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Este calefactor es solo para su uso en 

interiores. Durante su uso, busque un lugar 

nivelado donde colocar el calefactor, y no 

lo incline o vuelque.                             

Asegúrese de que las patas están 

correctamente colocadas antes de usar el 

calefactor.   

Por favor, enchufe el calefactor a una toma 

de corriente de CA de 230 V.             

La toma de corriente utilizada debe tener 

toma de tierra y una corriente nominal de 

al menos 10 A para prevenir accidentes.      

No cubra el calefactor o su cable 

de alimentación para evitar 

sobrecalentamientos.    

Instrucciones de Seguridad

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para 

futuras consultas.
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No toque el calentador con las manos 

húmedas.

Durante su uso o justo después, no toque 

el calefactor para evitar quemarse.           

Para prevenir el riesgo de 

sobrecalentamiento o incendio, nunca 

utilice una alargadera.     

Utilice el calefactor solo en un entorno muy 

bien ventilado. No inserte objetos extraños 

en las tomas de entrada o salida de aire del 

calefactor.                  

No introduzca ningún cable u otros 

objetos extraños en ninguna apertura del 

calefactor, para evitar electrocuciones. No 

coloque o utilice el calefactor en garajes 

o talleres, tampoco cerca de gasolina, 

pintura, u otros materiales inflamables o 

explosivos.
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No utilice el calefactor si su cable de 

alimentación o toma de corriente está 

dañada o rota. En caso de daños, debe 

reemplazarse por otro componente 

original del fabricante o del departamento 

de mantenimiento postventa para evitar 

riesgos de seguridad.                     

No utilice este calefactor en las 

inmediaciones de un baño, una ducha o 

una piscina.                        

No utilice este calefactor si se ha caído.      

No lo utilice si hay daños visibles en el cale

factor.                        

No coloque el calefactor directamente en 

la bañera u otro recipiente con agua.         
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No coloque el calefactor inmediatamente 

debajo de la toma de corriente.               

Este es un producto de alto poder 

calorífico. Compruebe que el enchufe 

encaje correctamente en la toma de 

corriente cuando utilice este calefactor por 

primera vez.

Método de comprobación: introduzca 

el enchufe en la toma de corriente, 

después seleccione la temperatura fija 

más elevada. Apague y desenchufe el 

calefactor a los 30 minutos para comprobar 

si las prolongaciones del enchufe están 

demasiado calientes (temperaturas 

superiores a 55°C). De ser así, pruebe con 

otra toma de corriente para evitar el riesgo 

de que los extremos del enchufe se fundan, 

o de incendio por sobrecalentamiento.         
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Si el calefactor no va a utilizarse durante 

un prolongado periodo de tiempo, por 

favor, apague el interruptor de encendido/

apagado y desenchufe el cable de 

alimentación.               

Si el calefactor deja de funcionar, contacte 

al departamento de mantenimiento 

postventa. Nunca intente desmontar el 

calentador por sí solo.                         

Durante el uso del calefactor, no comparta 

el mismo circuito eléctrico con otros 

dispositivos para evitar una sobrecarga del 

circuito.
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Los niños no deben jugar con el aparato.     

Los niños menores de 3 años deben 

permanecer alejados salvo supervisión 

constante.                      

Este aparato puede ser utilizado por niños 

de 8 años en adelante y por personas 

con capacidades sensoriales, mentales o 

físicas reducidas o con falta de experiencia, 

siempre y cuando estén bajo la supervisión 

de un adulto, se les hayan proporcionado 

instrucciones sobre el uso del producto 

y se les haya advertido de los riesgos 

implícitos.
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Los niños en edades de 3 a 8 años solo 

deben de encender o apagar el aparato 

en tanto se haya colocado o instalado en 

su posición de funcionamiento prevista 

normal y se les haya supervisado o 

instruido en relación con su uso de forma 

segura y hayan comprendido los riesgos 

involucrados. Los niños de edades de 3 a 8 

años no deberán enchufar, regular o limpiar 

el aparato o realizar mantenimiento por 

parte del usuario.                    

La limpieza y el mantenimiento por parte 

del usuario no deben realizarse por niños 

sin supervisión de un adulto.
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PRECAUCIÓN

Algunas partes de este producto pueden 

volverse muy calientes y producir quemaduras. 

