA
Pomocou skrutiek namontujte nožičky, ako je znázornené na 
obrázku.
Maximálny uhol rotácie sušiaceho stojana je 40 stupňov.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Ak radiátor nebudete dlhší čas používať, vypnite hlavný vypínač 
a odpojte napájací kábel.

Zapnutie/Vypnutie
Vypínač prepnite do polohy zapnuté a potom stlačením tlačidla 
zap/vyp      radiátor zapnete, opätovným stlačením ho vypnete.

Aktivácia/deaktivácia svetla a resetovanie Wi-Fi
Vypínač prepnite do polohy zapnuté a potom stlačením tlačidla  
zap/vyp radiátor zapnete, opätovným stlačením ho vypnete. 
Stlačením tlačidla reset Wi-Fi/osvetlenie zapnete alebo vypnete 
osvetlenie dotykového panelu.

AKO POUŽÍVAŤ SUŠIACI STOJAN
Keď je sušiaci stojan zložený, možno ho použiť na sušenie malých 
kusov oblečenia, uterákov, ponožiek atď. Nepoužívajte ho na 
sušenie peria, syntetických vlákien ani kožušiny.

Stlačením a podržaním tlačidla resetujete pripojenie Wi-Fi
Keď bude pripojenie Wi-Fi resetované, kontrolka Wi-Fi začne 
blikať a radiátor sa prepne do režimu čakania na pripojenie.

Nastavenie teploty
Stlačte tlačidlo ovládania teploty      a zvoľte preferovanú 
konštantnú teplotu.
Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla kontroly teploty 
sa radiátor bude ďalej zahrievať. Opätovným stlačením tlačidla 
zastavíte kúrenie.

Odložené vypnutie
Stlačte tlačidlo odloženého vypnutia      a vyberte: deaktivované, 
vypnúť za 1 hodinu, za 3 hodiny, 5 hodín a za 9 hodín.

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / 
XIAOMI HOME
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi 
Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo 
vašej domácnosti. Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play 
alebo Apple App Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu 
naskenujte QR kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami 
automaticky presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, 
otvorte ju a kliknite na tlačidlo „+ ‚‘ v pravom hornom rohu pre 
pridanie zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať vyhľadaním 
zariadenia v zozname alebo spustením automatického 
vyhľadávania. Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu 
v aplikácii.

*V Európe je aplikácia označovaná ako 
Xiaomi Home (neplatí pre Rusko).

Poznámka: Aplikácia je priebežne 
aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad a názov 
sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo 
na vykonávanie týchto aktualizácií a zmien 
bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka: Radiátor umiestnite na vodorovnú plochu a na sušiaci 
stojan nevešajte zaťaženie väčšie ako 1,5 kg.

DENNÁ ÚDRŽBA
• Pred čistením radiátor odpojte a nechajte ho vychladnúť.
• Vonkajší povrch radiátora jemne otrite mäkkou navlhčenou 

handričkou a pred použitím nechajte dôkladne vyschnúť.
Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského 
rozhrania uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny 
výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.
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SPECIFIKACE
Název: Mi Smart Space Heater S
Model: KRDNQ03ZM
Rozměry: 780 × 526 × 216 mm
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Maximální výstupní výkon: Wi-Fi 2,4GHz (2400- 2483,5 MHz): <20 dBm
Jmenovitý výkon: 2200 W
Jmenovité napětí: 230 V ~
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
IP kód: IPX4

Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být umístěno 
ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII 
A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto 
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu KRDNQ03ZM je v súlade so 
smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode 
je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Smart Space Heater S
Model: KRDNQ03ZM
Rozmery: 780 × 526 × 216 mm
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Maximálny výstupný výkon: Wi-Fi 2,4GHz (2400- 2483,5 MHz): < 20 dBm
Menovitý výkon: 2200 W
Menovité napätie: 230 V ~
Menovitá frekvencia: 50 Hz
IP kód: IPX4

Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť umiestnené 
vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.
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