
XIAOMI SMART TOWER HEATER LITE 2000W 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

1. Препоръки за безопасност 
 

• Този уред може да се използва от възрастни. Той може да се използва и от деца на 
възраст от 8 години и нагоре, както и хора с намалени умствени и/или физически 
способности, стига те да имат надзор или инструктаж за уреда. 

• Деца не трябва да играят с уреда или в непосредствена близост до него. 

• Почистването и поддръжката на уреда не се прави от деца. 

• Ако кабелът и/или щепселът са повредени, то уредът не трябва да се използва, а 
да бъде потърсен оторизиран сервизен център за ремонт. 

• Уредът не трябва да се поставя върху, под или срещу контакт. 

• Не използвайте уреда в непосредствена близост до бани, тоалетни, вани, басейни 
и други подобни влажни/мокри помещения. 

• Не използвайте печката ако сте я изпускали. 

• Не използвайте печката ако има видими следи от удар. 

• Този уред се поставя на равна хоризонтална повърхност – под или маса. 

• Деца под 3 години не трябва да бъдат в близост до уреда, освен ако не са под 
постоянно наблюдение на възрастен. 

• Деца между 3 и 8 години могат да пускат и спират уреда, след като им е обяснено 
как се прави това и след като той е инсталиран правилно. Деца между 3 и 8 години 
не трябва да включват или изключват уреда от щепсела. 

 
2. Предупреждения 
 

• Не почиствайте уреда с вода, не го мийте. 

• Не мокрете уреда с вода и/или препарат. 

• Не разливайте вода по уреда. 

• Не използвайте уреда в парници или на строителни площадки. 

• За да избегнете прегряване, не покривайте уреда с нищо. 

• Не използвайте уреда в много малки помещения, както и в помещения с човек, 
който не може сам да напусне стаята. 

• За да намалите риска от пожар не използвайте уреда близо до завеси, текстилна 
или дървена мебел, както и други лесно запалими материали. Задължително е 
отстояние от минимум 1 метър от завеси и мека мебел. 

 
 
3. Внимание! 
 
Някой части от този уред могат да станат изключително горещи и да предизвикат 
изгаряне. Всеки човек, който използва уреда, трябва да бъде много внимателен с неговата 
решетка. 
 
 
 



 
 
4. Начин на употреба 
 

• Тази печка трябва да се използва само на закрито в домашни условия. По време на 
употреба печката трябва да бъде на стабилна и равна повърхност, далеч от лесно 
запалими предмети. Не накланяйте по време на употреба, не я местете. 

• Никога не докосвайте горещите части на печката с голи ръце. 

• Никога не докосвайте уреда с мокри ръце. 

• Никога не пипайте уреда по време или след употреба. 

• За да намалите риска от пожар и прегряване, не е желателно да използвате 
разклонител. 

• Използвайте уреда само в добре проветрени помещения. Не блокирайте по 
никакъв начин решетката от която излиза горещия въздух. 

• Не пъхайте никакви предмети или жици през решетката, особено ако уредът 
работи. Риск от токов удар! 

• Не поставяйте уреда близо до лесно запалими или избухливи предмети като 
газови бутилки, гориво, боя. Предмети, които лесно се деформират като 
пластмасови бутилки, детски играчки, елха, гирлянди, кутии – също трябва да не 
бъдат в близост до уреда. 

• Докато използвате печката, не включвайте в същия контакт на стената други уреди 
за да избегнете претоварване. 

• Не разглобявайте уреда сами, потърсете оторизиран сервиз за тази цел 

• Функцията естествен режим не може да замени напълно функцията на 
вентилатора. 

• Не изваждайте щепсела докато уредът не е изстинал или докато работи. Ако 
уредът прегрее, той ще се изключи сам и ще възобнови работа след като се 
охлади. 

 
 
 
5. Спецификации на уреда 
 
Номинална топлинна мощност Pnom – 2.0kW 
Минимална топлинна мощност Pmin – 1.4kW 
Максимална продължителна топлинна мощност Pmax,c – 2.0kW 
Консумация в Естествен/вентилаторен режим – 12 W 
Волтаж – 220 – 240 V, Честота – 50 – 60 Hz, Wi-Fi Честота – 2400 – 2483.5 MHz 
Тип на уреда – вентилаторна печка с електронен термостат за контролиране на стайната 
температура и възможност за седмичен таймер. 
Модел: LSNFJ02LX, Размер: 184 х 184 х 500 мм, Тегло: 2.2 кг, 
 

 
 
 
 
 



6. Общ преглед на продукт вентилаторна вертикална печка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Как да използваме уреда 
 
Преди употреба: 
 

• Проверете дали уредът е в добро 
състояние и щепселът не е повреден. 

• Използвайте 220V-240V контакт с 
минимум 10A електрически поток. 

• Натиснете бутона за включване отзад 
на уреда. Когато чуете звук, то 
печката вече е включена. 

• Тази печка е предвидена за 
помещения на закрито и оптимален 
ефект се постига на отстояние от 2м 
от нея. 

 
Включване/Режим изчакване 
 

• Натиснете вкл/изчакване бутона на 
контролния панел за да включите 
печката. 

• Натиснете вкл/изчакване бутона на 
контролния панел докато работи 
уреда и той ще духа 30 сек. топло и 
след това ще влезе в режим 
изчакване. 