Debe prestarse especial atención cuando haya 

niños y personas vulnerables presentes.
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No utilice el calefactor en habitaciones 

pequeñas cuando esté ocupadas por 

personas incapaces de abandonar la 

habitación por si solas, salvo que estén 

constantemente supervisadas.                

Para reducir el riesgo de incendio, mantenga 

los tejidos, cortinas, u otros materiales 

inflamables a una distancia mínima de 1 

metro de la salida de aire.

Aviso

No sumergir el calefactor

No verter agua en el calefactor

No usar detergentes ni productos químicos

Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el 

calefactor bajo ningún concepto.
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Descripción General del Producto

Destornillador

Rejilla 

superior

Pantalla 

táctil

Asa

Cable de 

alimentación

Interruptor 

mecánico

Soportes 

de pie 

Tornillos
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Apagar

Ajuste de 

iluminación/

Reinicio de Wi-Fi 

Pantalla de 

temperatura

Encender/

Apagar

Ajuste de 

temperatura

Luz indicadora 

de Wi-Fi

Ajuste de 

temperatura

Apagado 

programado
Apagado 

programad

Temporizador 

de apagado

Encender

Humedad

Interruptor mecánico y pantalla táctil

Descripción General del Producto
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Instalación rápida 

Abra el paquete e instale los soportes de pie. 

Ya puede usar el producto.
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Modo de uso

Encender/apagar el calefactor

Apagado programado

Ajustar iluminación

Reinicio de Wi-Fi 

Ajuste de temperatura

Encienda el interruptor mecánico y pulse el botón "Encender/Apagar".             

Pulse brevemente para encender el calentador y manténgalo pulsado para 

apagarlo. Si el calefactor no se ha usado durante mucho tiempo, apague el 

interruptor mecánico y desenchufe la clavija de la toma de corriente.

Pulse el botón         o          para ajustar la temperatura entre 16°C y 28°C. Tras 

encender el calefactor por primera vez, su temperatura estará ajustada 

por defecto en 24°C. Se recordará el último ajuste, cuando lo enciende 

posteriormente. 

Pulse el botón         o          para ajustar la duración a 0, 1, 2, 4, 6 u 8 horas. Tras 

establecer el temporizador, el símbolo del "reloj" parpadeará.

Pulse brevemente el botón "Ajuste de iluminación/Reinicio de Wi-Fi"         para 

ajustar la iluminación de los botones y las pantallas.

Mantenga pulsado el botón ""Ajuste de iluminación/Reinicio de Wi-Fi""    

durante más de 5 segundos. El indicador de wifi del calefactor parpadeará 

para indicar que el wifi ha entrado en espera de una conexión y se ha 

reiniciado correctamente.
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Ajuste rápido

Este producto se ha añadido a la app "Mi Home / Xiaomi Home". Se puede 

controlar mediante la app "Mi Home / Xiaomi Home" o Mi AI. También se 

puede conectar u operar con otros productos.         

Escanee el código QR y descargue o instale la app "Mi Home / Xiaomi Home". 

Si la aplicación se ha instalado, puede ir directamente a la página de conexión 

del dispositivo. También puede buscar "Mi Home / Xiaomi Home" en su tienda 

de aplicaciones para descargar e instalarla. Abra la página principal de "Mi 

Home / Xiaomi Home" y toque el símbolo "+" en la esquina superior derecha 

para añadir dispositivos según las instrucciones de la aplicación. 

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las 

instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Ajuste rápido
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Mantenimiento y cuidado

Antes de limpiar el calefactor, asegúrese de desenchufarlo y espere a 

que se enfríe. 

Limpie la superficie exterior del calefactor suavemente con un paño 

húmedo. No podrá usar el calefactor hasta que la humedad se haya 

evaporado completamente.

Especificaciones

Tipo de productor Potencia nominal

Tensión nominal

Frecuencia nominal

Grado de 

protección

Calefactor de 

convección
2200W

50Hz

IPX4

DNQZNB05ZM

684×459×203mm

Wi-Fi IEEE 802.11b

/g/n 2.4GHz

Modelo

Dimensiones

RF Especificaciones:

Wi-Fi 2,4G (2400-2483,5 MHz), Potencia máxima de salida: <20 dBm

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al 

menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Conexión 

inalámbrica

230V
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Fabricado por: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  

Dirección: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road,

                     Qinghe, Haidian District, Beĳing

Información sobre el cumplimiento de la 

normativa

Declaración de conformidad de la UE

Información de eliminación y reciclaje

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos 

domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente 

entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos 

de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. 

