POZOR
Přenášení

· Před

Instalace

· Jednotka

Napájecí
kabel na
střídavý proud

Popis produktu

přenášením jednotku vypněte a odpojte ze sítě.

· Přívody

se nezapne, pokud není řádně nainstalován zadní kryt.
vzduchu umístěte alespoň 20 cm od stěn nebo jiných překážek.

Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám, používejte napájecí kabel a elektrické
zásuvky v souladu s níže uvedenými pokyny:
pouze dodaný napájecí kabel, který odpovídá zásuvce na střídavý proud.
· Používejte pouze napájecí kabel Xiaomi.
· Před servisem nebo přesunem čističky vzduchu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
· Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabelovou sadu nabízenou výrobcem nebo jeho
servisním střediskem.

Mřížka ventilátoru

· Používejte

Tlačítko vypnutí/zapnutí
obrazovky a tlačítko pro
reset filtru

Světelný
snímač

Snímač teploty/vlhkosti
·V

Při použití

Omezení

UPOZORNĚNÍ

případě neobvyklých zvuků, nežádoucího zápachu, vysoké teploty, nepravidelného chodu ventilátoru nebo jiných
nepravidelností, zařízení přestaňte ihned používat.
· Nevkládejte prsty nebo jiné cizí předměty do žádného krytu, pohyblivé části, nebo vstupu/výst upu vzduchu.
· Nepřibližujte vlasy nebo látky k jednotce, abyste zabránili jejímu zablokování nebo jejich zachycení ve vstupech nebo
výstupech.
· Na jednotku si nesedejte, neopírejte se o ní, ani jí nenaklánějte.
· Zajistěte řádné větrání, pokud budete v blízkosti používat zařízení využívající hořlavá paliva, aby nedošlo k otravě oxidem
uhelnatým.

Snímač prachu

Tlačítko
napájení/režimu
Displej

Aby nedošlo k vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či jiným škodám, nesmí se jednotka používat v následujících situacích:
kde může dojít k naklonění jednotky nebo jejímu nestabilnímu umístění.
· Prostředí s mimořádně vysokými nebo nízkými teplotami, nebo prostředí s přítomností vody, např. koupelny.

Kryt skříňky filtru

· Povrchy,

· Nadměrné

ohýbání, překládání nebo kroucení napájecího kabelu může vést k jeho poškození nebo obnažení jádra.
vždy odpojujte vytažením zástrčky, nikdy taháním za kabel.
pouze vhodné zásuvky na střídavý proud.
· Napájecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními.
·Toto zařízení smí používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného
použití zařízení a pochopili rizika s tím související.
· Děti si se zařízením nesmějí hrát.
· Čištění a údržbu smí děti provádět pouze pod dozorem.
· Kabel

· Používejte

Použití

Port pro napájecí kabel
Přední
část

Zadní část

Údržba

Připojení k mobilní aplikaci

Výměna filtru

Abyste si stáhli aplikaci Mi Home, vyhledejte v obchodu s
aplikacemi „Mi Home“ nebo naskenujte následující QR kód.
Otevřete aplikaci, přejděte na „My Device“ (Moje zařízení) a z
horního pravého rohu přidejte „Mi Air Purifier Pro“. Zařízení je
uvedeno na „Smart Device List“ (Seznam chytrých zařízení).

Filtr vyměňte jednou za 3 až 6 měsíců.
Když je zjištěn blížící se konec
životnosti filtru, pokaždé, když se
jednotka spustí, zobrazí displej jeho
zbývající životnost.

Před provedením následujících operací se ujistěte, že je čistička
vzduchu vypnutá a napájení odpojeno.

10 %

Výměna filtru je popsána na štítku
„Výměna filtru“ nalepeném v zadní části
dvířek filtrační jednotky.
Před provedením předchozích operací se
ujistěte, že je čistička vzduchu vypnutá a
napájení odpojeno.

Resetujte modul Wi-Fi
Pokud máte potíže s
připojením vašeho
telefonu k čističce
vzduchu, současně
stiskněte tlačítko režimu
a světla a podržte je
stisknuté po dobu 5
sekund. Pípnutí oznámí
úspěšný reset Wi-Fi.

Po výměně jednotku zapněte. Stiskněte a
podržte zadní tlačítko po dobu 6 sekund,
dokud se neozve pípnutí. To označuje
úspěšnou výměnu filtru a časovač filtru je
vynulován.
Poznámka: Jednotky s označením RFID ve
spodní části nevyžadují vynulování
časovače filtru.
Poznámka: Když je filtr nasycen škodlivými plyny, může vydávat zápach. Filtr
prosím umístěte na slunné a vzdušné místo, abyste pachy eliminovali.