• Внимание – ако уредът е бил в 
Естествен режим, то натискането на 
бутона веднага ще го постави в 
режим изчакване. 

• Натискане на бутон вкл/изчакване 
докато уредът духа топло ще върне 
печката в предишния режим, който е 
бил използван. 

• Ако планирате да не използвате 
уреда дълго време, уверете се, че сте 
в режим изчакване, след което 
изключите печката от задния бутон и 
извадете щепсела. 

 
Смяна на режим 
 

• Натискайте бутона Смяна на режим 
за да циркулирате между постоянна 
температура, горещ въздух, топъл 
въздух, или естествен/вентилаторен 
режим (вентилаторът работи със 
стаен въздух). 

 
 
 
 

Настройване на температурата 
 

• Натискайте бутон Температура за 
смяна между 22°C, 24°C, 26°C и 28°C. 

• След като сте нагласили очакваната 
температура, то печката ще влезе 
автоматично в режим Постоянна 
температура. Другите режими не 
поддържат настройка на 
температурата. 

• Внимание – ако температура в стаята 
е по-висока от настроената, печката 
ще активира Естествен/вентилаторен 
режим. 

 
Планиране на режим изчакване (standby) 
 

• Натиснете Бутон за вкл/изкл по 
таймер за да сменяте между 
следните режими (колко време да 
работи уредът и след това да спре) – 
1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часа, и 
изключено. 

• Ако не натиснете друг бутон след 
като сте избрали таймера, то 
индикаторът ще посочи очакваната 
температура. Ако не сте задали 
такава, индикаторът ще изгасне. 

• След като сте задали таймер за време 
за работа, индикаторът ще покаже 
оставащото време и ще очаква 
потвърждение от вас с натискане на 
същия бутон. След изчакване от 3 
секунди можете отново да променяте 
настройката. 

 
Включване/изключване на въртене на уреда 
 

• Натиснете бутона Въртене на печка за 
да включите или изключите 
автоматичното въртене. 

 
Защита от деца (изключване на бутоните) 
 

• Задръжте едновременно бутоните за 
въртене и смяна на режим за 7 сек. за 
да вкл/изкл защита от деца. Защита 
се изключва сама ако изключите 
уреда или извадите щепсела 

 



Включване/изключване Wi-Fi 
 

• За да включите или изключите Wi-Fi, 
натиснете и задръжте едновременно 
бутоните за таймер и въртене на 
печката едновременно за 7 секунди. 

 
Нулиране на Wi-Fi настройки 
 

• За да нулирате Wi-Fi, натиснете и 
задръжте едновременно бутоните за 
таймер и температура за 7 секунди. 

 
Свързване към Mi Home/Xiaomi Home 
приложението 
 

• Този продукт е съвместим с Mi Home 
и Xiaomi Home приложенията от 
Google Play Store и Apple AppStore. 

• Можете да контролирате работата на 
уреда с това приложение, както и да 
настроите гласови команди за него 
чрез някой от популярните гласови 
асистенти като Siri, Google, Alexa. 

• Сканирайте този код с камерата си за 
да получите бърз достъп до 
страницата му за изтегляне от вашия 
магазин за приложения: 
 

 
 
Wi-Fi индикатор значение 
 

• Очаква свързване – мига бавно – 0.2 
сек. свети, 0.8 сек. не свети. 

• Свързването успешно – свети 
постоянно. 

• Свързва се автоматично след загуба 
на връзка – мига бързо – 0.1 сек. 
свети, 0.2 сек. не свети. 

• Надграждане на софтуерна версия – 
мига с определена закономерност – 
0.05 сек. свети, 0.1 сек. не свети, 0.05 
сек. свети, 0.8 сек. не свети. 

• Wi-Fi е изключен – индикаторът не 
свети. 

 
Почистване и поддръжка 
 

• Преди да почиствате уреда го 
изключете от ел. мрежа и изчакайте 
да се охлади ако е горещ. 

• Използвайте суха памучна кърпа за 
да почистите уреда. Не я мокрете с 
нищо. 

• Не разглобявайте уреда. 

• След почистване се уверете, че не сте 
намокрили уреда преди да го 
включите в мрежата. 

• Внимавайте да не ударите, изтървете 
или одраскате уреда докато го 
почиствате. 

• Внимавайте а не попаднат косми и 
различни предмети през решетките 
му. 

• Ако няма да използвате уреда дълго 
време ,то го върнете в оригиналния 
му кашон и го дръжте в сухо 
помещение. 

 
Възможни проблеми и решения 
 

• Уредът не работи – уверете се, че е 
включен в контакта и след това 
проверете задния бутон. Ако това е 
направено, проверете дали уредът е 
поставен на равна повърхност. 

• Уредът не се включва – натиснете 
бутон вкл/изчакване. Възможно е 
температурата в стаята или на уреда 
да е твърде висока и той да се 
изключва автоматично. Възможно е и 
функцията защита от деца да е 
активна. 

• Уредът не може да бъде открит в 
приложението – нулирайте Wi-Fi на 
уреда, рестартирайте рутера си, 
уверете се, че имате добър Wi-Fi 
сигнал. 

• Уредът издава странни звуци когато 
го местим – чувате топчето, което е 
част от защитата против накланяне – 
поставете уреда на равна повърхност 
и не го клатете. 

CityTel 

https://www.citytel.bg/