La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas 

para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las 

autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de 

dichos puntos de recogida.

Por la presente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declara que el tipo de 

equipo radioeléctrico DNQZNB05ZM cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el 

  :tenretnI ed nóiccerid atse ne EU al ed dadimrofnoc ed nóicaralced al ed otelpmoc otxet

https://smartmi.com.cn/doc.html
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Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Safety Instructions

This heater is intended for indoor use only. 

During use, stably place the heater on a 

level surface, and do not tilt or tip it over.

Make sure the feet are correctly installed 

before using the heater.

Please plug the heater into a 230V AC 

power outlet.

The used power outlet must be grounded 

and have a rated current of at least 10 A so 

as to avoid accidents.

Do not cover the heater or its power cord 

so as to avoid overheating.

Do not touch the heater with wet hands.
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During or right after its use, do not touch 

the heater so as to avoid getting scalded.

To prevent the risk of overheating or fire, 

never use an extension cord.

Only use the heater in a well-ventilated 

environment. Do not insert foreign objects 

into the air inlets and outlets of the heater.

Do not insert any wires or other foreign 

objects into any opening of the heater so 

as to avoid electric shocks. Do not place 

or use the heater in garages or workshops, 

nor near gasoline, paint, or other flammable 

and explosive materials.
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Do not use the heater if its power cord 

or the power plug is damaged or broken. 

In case any damages occur, it must be 

replaced with a genuine one from the 

manufacturer or the after-sales service 

department to avoid safety hazards.

Do not use this heater in the immediate 

surroundings of a bath, a shower or a 

swimming pool.

Do not use this heater if it has been 

dropped.

Do not use if there are visible signs of 

damage to the heater.

Do not place the heater directly in a 

bathtub or other water container.



20

Do not place the heater directly below the 

socket outlet.

This is a high-power heating product. 

Check whether the plug properly fits into 

the power outlet when using this heater for 

the first time.

Checking method: Insert the power plug 

into the power outlet, then select the 

highest constant temperature. Turn off and 

unplug the heater after about 30 minutes 

to check whether the prongs of the power 

plug are too hot (temperatures in excess of 

55°C). If so, try a different power outlet so 

as to avoid the risk of a molten power plug 

or fire due to overheating.
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During using this heater, do not share the 

same electrical circuit with other devices 

to avoid overloading the circuit.

If the heater is not going to be used for an 

extended period of time, please turn off the 

on/off switch and unplug the power cord.

If the heater stops functioning, contact 

the after-sales service department. Never 

attempt to disassemble the heater by 

yourself. 

This appliance can be used by children 

aged from 8 years and above and persons 

with reduced physical, sensory or mental 

capabilities or lack of experience and 

knowledge if they have been given 

supervision or instruction concerning 

use of the appliance in a safe way and 

understand the hazards involved.
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Children shall not play with the appliance.

Children of less than 3 years should be kept 

away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 

years shall only switch on/off the appliance 

provided that it has been placed or installed 

in its intended normal operating position 

and they have been given supervision or 

instruction concerning use of the appliance 

in a safe way and understand the hazards 

involved. Children aged from 3 years and 

less than 8 years shall not plug in, regulate 

and clean the appliance or perform user 

maintenance.

Cleaning and user maintenance shall not 

be made by children without supervision.
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CAUTION

Some parts of this product can become very 

hot and cause burns.

Particular a ention has to be given where 

children and vulnerable people are present.



24

Do not immerse the heater in water.

Do not pour water into the heater.

Do not wipe the heater with any detergent.

To prevent overheating, do not cover the 

heater.       

Do not use this heater in small rooms when 

they are occupied by persons not capable 

of leaving the room on their own, unless 

constant supervision is provided.            

To reduce the risk of fire, keep textiles, 

curtains, or any other flammable material a 

minimum distance of 1 m from the air outlet.

Warning
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Top grille

Screwdriver

Touch screen

Handle

Power cord

Mechanical 

switch

Support feet

Screws

Product Overview
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Brightness 

setting/Wi-Fi 

reset

Temperature 

display

On/Off

Wi-Fi indicator

Humidity

Temperature 

setting

Temperature 

setting

Scheduled 

off

Scheduled 

off

Off timer

Power off Power on
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Installation

Unpack the product and install the support 

feet. The heater is ready to be used.