Čištění skříňky filtru

Vyčistěte snímač prachu

Pro dosažení nejlepších výsledků při čištění prachu z
přívodů vzduchu nebo stěn skříňky použijte vysavač
nebo měkký hadřík.

Jak je uvedeno na obrázku, k otevření zadního krytu snímače prachu pou
nástroj a k vyčištění filtru a snímače použijte tlakovou pistoli nebo fukar.
Poznámka: Nepoužívejte proud horkého vzduchu.

Použití

Použití
Správná poloha

Zapojení do zásuvky

Pro dosažení maximálního výkonu umístěte přívody
vzduchu do určité vzdálenosti od stěn nebo jiných
překážek.

Otevřete skříňku filtru
Mírně zdvihněte rukojeť na
zadním krytu, abyste
otevřeli skříňku filtru.
Ujistěte se, že
filtr je v uzamčené poloze.

Tlačítko napájení/režimu
Stiskem zapněte jednotku, nebo
přepněte režim provozu. Pro vypnutí
jednotky stiskněte a podržte po dobu
2 sekund.

Displej obrazovky
Informace zobrazené na čelní obrazovce jednotky

025
25℃ 60%

Vyjměte napájecí kabel
Vyjměte napájecí kabel a
zavřete zadní kryt.

PM2.5

Ukazatel čistoty vzduchu
Kvalita vzduchu je označena zeleným, oranžovým a
červeným světlem
Zelená

AQI 0–75

Oranžová

AQI 76–150

Červená

AQI>150

> 10 cm

Tlačítko vypnutí/zapnutí
obrazovky

> 20 cm

Zapojte do zásuvky
Připojte napájecí kabel k
napájecímu portu ve spodní
části jednotky. Poté jej
zastrčte do zásuvky.

> 20 cm

Pro zapnutí/vypnutí obrazovky stiskněte
tlačítko zapnutí/vypnutí obrazovky v
zadní části jednotky.

Teplota
Vlhkost
Ukazatel Wi-Fi
Provozní režim
Auto: Automaticky přepíná režimy podle
kvality vzduchu v interiéru
Spánek: Režim s nízkou hlučností pro klidný
noční spánek

Poznámka: Když je zařízení v provozu, nechte dveře a
okna zavřené. Docílíte tak účinnějšího vyčištění
vzduchu.

Oblíbený: Nastavením pomocí aplikace
upravíte a uložíte režim čištění

Specifikace
Název produktu

Mi Air Purifier Pro

Jmenovité napětí

100–240 V~

CADR (částice)

500 m3 /h

Model

AC-M3-CA

Jmenovitý kmitočet (AC)

50/60 Hz

CADR (formaldehyd)

70 m3 /h

Rozměry

260x260x735 mm

Jmenovitý výkon

66 W

CCM (částice)

P2

Hmotnost netto

cca 8,0 kg

Hlučnost

69 dB(A)

Nejlepší výkon při*

35 m2-60 m2

Hmotnost brutto

cca 9,7 kg

Účinnost čištění

Vysoká

Modul Wi-Fi

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

Spotřeba v pohotovostním režimu při připojení k síti: <2,0 W

*Výpočet založen na normě Q/BJZMK0001-2015

Mi Air Purifier Pro Uživatelská
příručka

Regulatorní informace o shodě
Evropa – EU prohlášení o shodě

Před použitím zařízení nejprve pečlivě prostudujte tento návod a uchovejte ho pro případné
budoucí použití.

Společnost Beijing Smartmi electronic technology limited tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky
platných směrnic a evropských norem včetně jejich dodatků.

Likvidace a recyklace
Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že produkt nesmí být likvidován v rámci
běžného domácího odpadu. Aby nedošlo ke vzniku škod na životním prostředí nebo lidském zdraví v
důsledku neřízené likvidace odpadu, nechte produkt zodpovědně recyklovat, abyste podpořili udržitelné
opakované využití materiálových zdrojů. Pro vrácení zařízení využijte systémy sběru a recyklace, nebo
kontaktujte prodejce, kde jste produkt zakoupili. Zde můžete produkt předat k řádné recyklaci.

Mi Air Purifier Pro Uživatelská příručka
Výrobce: Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd.
Více informací naleznete na www.mi.com .
Adresa: 11-1102, Oflce Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Peking
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