Vigyáza
· Kapcsolja ki, majd húzza ki a légtisztítót mielőtt megmozdítja.
· A légtisztító nem lehet bekapcsolva, amikor a ventilátor rácsa és a szűrőegység fedele nincs megfelelően felszerelve.
· Tartson legalább 20 cm távolságot a légbemenetek és falak, vagy egyéb objektumok között.
· Gyakran távolítsa el a port, hajszálakat, és egyéb részecskéket a szűrő külső hálójáról, hogy ezzel elejét vegye a baktériumképződésnek.
· Távolítsa el a port, hajat, és egyéb részecskéket a légtisztító légbeömlőiről, hogy ezzel megakadályozza a beömlő levegő mennyiségének
csökkenését.
· Fedje le a légkimeneteket, hogy megakadályozza a por, hajszálak, és egyéb részecskék beesését, amikor nem használja a légtisztítót.
A tűzesetek, áramütések és egyéb káresetek elkerülése érdekében használja a tápkábelt és konnektort az alábbiak szerint:
· Ne rántsa meg, tekerje, vagy hajlítsa meg a tápkábelt túlzottan, mert ez a vezeték magjának töréséhez vezethet.
· A tápkábelnek egy megfelelő konnektorhoz kell csatlakoznia.
· Csak azt a tápkábelt használja, melyet a légtisztítóhoz mellékelve talál, ne használja más gyártó tápkábeleit.
· Karbantartás, vagy mozgatás előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
· Amikor a tápkábel sérült, ki kell azt cserélni egy eredeti tápkábelre, amelyet a gyártótól, vagy az after-sales szervizrészlegtől vásárolhat meg.
· Azonnal fejezze be a légtisztító használatát, ha szokatlan hangokat, rossz szagot ad ki, túlmelegszik, vagy a ventilátora szabálytalanul forog.
· Ne dugja az ujját, vagy idegen tárgyakat a védelmi- és mozgó-részekbe, légbeömlőnyílásokba, vagy légkimenetekbe.
· A hajhoz és szövetekhez hasonló dolgokat tartsa a légtisztítótól távol, hogy elkerülje a légbeömlőnyílások és légkimenetek eltömődését.
· Ne üljön, támaszkodjon rá, illetve ne döntse el a légtisztítót.
· Amikor gázüzemű berendezésekkel együtt használja (mint például gáztűzhelyek, gázmelegítők), kérjük gondoskodjon megfelelő
szellőztetésről, hogy elkerülje a szén-monoxid mérgezést.
· Ne öntsön folyadékot, vagy port és egyéb kisméretű anyagokat a légtisztító légkimeneteibe.
Ne használja a légtisztítót a következő körülmények között, mert áramütést, tüzet, vagy egyéb károkat okozhatnak:
· Nyílt láng közelében, mint például gyertyák, illatgyertyák, kályhák, tűzhelyek, cigaretták, csillagszórók, öngyújtók, többcélú fáklyák,
gyertyagyújtók, parazsas-tálak.
· Olyan berendezések közelében, melyek magas hőt termelnek, mint például elektromos melegítők, hőlégbefúvók, elektromos lábmelegítők,
elektromos tűzhelyek, elektromos vasalók.
· Győződjön meg róla, hogy nincsenek gyúlékony anyagok a légtisztító közelében.
· Bizonytalan helyeken a légtisztító könnyedén felborulhat.
· Olyan helyeken, ahol extrém forró hőmérséklet, nedvesség, pára, mint például fürdőszobák.
· Ez a készülék 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve
tapasztalattal és vonatkozó ismerettel nem rendelkező személyek által használható, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy valaki
ismertette velük a biztonságos használat módját és megértik annak kockázatait.
· Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
· A tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad felügyelet nélküli gyermekekre bízni.
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Termék
Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.
Megjegyzés: A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban
közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően
változhatnak.
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Hőmérséklet &
Nedvesség
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Termék
Kijelző

Hőmérséklet
Nedvesség

PM2.5
Üzemmód

25℃60%

Automatikus: Automatikusan vált a
módok között a levegőminőség
alapján
Alvás: Ultra-alacsony zajszint a
kényelmes alvási környezetért.

Be/Ki & Üzemmód gomb

Alacsony sebesség
Közepes sebesség

Levegőminőség-jelző

Magas sebesség

A lenti színek egyike fog
megjelenni, a PM2.5 érték alapján
Zöld
Narancs
Piros

Manuális: Állítsa be és mentse el a
lefedett

0-75 μg/m3
76-150 μg/m3
150 μg/m3, vagy
magasabb

területet és a tisztítási hatékonyságot
az alkalmazásban.

Wi-Fi
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Telepítés

1 Nyissa ki a

szűrőegység fedelét

A szűrőegység kinyitásához
nyomja meg a reteszt, majd
bizonyosodjon meg róla, hogy
a szűrő megfelelően lett
behelyezve.

2 Távolítsa el a tápkábel

csomagolását
Távolítsa el a tápkábel
csomagolását, majd zárja le a
szűrőegységet.
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Csatlakoztassa egy

3 konnektorhoz

Csatlakoztassa a tápkábelt a
légtisztító
alján
található
csatlakozóhoz, majd dugja azt
egy konnektorba.

Hogyan

Be/Ki & Üzemmód gomb
Érintse
meg
a
légtisztító
bekapcsolásához, majd érintse meg
az üzemmódváltáshoz. Nyomja meg
és tartsa lenyomva két másodpercig,
hogy kikapcsolja a légtisztítót.

A légtisztító megfelelő helyre történő
elhelyezése

Kijelző Be/Ki Gomb

Az optimális működésért tartsa fent a
javasolt távolságokat a légtisztító és a
falak, illetve egyéb objektumok között
(lásd a felső illusztrációt).