Quick installation



28

Use

Turning on/off the heater

Scheduled off

Adjusting brightness

Wi-Fi resetting

Setting temperature

Turn on the mechanical switch, and press the "On/Off"           button. Short 

press to turn on the heater, and long press to turn it off. If the heater is not 

used for a long time, please turn off the mechanical switch and unplug it 

from the socket.

Press the         or          button to adjust the temperature within the 

range of 16°C to 28°C. When the heater is turned on for the first time, its 

temperature is set to 24°C by default. The last setting will be recalled when 

you turn it on subsequently.

Press the         or          button to set the duration to 0, 1h, 2h, 4h, 6h, or 8h. 

After setting the timer, the "Clock" icon will blink.

Short press the "Brightness setting/Wi-Fi reset"         button to adjust the 

brightness of the buttons and display areas.

Press and hold the "Brightness setting/Wi-Fi reset"         button for more 

than 5 seconds. The Wi-Fi indicator on the heater blinks, indicating that 

Wi-Fi is waiting for connection and has been reset successfully.
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Quick setting

This product works with "Mi Home / Xiaomi Home". It can be controlled 

via the "Mi Home / Xiaomi Home" app or Mi AI. It can also interconnect or 

interoperate with other products.

Scan the QR code to download and install the "Mi Home / Xiaomi Home" 

app. Users who have already installed the app can go directly to the device 

connection page. Or search "Mi Home / Xiaomi Home" in the app store to 

download and install the app. Open the "Mi Home / Xiaomi Home" app and tap 

"+" in the upper-right corner of the home page to add a device following the 

instructions.

Note: The actual operation may vary due to upgrades and updates to the "Mi 

Home / Xiaomi Home" app. Please follow the current instructions provided 

within the app.
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Maintenance and care

Before cleaning the heater, please make sure to unplug it and wait 

for it to cool down. 

Wipe the outer surface of the heater gently with a wet cloth and do 

not use it again until it gets completely dry.

Specifications

Product type Rated Power

Rated Voltage

Rated Frequency

Protection rating

Convector heater 2200W

50Hz

IPX4

DNQZNB05ZM

684×459×203mm

Wi-Fi IEEE 802.11b

/g/n 2.4GHz

Model

Item dimensions

RF Specification:

Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz), Max. RF Output Power: <20 dBm

Under normal use of condition ,this equipment should be kept a separation distance of at 

least 20cm between the antenna and the body of the user.

Wireless 

connection

230V
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Regulatory Compliance Information

Europe — EU declaration of conformity

Disposal and recycling information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE 

as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. 

Instead, you should protect human health and the environment by handing over your 

waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and 

electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal 

and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and 

human health. Please contact the installer or local authorities for more information about 

the location as well as terms and conditions of such collection points.

Hereby, Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd. declares that the radio equipment 

type DNQZNB05ZM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU 

declaration of conformity is available at the following internet address: https://smartmi.com.

cn/doc.html

Manufacturer: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  

Address: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road,

                  Qinghe, Haidian District, Beĳing
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Instruções de segurança

Ler este manual cuidadosamente antes do uso, e mantê-lo para referência futura.

Este aquecedor destina-se apenas ao uso 

doméstico. Durante o seu uso, coloque o 

aquecedor numa superfície plana estável, 

e não o incline ou deixe cair.

Assegure-se de que os pés estão 

corretamente instalados antes de usar o 

aquecedor.

Conecte o aquecedor a uma tomada de 

230V AC.

A tomada utilizada deve estar conectada 

à terra e ter uma corrente nominal de 

pelo menos 10 A para evitar acidentes.

Não tape o aquecedor ou o cabo de 

alimentação para evitar o 

sobreaquecimento do aparelho.



Não toque o aquecedor com as mãos 

molhadas.

Durantes ou logo após o seu uso, não 

toque o aquecedor para evitar 

queimar-se. Para evitar o risco de 

sobreaquecimento ou incêndio, nunca 

use um fio de extensão.

Use o aquecedor apenas num ambiente 

bem ventilado. Não introduza objetos 

estranhos nas entradas e saídas de ar do 

aquecedor. 

