Szűrő kicserélése
Ellenőrizze, hogy a légtisztító le van-e csatlakoztatva a tápforrásról.
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Nyissa ki az új
szűrő
csomagolását.

A
szalag
meghúzásáva
l vegye ki a
szűrőt.
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4 Figyelmeztetés:
A szűrőt 6-12 havonta le kell
cserélni. Az alkalmazás
figyelmezteti arra, hogy
mikor kell a szűrőt
lecserélni.
Kizárólag ehhez a modellhez
készült eredeti szűrőt
használjon.

Tegye be a
szűrőt a
légtisztítóba és
zárja be a rekeszt

Por Érzékelő tisztítása
Mielőtt hozzákezdene a szűrő tisztításához, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a
légtisztító.
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A biztonsági retesz a burkolat kivételéhez
a szűrő rekeszének a felső részén található.
Tolja fel a reteszt és vegye le a burkolatot.

Az érzékelő tisztítását
sűrített levegővel vagy hajszárítóval
végezze.

Javasoljuk, hogy a szűrőt 6-12 havonta cserélje le.
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Gyors beállítás kalauz
A szellőzőrácsot soha ne takarja le!
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Nyissa ki a rekeszt a szűrőn és vegye ki a töltő kábelt.
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Csatlakoztassa a kábelt a légtisztítóba és a dugvillát
a konnektorba.
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A kezelőgomb megnyomásával kapcsolja be a légtisztítót.
Kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.

4Kapcsolódás a Mi Home alkalmazásra

Az alkalmazás elnevezése attól a területtől függ,
amit az indításakor kiválaszt. Európában
(Oroszország kivételével) az alkalmazás
elnevezése "Xiaomi Home".
Megjegyzés: Az alkalmazás és ezzel a tartalma
is rendszeresen frissül. Töltse le a legújabb
verziót, majd kizárólag annak az útmutatását
kövesse.

Hatékony lefedés: 18-31 m2
tárgyaktól.

A légtisztító elhelyezésekor tartson legalább 20 cm távolságot a szellőzőrendszerektől, a falaktól és egyéb

Felhasználói kézikönyv a Mi Air Purifier 2H készülékhez
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Figyelmeztetés
• A légtisztítót megfelelően stabil felületre helyezze.
• Ne használja a légtisztítót magas hőmérsékletű vagy
nedvességtartalmú helyiségekben.
• Gyermekek, valamint mozgásukban és érzékelésükben
korlátozott, illetve mentálisan sérült személyek a készüléket
kizárólag olyan felelős személy felügyelete mellett
használhatják, aki tapasztalattal rendelkezik a készülék
használatában.
• A készülék karbantartását csak olyan felhasználó végezheti,
aki elolvasta felhasználói kézikönyvet és az összes hozzá
tartozó útmutatót.
• A légtisztítón végzendő bármilyen művelet megkezdése előtt
meg kell győződni arról, hogy az le van csatlakoztatva a
tápforrásról.
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Áttekintés
Kezelő gomb
Wi-Fi kijelző

Programok kiválasztása:
Auto: Aktuális levegő minőség szerinti
automatikus programbeállítás

Éjszakai: Zavartalan
éjszakát biztosító
csendes üzemmód

Felhasználói: Állítsa
be
a
saját
programját
közvetlenül
az
alkalmazásban

Levegő beszívása

A szűrő megvilágítását vagy
alaphelyzetbe állítását
szabályozó gomb
Porérzékelő
Szűrőrekesz

Levegő
minőség/szűrőcserére
figyelmeztető
kijelző
Frontoldal

Zöld
0-75 μg/m³
Narancssárga
76-150
μg/m³ Piros
150
μg/m³ és magasabb

Tápcsatlakozó
Hátoldal
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Útmutató
2 Vegye ki a tápkábelt

1 Nyissa ki a szűrőtartó rekeszt
A panel kioldásához nyomja meg a
reteszt. Ellenőrizze a szűrő helyes
elhelyezését.
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3 Tápkábel csatlakoztatása

Vegye ki a tápkábelt a rekeszből
és zárja vissza rekeszt.
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Csatlakoztassa a tápkábelt a
légtisztító alsó részén található
csatlakozóba, valamint a
dugvillát a konnektorba.
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Kezelőgomb:

Világítás gomb:

Levegő minőség jelzés:

A légtisztító
bekapcsolásához nyomja
meg a kezelőgombot.

A világítás intenzitás
beállításához nyomja meg a
hátoldalon a gombot.

A dióda a levegő aktuális
minősége szerint
zölden, narancssárgán vagy
pirosan világít.

Még egyszer megnyomva
bekapcsolja
tisztító üzemmód.
A légtisztító
kikapcsolásához tartsa
lenyomva a gombot.
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Karbantartás
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a légtisztító le van-e csatlakoztatva a tápforrásról.

A szűrőt minden 6-12. hónapban le kell cserélni.
Az alkalmazás figyelmezteti önt, amit
szükségessé válik a szűrő cseréje.
Kizárólag ehhez a modellhez készült
eredeti szűrőt használjon.
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Szűrő rekeszének
karbantartása
A légszűrő hatékony működése
a szűrő rekeszének rendszeres
karbantartásával biztosítható.
Porszívóval vagy
nedves törlőkendővel távolítsa
el a szellőzőnyílásokban
megtapadt összes port.

