
MANUAL DE UTILIZARE



- Introduceti dispozitivul in priza, folosind adaptorul cu doi pini US-EU

- Apasati pentru 3 secunde butonul de pornire pentru activare

                                               - Apasati scurt pentru a porni programul 

                                               de sterilizare a obiectelor

                                               - Daca nu se detecteaza prezenta 

                                               umana sau a animalelor, procesul 

                                               sterilizarii incepe dupa 30 de secunde

                                               - Daca lampa detecteaza prezenta 

                                               umana sau a animalelor, lampa se 

                                               opreste automat si se activeaza alarma 

                                               sonora. Dupa ce incaperea este goala, 

procesul dezinfectarii se va reporni dupa 30 de secunde

- Dupa nalizarea procesului de sterilizare, un sunet lung se va 



activa, iar indicatorul luminos se va opri

- Durata standard este de aproximativ 30 de minute

- Puteti sa alegeti durata sterilizarii, existand 3 variante a acesteia; 

15 minute, 30 de minute sau 45 de minute. 

- Durata de sterilizare se poate modica, in functie de preferintele 

dumneavoastra, prin intermediul aplicatiei Xiaomi Home.

- Pentru a descarca aplicatia Xiaomi Home, trebuie sa scanati 

                                         codul QR aat in manualul de utilizare 

                                         primit de la producator sau sa cautati 

                                         aplicatia Xiaomi Home in App Store sau 

                                         Google Play

                                         - O data descarcata aplicatia, trebuie 

                                         sa va creati cont de utilizator si pentru a 

avea acces la toate dispozitivele Xiaomi, inclusiv acest model, 

trebuie selectata regiunea Chinese mainland.

                                                    - Pentru gasirea dispozitivului in aplicatie, 

                                                    intrati in sectiunea Add Device, iar la 

                                                    search 

                                                    introduceti 

                                                    cuvantul 

                                                    cheie  

                                                    "Five", iar 

                                                    dispozitivul 

                                                    va aparea 

                                                    sub 

                                                    denumirea

                                                    "Five 

                                                    germicidal

                                                    lamp".



- Alegeti durata sterilizarii din cele 

3 variante existente: 15 minute, 

30 de minute sau 45 de minute.

- Porniti procesul de sterilizare

Observatii:

In timpul functionarii nu este 

recomandat sa se ae in 

incapere persoane sau animale.

Procesul de sterilizare se opreste 

automat daca detecteaza 

prezenta unei persoane sau a 

unui animal.

Daca ati permis aplicatiei sa 

trimita noticari o sa ti instiintati cand procesul de sterilizare 

s-a nalizat, a fost intrerupt sau nu a inceput deoarece a 

detectat prezenta umana.
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