Mi Air Purifier 2H Käyttöopas

Varoitus
Älä käytä laitetta alla mainituissa tilanteissa. Sähköiskun, tulipalon, tai muun vahingon vaara.
• Epävakaalla alustalla, jolla laite saattaa heilahtaa ja kaatua
• Kuumissa, kosteissa tai märissä tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
• Laitetta voivat käyttää yli kahdeksanvuotiaat lapset, sekä henkilöt jotka kärsivät
alentuneesta henkisestä, fyysisestä, tai aistien toimintakyvystä, tai joilla ei ole kokemusta ja
tietoa laitteen käytöstä, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä,
ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
• Lasten ei tule leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta tai huoltoa ei tule suorittaa lasten
toimesta ilman valvontaa.
• Laite tulee irrottaa verkkovirrasta ennen puhdistusta tai huoltoa.
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Yleiskuva
Virta/Tilapainike
Wi-Fi merkkivalo

Tilan merkkivalo:
Auto: Säätää tilan
automattisesti ilmanlaadun
perusteella
Yö: Hiljainen asetus

Puhallinritilä

Valo/Suodattimen
Manuaalinen: Säädä ja
hallitse asetuksia
sovelluksesta

nollauspainike
Pölyanturi
Suodatinlokeron kansi

Ilmanlaadun/Suodattimen
vaihdon merkkivalo
Edestä

Vihreä
Oranssi
Punainen

0-75 μg/m³
76-150 μg/m³
yli 150 μg/m³
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Virtajohdon
liitin

Takaa

Käyttöohjeet
Avaa suodatinlokeron kansi

1

Avaa kansi painamalla
varmistaaksesi suodattimen
olevan paikoillaan

1
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Ota virtajohto esiin

Ota virtajohto, ja sulje
suodatinlokeron kansi.
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Liitä virtajohto

Kytke virtajohto
alareunassa olevaan
virtaliittimeen, ja liitä
virtajohto pistorasiaan.
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Virta/Tilapainike:

Valopainike:

Ilmanlaadun osoitin:

Paina Virta/Tilapainiketta
käynnistääksesi laitteen ja
vaihtaaksesi käytössä olevaa
tilaa. Paina painiketta kahden
sekunnin ajan sammuttaaksesi

Paina valo/suodattimen
nollauspainiketta
säätääksesi valon kirkkautta.
Vaihtoehtoina ovat
voimakas, pehmeä, ja pois.

Vihreä, oranssi, tai
punainen valo osoittaa
senhetkisen ilmanlaadun.

laitteen.

4

Ylläpito
Huom:
Varmista laitteen olevan pois
päältä ja irrotettuna pistorasiasta
ennen suodatinlokeron tai
pölyanturin puhdistusta.

Keskimääräinen suodattimen
vaihtoväli on 6 - 12 kuukautta.
Ilmanlaadun merkkivalo vilkkuu
punaisena, kun suodatin pitää
vaihtaa.
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Suodatinlokeron puhdistus

Pölyanturin puhdistus:

Varmistaaksesi laitteen

1. Pölyanturin kannen salpa
on suodatinlokeron
sisäpuolella yläreunassa.
Paina salpaa ylöspäin
avataksesi kannen.

kunnollisen toiminnan,
käytä pölynimuria tai
pehmeää liinaa poistaaksesi
pölyn suodatinlokerosta ja
sen ilmarei'istä.

5

2. Pölyanturin puhdistukseen
suositellaan kuivaa
vanupuikkoa, jolla anturista
tulisi hellästi pyyhkiä siihen
tarttunut pöly noin puolen
vuoden välein.

Suodatin saattaa alkaa haisemaan sen
täytyttyä haitallisilla kaasuilla. Vie
suodatin aurinkoiseen tilaan jossa on
hyvä ilmanvaihto poistaaksesi hajut.
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Suodattimen vaihto:
1. Tarkat ohjeet
suodattimen vaihtoon
löytyvät suodatinlokeron
kannen sisäpuolelta.

2. Vaihdettuasi
suodattimen, käynnistä
laite ja pidä suodattimen
nollauspainiketta pohjassa
kuuden sekunnin ajan.
Äänimerkki kertoo
suodattimen vaihdon
onnistuneen.
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Wi-Fi:n nollaus:
Mikäli puhelimesi ei saa
yhteyttä laitteeseen,
paina samanaikaisesti
tila- ja valopainikkeita
viiden sekunnin ajan.
Äänimerkki kertoo Wi-Fi
-asetusten nollautuneen
onnistuneesti.