Porérzékelő tisztítása:
1.
A
burkolat
biztonsági retesze a
szűrő
rekeszének
felső részén található.
Tolja fel a reteszt és vegye le a
burkolatot.
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2. Az érzékelő tisztításához
sűrített levegőt vagy hajszárítót
használjon.

Amennyiben a szűrő szennyezett és
kellemetlen szagú, vegye ki és tegye
közvetlen napsugárzásnak kitett jól szellőző
helyre.
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Szűrőcsere
1. Kövesse figyelmesen a
szűrőcsere útmutatóját.

Gyári beállítás
2. Kapcsolja be a légszűrőt és a
szűrő alaphelyzetbe állításához
tartsa lenyomva a gombot. A
csipogó hang azt jelzi, hogy a szűrő
cseréje rendben megtörtént és az
élettartam lenullázódott.
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Amennyiben nem sikerül a
telefonjával a légtisztítóra
csatlakoznia, tartsa egyszerre 5
másodpercig lenyomva a
kezelőgombot és a
szűrő reset gombját. A sípolás
a gyári beállítás helyreállását jelzi.

Mi Home / Xiaomi Home App csatlakoztatása
Ez a termék kizárólag a Mi Home / Xiaomi Home* alkalmazással csatlakoztatható.
Vezérelje a készülékét Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással.
Töltse le a Mi Home alkalmazást az okos eszközére a QR kód beszkennelésével, vagy keresse ki vele az App
Store vagy Google Play áruházban az alkalmazást.
Nyissa meg az alkalmazást és kattintson a jobb felső sarokban az „+“-ra. A terméke társításához kövesse a megjelenő
útmutatást.
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*Az alkalmazás elnevezése attól a területtől függ, amit az indításakor kiválaszt. Európában (Oroszország
kivételével) az alkalmazás neve „Xiaomi Home“.
Megjegyzés: Az alkalmazás és ezzel a tartalma is rendszeresen frissül. Töltse le a legújabb verziót és kizárólag
annak útmutatását kövesse.

Jellemzők
Megnevezés

Mi Air Purifier 2H

Modell:

AC-M9AA

Méret

240 × 240 × 520
mm

Tömeg

Megközelítőle
g 5,2 kg

Hatékony
lefedés
Szűrő
hatékonysága
Támogatott
frekvencia és
feszültség

18 - 31

m2

100 - 240 V~

Feszültség
Frekvencia:
Teljesítménysz
ükséglet
Zajszint

Antibakteriális
szűrés
hatékonysága

Maximális
légteljesítmény

260 m3/h *

50/60 Hz

Légteljesítmény

60 m3/h *

31 W

Szénhidrogén szűrés
hatékonysága

Magas

≤66 dB(A)

Vezeték
nélküli
csatlakoz
ás

Magas

Készenléti üzemmód
energiaszükséglete

Wi-Fi IEEE 802.11
b/g/n 2.4 GHz

< 2.0 W

99.97%
legfeljebb 0,3PM méretű részecskék esetén, a szűrőrendszer akár 99,97% hatékonyságot is elér
Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.4 dBm

*Tesztelését harmadik fél a GB/T 18801-2015-nek megfelelően végezte
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Megfelelőségi tájékoztatás
Európa - EU megfelelőségi nyilatkozat
A Beijing Smartmi electronic technology limited ezennel kijelenti, hogy a készülék az EU minden
vonatkozó harmonizált szabványának és szabályozásának megfelel. A teljes nyilatkozat
a következő internetes címen érhető el: https ://www .mi.com/en/service /support /declaration.html

WEEE Ártalmatlanítás és újrahasznosítás
A termék helyes ártalmatlanítása
Ez a jelzés azt jelenti, hogy a termék a tagállamokban nem tehető a vegyes
hulladékok közzé. A környezetszennyezés és az emberi egészségkárosodás
megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a hulladékot és ezzel
támogassa az anyagforrások ismételt felhasználását. Kérjük, hogy az
ártalmatlanításhoz a gyűjtőrendszereket és helyeket vegye igénybe, vagy lépjen
kapcsolatba a saját értékesítőjével. Egyedül így valósul meg a biztonságos
újrahasznosítás.
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Biztonsági intézkedések
Kezelés

· a készüléket bármilyen kezelése előtt kapcsolja ki

Telepítés

· a légtisztító nem kezd el addig dolgozni, amíg a szűrő megfelelően telepítésre nem kerül
· a légtisztító elhelyezésekor tartson legalább 20 cm távolságot a szellőzőrendszerektől, a falaktól és
egyéb tárgyaktól.

Töltés

A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be a következő útmutatásokat:
· győződjön meg arról, hogy a feszültség nem túl maga-e
· kizárólag eredeti tápkábelt használjon
· ne tegye ki a tápkábelt extrém hatásoknak

Használat

· azonnal hagyja abba a légtisztító használatát, ha abból szag érződik vagy rendellenes hang hallatszik
· a légtisztító egyetlen szellőző részét se takarja le
· ne üljön rá és semmit ne helyezzen a légtisztítóra
· ne használja a légtisztítót olyan helyiségben, melyben földgáz vagy más ártalmas gáz szivárog
· kerülje el a tápkábel csavarodását
· ne használjon nem megfelelő feszültséget

Importőr:
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