Não introduza cabos ou outros objetos 

estranhos nas aberturas do aquecedor, 

para evitar choques elétricos. Não 

coloque ou use o aquecedor em garagens 

ou oficinas, ou perto de gasolina, tintas ou 

outros materiais inflamáveis/explosivos.
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Não use o aquecedor se o cabo de 

alimentação ou a ficha estiver 

danificado(a) ou partido(a). No caso de 

ocorrer algum dano, o aparelho deve ser 

trocado por outro original do fabricante 

ou do departamento de serviços 

pós-venda para evitar colocar em risco a 

sua segurança.

Não use este aquecedor nas imediações 

de uma banheira, chuveiro ou piscina.

Não use este aquecedor se ele tiver 

caído.

Não o use se existirem sinais visíveis de 

danos.

Não coloque o aquecedor diretamente 

numa banheira ou noutro recipiente com 

água.
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Não coloque o aquecedor diretamente 

debaixo da tomada elétrica.

Este é um produto de aquecimento de 

alta potência. Verifique se a ficha encaixa 

corretamente na tomada quando usa o 

aquecedor pela primeira vez.

Método de verificação: Insira a ficha na 

tomada, depois selecione a temperatura 

constante mais alta. Desligue e 

desconecte o aquecedor após 30 minutos 

para verificar se os braços da ficha estão 

muito quentes (temperaturas acima dos 

55°C). Se estiverem, tente usar uma 

tomada diferente para evitar o risco de 

derreter a ficha ou criar um incêndio 

devido ao sobreaquecimento.
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Durante o uso deste aquecedor, não 

partilhe o mesmo circuito elétrico com 

outros dispositivos para evitar a 

sobrecarga do circuito.

Se não vai utilizar o aquecedor durante 

um longo período, desligue o interruptor 

“on/off” e desconecte no cabo de 

alimentação.

Se o aquecedor deixar de funcionar, 

contacte o departamento de serviço 

pós-venda. Nunca tente desmontar o 

aquecedor por si mesmo(a).
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Este equipamento pode ser utilizado por 

crianças a partir dos 8 anos e por pessoas 

com mobilidade física, sensorial ou 

mental reduzida ou por pessoas 

inexperientes e sem conhecimentos, caso 

estejam sob supervisão ou tenham 

recebido instruções relativamente ao uso 

seguro do equipamento e compreendam 

os perigos envolvidos.

Crianças não devem brincar com o 

equipamento. 

Crianças com menos de 3 anos devem 

manter a distância a menos que estejam 

sob supervisão constante.
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Crianças a partir dos 3 anos e com menos 

de 8 anos só devem ligar/desligar o 

aparelho desde que este tenha sido 

colocado ou instalado na sua posição 

operativa normal e desde que elas 

tenham recebido supervisão ou 

instruções relativas ao uso do aparelho 

de forma segurança e entendam os 

perigos envolvidos. Crianças a partir dos 3 

anos e com menos de 8 anos não devem 

conectar a ficha à tomada, controlar e 

limpar o aparelho ou realizar a 

manutenção do aparelho.

A limpeza e a manutenção feitas pelo 

utilizador não devem ser feitas por 

crianças sem supervisão.
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CUIDADO

Algumas peças deste produto podem ficar 

muito quentes e provocar queimaduras.

Deve ter especial atenção sempre que 

crianças ou pessoas vulneráveis estejam 

presentes.
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Aviso

Não mergulhe o aquecedor em água. 

Não verta água para o aquecedor.

Não limpe o aquecedor com nenhum 

detergente. Para evitar o 

sobreaquecimento, não tape o aquecedor.

Não use este aquecedor em cómodos 

pequenos quando estes estão ocupados 

por pessoas incapazes de sair do cómodo 

por si mesmas, a menos que estejam sob 

supervisão constante.

Para reduzir o risco de incêndio, mantenha 

os têxteis, as cortinas ou qualquer outro 

material inflamável a uma distância mínima 

de 1 m da saída de ar.