Nyomja meg a tisztító hátulján lévő
gombot, hogy beállítsa a kijelző
fényerejét, vagy hogy be és kikapcsolja
azt.

Megjegyzés: Amikor a légtisztítót használja, az ajtókat,
illetve ablakokat a jobb tisztítóhatás eléréséért ajánlott
zárva tartani.
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Szűrő Státusz Értesítés

A Wi-Fi visszaállítása
Amikor a telefon nem tud csatlakozni a
légtisztítóhoz, egyidejűleg nyomja meg és tartsa
nyomva a Be/Ki & Üzemmód gombot és a Kijelző
Be/Ki gombot öt másodpercig. Amikor a sípszót
hallja, a légtisztító Wi-Fi beállításai sikeresen
visszaállítódtak gyári beállításokra.

1 Szűrő Telepítés Értesítés
Telepítsen egy
eredeti szűrőt

Nem található szűrő, vagy a
telepített szűrő nem eredeti.

2 Szűrő Élettartam Értesítés
Hátrelévő szűrő
élettartam

90%

Amikor a légtisztító érzékeli, hogy a
szűrő élettartama megközelíti a
10%-ot, vagy húzza ki és dugja be
a tápkábelt újra, majd kapcsolja be
a légtisztítót, vagy nyissa ki és
csukja be a szűrőegységet, majd
kapcsolja be
a légtisztítót. A szűrő hátralévő
élettartama (%) megjelenik a kijelzőn.

3 Szűrőcsere Értesítés
Hátrelévő szűrő
élettartam

2%

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home
alkalmazáshoz

Megjegyzés: A szűrő cseréjére
vonatkozó
instrukciókat
a
szűrőegység fedelének belső felén
találja.

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással
működik*. Vezérelje készülékét a Mi Home / Xiaomi
Home alkalmazással.
Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás
letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az
alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a
kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Esetleg
keressen a "Mi Home
/ Xiaomi Home" alkalmazásra az áruházban a
letöltéshez és telepítéshez.
Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home
alkalmazást, érintse meg a “+“ jelet a jobb felső
sarokban, ezután kövesse a megjelenő
utasításokat a készülék hozzáadásához.
*Európában (kivéve Oroszországot) az
alkalmazás neve Xiaomi Home app. Az
eszközén megjelenő alkalmazásnevet kell az
alapértelmezett névnek tekinteni.
Megjegyzés: A Mi Home alkalmazást lehet, hogy
frissítették, ezért kérjük, az alkalmazás legfrissebb
verziója alapján kövesse az utasításokat.

A szűrő csereideje 6-12 hónap.
Amennyiben a szűrő élettartama
10%, vagy kevesebb, a kijelző egy
QR-kódot mutat, illetve a szűrő
hátralévő élettartamát (%), amikor
bekapcsolja a légszűrőt.

Megjegyzés: A szűrő szagokat bocsáthat ki, amikor
nagymennyiségű káros gázt nyel el. A szűrő tárolása olyan
helyen javasolt, amely jó világítással és szellőzéssel
rendelkezik, hogy ezzel az aktivált szén aktivitását növelje,
és visszaállítsa annak részecske-elnyelő kapacitását. Kérjük
cserélje ki a szűrőt, amikor az eléri élettartama végét.
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Kezelés &
Bizonyosodjon meg róla, hogy a légtisztító ki van kapcsolva és le van választva az áramforrásról.

A szűrőegység tisztítása
Használjon porszívót, vagy egy puha
törlőkendőt, hogy eltávolítsa a port a
légnyílásokról, vagy a
szűrőegységből, hogy ezzel
biztosítsa az optimális légáramlást
és tisztítóhatást.

A lézeres részecske érzékelő tisztítása
A részecskeérzékelő fedelének
retesze a szűrőegység tetejénél
található. Távolítsa el a fedelet a
retesz felfelé történő megnyomásával
(ahogy az A illusztráción látható).
Használjon sűrített levegőt, vagy egy
hajszárítót a fedél és az érzékelő
megtisztításához (ahogy a B
illusztráción látható).

A illusztráció

Megjegyzés: Ne használjon forró levegőt.
B illusztráció
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Tulajdonságok
Név

Mi Air Purifier 3H

Névleges
Feszültség

100–240 V~

Típus

AC-M6-SC

Névleges
Frekvencia

50/60 Hz

240 × 240 × 520 mm

Névleges
teljesítmény

38 W

Nettó tömeg

Kb. 4,8 kg

Zajszint

64 dB(A)

Ténylege
s hatókör

26–45 m2 *

Részecske tisztítási
hatékonyság

Magas

Az eszköz
méretei

Tiszta Levegő
Szállítási
Mennyiség (CADR
Részecskék)
Formaldehid Tiszta
Levegő Szállítási
Mennyiség (CADR
Formaldehid)
Készenléti áramfogyasztás

Vezeték nélküli
csatlakoztathatóság
Formaldehid tisztítási
hatékonyság

380 m3/h

60 m3/h

< 2.0 W
Wi-Fi IEEE
802.11
b/g/n
2.4GHz
Magas

Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm
RFID (13.56MHz): 0 dBm

Maximális RF kimeneti teljesítmény

*A Q/BJZMK0001-2018 szabvány alapján számolva

Jogszabályi Megfelelőségi Információ
Európa — EU Megfelelőségi Nyilatkozat
Ezennel a Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ezen rádiófrekvenciás készülék - Mi Air Purifier 3H,
AC-M6-SC típus a 2014/53/EU direktívával összhangban áll. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi
internetcímen érhető el: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a
2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az
emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a
hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő
ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények
elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az
elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Importőr:
Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
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