Mi Air Purifier 3H Käyttöopas

Varoitus
• Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen laitteen siirtoa
• Laite ei mene päälle, mikäli puhaltimen ritilä tai suodatinlokeron kansi eivät ole kunnolla paikoillaan.
• Pidä vähintään 20 cm ilmarako laitteen ilmareikien ja seinien tai muiden esineiden välillä
• Poista pöly, hiukset, ja muut partikkelit säännöllisesti suodattimen ulommasta verkkosuojasta välttääksesi
mahdollisen mikrobikasvustojen muodostumisen.
• Poista pöly, hiukset, ja muut partikkelit säännöllisesti laitteen ilmaritilästä taataksesi ilman kunnollisen
virtaamisen.
• Mikäli laite on pitkään käyttämättä, peitä puhaltimen ritilä estääksesi pölyn, hiusten, tai muiden partikkelien
kerääntymisen laitteen sisään.
Noudata seuraavia virransyöttöön liittyviä ohjeita välttääksesi tulipalon, sähköiskun, tai muun vahingon vaaran:
• Älä ylikiristä, taivuta, tai väännä virtajohtoa. Virtajohdon sisäiset johtimet saattavat vaurioitua.
• Älä käytä laitetta sille soveltumattomissa pistorasioissa.
• Käytä vain laitteen mukana tullutta virtajohtoa
• Irrota laite verkkovirrasta aina, ennen kuin laitteelle suoritetaan ylläpitoa, tai ennen kuin sitä siirretään
• Mikäli virtajohto vaurioituu, tulee se korvata aidolla valmistajalta tai huoltotakuutoimijalta ostetulla
virtajohdolla
• Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli havaitset epänormaalia ääntä, hajua, lämpöä, tai jos puhallin
pyörii epäsäännöllisesti.
• Älä laita sormia tai muita esineitä liikkuviin osiin, ilmanottoreikiin, tai puhaltimen ritilään.
• Pidä hiukset ja tekstiilit kaukana laitteesta välttääksesi laitteen ilma-aukkojen tukkimisen.
• Älä istu laitteen päällä tai nojaa siihen.
• Käyttäessäsi laitetta kaasutoimisten laitteiden, kuten kaasulieden kanssa, varmista tilan ilmanvaihto
välttääksesi häkämyrkytyksen.
• Älä kaada nesteitä tai heitä jauheita tai muita pienijakoisia aineita laitteen ilma-aukkoihin.
Älä käytä laitetta alla mainituissa tilanteissa. Sähköiskun, tulipalon, tai muun
vahingon vaara.
• Avotulen, kuten kynttilöiden, kaasuliesien, takkojen, tupakoiden, sytyttimien, ilotulitteiden tai grillien
läheisyydessä.
• Korkeita lämpötiloja aiheuttavien laitteiden, kuten lämpöpatterien, uunien tai silitysrautojen läheisyydessä
• Varmista, ettei laitteeseen pääse syttyviä esineitä tai materiaaleja.
• Epävakaalla alustalla, jolla laite saattaa heilahtaa ja kaatua
• Erityisen 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.
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Yleiskuva
Lue tämä käyttöopas tarkkaan, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Huom: Tämän käyttöoppaan havainnekuvat laitteesta, lisävarusteista ja
käyttöliittymästä ovat viitteellisiä. Tuotekehityksen seurauksena varsinainen tuote
saattaa poiketa näistä kuvista.

Puhaltimen ritilä
Lämpötila ja
kosteusanturi
OLED-näyttö

Näytön On/Off
painike
Laser-

Virta ja
Tilapainike

hiukkasanturi
Suodatinlokeron
kansi

Virtaliitin
Takaa

Edestä
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Yleiskuva
Näyttö

Lämpötila
Kosteus

025
25℃ 60%

Uni: Hiljainen tila mahdollistaa
mukavan nukkumisympäristön
Hidas nopeus

Ilmanlaadun ilmaisin

Keskimmäinen nopeus

Väri määräytyy PM2.5 arvon
Vihreä
Oranssi
Punainen

Tila
Automaattinen: Tila vaihtuu
automaattisesti sisäilman laadun
perusteella.

Virta ja Tilapainike

mukaisesti

PM2.5

Korkea nopeus

0-75 μg/m3

Käsin: Aseta ja tallenna laitteen
toimintaan liittyvät asetukset
sovelluksella.

76-150 μg/m3
yli 150 μg/m3

Wi-Fi
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Asennus
1

Avaa suodatinlokeron
kansi

Paina salpaa avataksesi
suodatinlokeron, ja varmista
suodattimen olevan kunnolla
paikoillaan.
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Ota virtajohto esiin

Ota virtajohto, ja sulje
suodatinlokeron kansi.
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3

Liitä virtajohto

Kytke virtajohto
alareunassa olevaan
virtaliittimeen, ja liitä
virtajohto pistorasiaan.

Laitteen käyttö

Virta ja Tilapainike

yli 20 cm

Paina käynnistääksesi laitteen, paina
uudelleen vaihtaaksesi käytössä
olevaa tilaa. Paina kahden sekunnin
ajan sammuttaaksesi laitteen.

yli 10 cm

yli 20 cm

Laitteen sijoittaminen
Varmistaaksesi laitteen tehokkaan
toiminnan, pidä yllä mainittu vapaa tila
ilma-aukkojen ja seinien tai muiden
esineiden välillä.