Chave de fendas

Grelha

superior

Ecrã tátil

Asa

Cabo de 

alimentação

Interruptor

mecânico

Pés de suporte

Parafusos
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Visão geral do produto



Desligar Ligar

Interruptor mecânico e ecrã tátil

Visão geral do produto

Configuração 

brilho/reinício 

da Wi-Fi

Configuração 

temperatura

Programação  

desligada

Temporizador 

para desligar

Visor da 

temperatura

Ligar/Desligar

Configuração 

temperatura

Indicador

Wi-Fi 

Programação  

desligada

Humidade
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Instalação

Instalação rápida

Retire o produto da embalagem e instale os pés 

de suporte. O aparelho está pronto a usar.
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Uso
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Ligar/desligar o aquecedor

Ligue o interruptor mecânico e prima o botão “On/Off”         . Prima 

levemente para ligar o aquecedor e longamente para desligá-lo. Se o 

aquecedor não é usado durante um longo período, desligue o interruptor 

mecânico e desconecte o aparelho da tomada.

Configuração da temperatura

Prima          ou          para configurar a temperatura na faixa dos 16°C e 28°C. 

Quando o aquecedor é ligado pela primeira vez, a temperatura está definida 

por predefinição para 24°C. A última configuração será resposta quando 

ligar o aparelho novamente.

Programação desligada

Prima          ou          o botão para configurar a duração em 0, 1h, 2h, 4h, 6h, ou 

8h. Após configurar o temporizador, o ícone “Relógio” irá piscar.

Configuração do brilho

Prima levemente “Configuração brilho/reinício da Wi-Fi”           para 

configurar o brilho dos botões e das áreas de exibição.

Reinício da Wi-Fi

Prima e sustente “Configuração brilho/reinício da Wi-Fi”           durante mais 

de 5 segundos. O indicador da Wi-Fi do aquecedor pisca, indicando que a 

Wi-Fi está a aguardar pela conexão e foi reposta com sucesso.
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Configuração rápidaAjuste rápido

Este produto funciona com “Mi Home / Xiaomi Home”. É controlável 

através da APP “Mi Home / Xiaomi Home” ou Mi AI. Também pode 

interconectar-se ou interoperar com outros produtos.

Digitalizar o código QR para baixar e instalar a APP “Mi Home / Xiaomi 

Home”. Os utilizadores que já instalaram a APP podem ir diretamente 

para a página de conexão do dispositivo. Ou pesquisar “Mi Home / Xiaomi 

Home" na loja de aplicações para baixar e instalar a APP. Abra a APP “Mi 

Home / Xiaomi Home” e toque em “+” no canto superior direito da página 

inicial para adicionar um dispositivo seguindo as instruções.

Nota: A operação atual pode variar devido a atualizações e melhorias 

realizadas à APP “Mi Home / Xiaomi Home”. Por favor, siga as instruções 

atuais contidas na APP.



46

Manutenção e cuidados

Características

Tipo de produto Potência nominal

Tensão nominal

Frequência nominal

Nível de proteção

Convetor de calor 2200W

50Hz

IPX4

DNQZNB05ZM

684×459×203mm

Wi-Fi IEEE 802.11b

/g/n 2.4GHz

Modelo

Dimensões do artigo

Características de RF:

Conexão sem-fios

230V

Antes de limpar o aquecedor, assegure-se de que o desconecta da tomada 

e espere que arrefeça.

Limpe suavemente a superfície exterior do aquecedor com um pano 

húmido e não o use novamente até ficar completamente seco.

Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz), Máx. Potência de saída de RF: <20 dBm

Em condições normais de uso, este equipamento deve manter uma distância de pelo 

menos 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.
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Fabricante: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  

Endereço: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road,

                     Qinghe, Haidian District, Beĳing

Europa — Declaração de Conformidade da UE

Informação sobre eliminação e reciclagem

Informação sobre aspetos legais e 

regulamentares

Pelo presente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declara que o equipamen-

to de rádio tipo DNQZNB05ZM está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto 

completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: 

https://smartmi.com. cn/doc.html

Todos os produtos detentores deste símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos (WEEE conforme a diretiva 2012/19/EU), que não devem ser misturados com 

lixo doméstico não escolhido. A saúde humana e o ambiente devem ser protegidos ao 

entregar os resíduos dos equipamentos a um ponto de recolha adequada para a 

reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo 

ou pelas autoridades locais. A eliminação correta e reciclagem ajudarão a evitar 

consequências potencialmente negativas para o ambiente e para a saúde humana. 

Contactar com o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a 

localização, os termos e as condições dos pontos de recolha.