Yhdistä Mi Home / Xiaomi Home -sovellukseen
Tämä tuote toimii Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksen kanssa*.
Hallitse laitettasi Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksella.
Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen, tai etsi "Mi Home" / "Xiaomi Home"
puhelimesi sovelluskaupasta asentaaksesi sen.
Avaa Mi Home / Xiaomi Home -sovellus, paina "+" oikeasta yläkulmasta, ja seuraa
sovelluksen antamia ohjeita lisätäksesi uuden laitteen.
*Sovelluksen nimi vaihtelee alueittain. Euroopassa käytössä on Xiaomi Home -sovellus.
Huom: Sovelluksen toiminta on saattanut muuttua päivitysten myötä. Seuraa sovelluksen
antamia ohjeita.

Tekniset tiedot

Nimi

Mi Air Purifier
2H

Nimellisjännite

100 - 240 V~

PM CADR

260 m3/h *

Malli

AC-M9-AA

Nimellistaajuus

50/60 Hz

CADR
Formaldehydille

60 m3/h *

Ulkomitat

240 × 240 ×
520 mm

31 W

Formaldehydin
suodatustehokkuus

Korkea

≤66 dB(A)

Langaton
yhteys

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

Verkon
valmiustilan
virrankulutus

< 2.0 W

Nettopaino

Tehokas
toiminta-alue
Suodatustehokkuus
Suurin radiotaajuus
lähetysteho

Noin. 5.2 kg

18 - 31 m
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Nimellisteho

Melutaso
PMsuodatustehokkuus

Korkea

99.97%
Suodatus saavuttaa 99.97% tehokkuuden hiukkasilla, joiden koko on 0.3 PM
Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.4 dBm

*Kolmannen osapuolen suorittama laboratoriomittaus GB/T 18801-2015 -standardin mukaisesti
CADR = Clean Air Delivery Rate, suom. puhtaan ilman toimitusnopeus
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Eurooppa — EU vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten Bejing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. vakuuttaa radiolaitteen Mi Air
Purifier 2H, tyyppi AC-M9-AA olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU
vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteesta:
https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Laitteen hävittäminen ja kierrätys
EU-direktiiviin 2012/19/EU mukaisesti oheinen merkintä tarkoittaa tuotteen olevan
sähkö ja elektroniikkaromua (SER), ja että tätä tuotetta ei tule hävittää muun
kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdollisen hallitsemattoman jätteen
hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai ihmisterveydelle, kierrätä tuote
asianmukaisesti edistääksesi luonnonvarojen vastuullista ja kestävää uudelleenkäyttöä.
Palauttaaksesi käytetyn tuotteesi, käytä palautus ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä
tuotteen jälleenmyyjään. Kyseiset tahot voivat järjestää tuotteelle ympäristöystävällisen
kierrätyksen.

Valmistaja: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Osoite: 11-1102, Office Building Rainbow City, 68 Qinghe Middle Street, Haidian District,
Beijing, China
Lisätietoja osoitteessa www.mi.com
Käyttöoppaan suomenkielinen käännös: Yoloki Finland Oy
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Käyttöturvallisuus
Siirto

• Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen laitteen siirtoa

Asennus

• Laite ei toimi, ennen kuin suodatinlokeron kansi on kunnolla paikoillaan.
• Pidä vähintään 20 cm ilmarako laitteen ilmareikien ja seinien tai muiden
esineiden välillä

Virtajohto

Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon, sähköiskun, tai muun
vahingon vaaran:
• Kytke virtajohto vain käyttöön soveltuviin pistorasioihin.
• Käytä vain Mi:n toimittamaa virtajohtoa.
• Irrota laite verkkovirrasta aina, ennen kuin laitteelle suoritetaan
ylläpitoa, tai ennen kuin sitä siirretään
• Älä käytä mukana tullutta virtajohtoa minkään muun laitteen kanssa.

Käyttö

• Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli havaitset epänormaalia ääntä,
hajua, lämpöä, tai jos puhallin pyörii epäsäännöllisesti.
• Älä laita sormia tai muita esineitä puhaltimen ritilään tai ilma-aukkoihin.
• Pidä hiukset ja tekstiilit kaukana laitteesta välttääksesi laitteen ilmaaukkojen tukkimisen.
• Älä istu laitteen päällä tai nojaa siihen.
• Käyttäessäsi laitetta kaasutoimisten laitteiden, kuten kaasulieden
kanssa, varmista tilan ilmanvaihto välttääksesi häkämyrkytyksen.
• Älä ylikiristä, taivuta, tai väännä virtajohtoa.
• Älä vedä johdosta irrottaessasi virtajohtoa. Tartu liittimeen.
• Älä käytä soveltumattomia pistorasioita.
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