Näytön On/Off-painike
Paina laitteen takana olevaa painiketta
säätääksesi laitteen näytön kirkkautta,
tai kytkeäksesi sen päälle tai pois.

Huom: Ovien ja ikkunoiden sulkeminen
puhdistuksen ajaksi on suositeltavaa
puhdistuksen tehokkuuden lisäämiseksi.
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Suodattimen tila

Wi-Fi:n nollaus
Mikäli puhelimesi ei saa yhteyttä
laitteeseen, paina samanaikaisesti tila- ja
näyttöpainikkeita pohjassa viiden
sekunnin ajan. Äänimerkki kertoo Wi-Fi
-asetusten nollautuneen onnistuneesti.

1
Install an
genuine filter

Suodatinta ei havaittu, tai
asennettu suodatin ei ole aito.
2

Filter
remaining

90%

Yhdistä Mi Home / Xiaomi Home
-sovellukseen

2%

Suodattimen
käyttöaikailmoitus

Laitteen havaitessa suodattimen
käyttöaikaa olevan jäljellä
enemmän kuin 10%, voit joko
irrottaa laitteen virtajohdon ja
kytkeä sen takaisin, tai avata ja
sulkea suodatinlokeron kannen
tarkastaaksesi jäljellä olevan
käyttöajan näytöstä.
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Filter
remaining

Suodattimen
asennusilmoitus

Suodattimen
vaihtoilmoitus

Keskimääräinen suodattimen
vaihtoväli on 6 - 12 kuukautta.
Mikäli suodattimen jäljellä oleva
käyttöaika on alle 10%, näytöllä

Tämä tuote toimii Mi Home / Xiaomi Home
-sovelluksen kanssa*. Hallitse laitettasi
Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksella.

näkyy QR-koodi ja suodattimen
jäljellä oleva käyttöaika
kytkiessäsi laitteen päälle.

Skannaa QR-koodi ladataksesi
sovelluksen, tai etsi "Mi Home" /

Huom: Ohjeet suodattimen vaihtoon

"Xiaomi

löytyvät suodatinlokeron kannen

Home" puhelimesi sovelluskaupasta

siäpuolelta.

asentaaksesi sen.

Huom: Suodatin saattaa tuottaa ei-toivottuja hajuja
täytyttyään haitallisilla kaasuilla. Vie suodatin

Avaa Mi Home / Xiaomi Home -sovellus, paina "+"

aurinkoiseen tilaan jossa on hyvä ilmanvaihto

oikeasta yläkulmasta, ja seuraa sovelluksen antamia

parantaaksesi aktiivihiilen toimintaa ja palauttaaksesi

ohjeita lisätäksesi uuden laitteen.

sen hiukkastenimukyvyn. Vaihda suodatin sen
käyttöiän loppuessa.

*Sovelluksen nimi vaihtelee alueittain. Euroopassa
käytössä on Xiaomi Home -sovellus.
Huom: Sovelluksen toiminta on saattanut muuttua
päivitysten myötä. Seuraa sovelluksen antamia ohjeita.

6

Ylläpito a huolto
Varmista laitteen olevan pois päältä ja irrotettuna pistorasiasta

Suodatinlokeron puhdistus
Varmistaaksesi laitteen kunnollisin
toiminnan, käytä pölynimuria tai
pehmeää liinaa poistaaksesi pölyn
suodatinlokerosta ja sen ilmarei'istä.

Laserhiukkasanturin puhdistus
Hiukkasanturin kannen salpa sijaitsee
suodatinlokeron yläreunassa. Irrota
kansi painamalla salpaa sormella (Kuva
A)

Kuva A

Käytä hiustenkuivaajaa tai paineilmaa
puhdistaaksesi kannen ja anturin (Kuva
B)

Kuva B

Huom: Älä käytä kuumaa ilmaa.
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Tekniset tiedot
100–240 V~

Puhtaan ilman toimitusnopeus (CADR Partikkelit)

380 m3/h

AC-M6-SC

Nimellistaajuus

50/60 Hz

(Formaldehydi) Puhtaan
ilman toimitusnopeus
(CADR Formaldehydi)

60 m3/h

Ulkomitat

240 × 240 ×
520 mm

Nimellisteho

38 W

Verkon valmiustilan
virrankulutus

< 2.0 W

Nettopaino

Noin
4.8 kg

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

Nimi

Malli

Tehokas
toiminta-alue

Mi Air Purifier
3H

Nimellisjännite

2

126 m /h *

Melutaso

64 dB(A)

Langaton yhteys

Hiukkassuodatustehokkuus

Korkea

Formaldehydin
puhdistustehokkuus

Korkea

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

Suurin lähetysteho radiotaajuuksilla

*Laskettu standardin GB/T 18801-2015 mukaisesti

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Eurooppa — EU vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten Bejing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. vakuuttaa radiolaitteen Mi Air
Purifier 3H, tyyppi AC-M6-SC 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.
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Valmistaja: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Osoite: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District,
Beijing
Lisätietoja osoitteessa www.mi.com
Käyttöoppaan suomenkielinen käännös: Yoloki Finland Oy
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