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VAROITUS
• 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.

• Mikäli virtajohto vaurioituu, tulee se korvata aidolla valmistajalta tai huoltotakuu-
toimijalta ostetulla virtajohdolla

Varotoimet·

• 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 mikrobikasvustojen mahdollisuuden.

• 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.

• 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

• Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli havaitset epänormaalia ääntä, hajua,
lämpöä, tai jos puhallin pyörii epäsäännöllisesti.
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• 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 laitetta päin.

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.

Yleiskuva

Valoanturi

Näyttö

Virta/Tila-
painike

Edestä Takaa

Puhaltimen ritilä

Näyttö päälle/pois
Suodattimen nollaus

Lämpötila- ja 
kosteusanturi
Laserhiukkasanturi

Suodatinlokeron kansi

Virtaliitin
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Käyttöohjeet
Varmistaaksesi laitteen tehokkaan toiminnan, pidä alla mainittu vapaa tila ilma-
aukkojen ja seinien tai muiden esineiden välillä.

>20cm

>10cm

>20cm

Huom: Ovien ja ikkunoiden sulkemista puhdistuksen ajaksi suositellaan.

Kytke virtajohto

1

2

3

1. Avaa
suodatinlokeron
kansi

2. Ota virtajohto

3. Liitä virtajohto
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Käyttö
Virta/Tilapainike

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

Näyttö päälle/pois -painike

Paina laitteen takana olevaa näyttö päälle/pois -painiketta kytkeäksesi laitteen 
näytön päälle tai pois.

Näyttö

Näytöllä näkyy laitteen toimintaan liittyvää tietoa

25℃60%

025 PM2.5

Ilmanlaadun 
ilmaisin:

Lämpötila

Vihreä 
Oranssi 
Punainen

Kosteus
Wi-Fi

Tila:
Auto: Säätää tilan automattisesti 
ilmanlaadun perusteella
Yö: Hiljainen toiminta
Manuaalinen: Säädä ja hallitse 
asetuksia sovelluksesta

0-75 μg/m3

76-150 μg/m3 

yli 150 μg/m3
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Wi-Fi:n nollaus

Mikäli puhelimesi ei saa yhteyttä laitteeseen, paina samanaikaisesti tila- ja 
näyttöpainikkeita 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.

Suodattimen vaihto

Keskimääräinen suodattimen vaihtoväli on 6 - 12 
kuukautta. Näyttö näyttää suodattimen jäljellä olevan 
käyttöajan kytkettäessä laite päälle.

Tarkat ohjeet suodattimen vaihtoon löytyvät 
suodatinlokeron kannen sisäpuolelta. Varmista laitteen 
olevan pois päältä ja irrotettuna seinästä ennen 
suodattimen vaihtoa.

Filter life remaining

10%
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Vaihdettuasi suodattimen, käynnistä laite ja pidä suodattimen 
nollauspainiketta pohjassa kuuden sekunnin ajan. Äänimerkki kertoo 
suodattimen vaihdon onnistuneen.

Huom: Laitteet, jossa on RFID-tarra pohjassa eivät vaadi nollausta

Huom: Suodatin saattaa alkaa haisemaan sen täytyttyä haitallisilla 
kaasuilla. Vie suodatin aurinkoiseen tilaan jossa on hyvä ilmanvaihto 
poistaaksesi hajut.

Ylläpito
Varmista laitteen olevan pois päältä ja irrotettuna pistorasiasta ennen 
seuraavien toimien suorittamista.

Puhdista suodatinlokero

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

Puhdista laserhiukkasanturi

Käytä ei-terävää työkalua avataksesi laserhiukkasanturin kannen, ja puhalla anturi 
puhtaaksi esim. paineilmapurkilla tai hiustenkuivaajalla.
Huom: älä käytä kuumaa ilmaa
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Tekniset tiedot
Nimi Mi Air Purifer Pro Nimellisjännite 100 - 240 V~ CADR (Hiukkaset) 500 m3/h *

Malli AC-M3-CA Nimellis-
taajuus 50/60 Hz CADR (Formaldehydi) 70 m3/h *

Ulkomitat 260 × 260 × 735 mm Nimellisteho 66 W CCM (Hiukkaset) P2

Nettopaino Noin 8.0 kg Melutaso ≤69 dB(A) Langaton Yhteys Wi-Fi IEEE 802.11 
b/g/n 2.4 GHz

Tehokas 
toiminta-alue  35 - 60 m2 PM suodatus- 

tehokkuus Korkea Verkon valmiustilan 
virrankulutus  < 2.0 W

Radiotaajuus 
lähetysteho Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz): 14.85 dBm

* Laskettu standardin Q/BJZMK0001-2018 perusteella

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Eurooppa — EU vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Bejing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. vakuuttaa radiolaitteen 
Mi Air Purifier Pro, tyyppi AC-M3-CA 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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