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Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C Käyttöopas

Käyttöturvallisuus
Välttääksesi vahingot kuten sähköiskut tai tulipalot jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä, lue tämä
käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysinen, henkinen, tai aistien
toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä
valvota tai opasteta laitteen käytöstä heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta.
Laite ei ole lelu. Valvo lapsia laitteen läheisyydessä, etteivät lapset leiki laitteella. Laitetta ei tule käyttää
lasten toimesta, tai niiden läheisyydessä. Laitteen puhdistusta tai ylläpitoa ei tule suorittaa lasten toimesta,
elleivät he ole huoltajan valvonnan alaisena.
Älä käytä laitetta ulkona tai märissä tiloissa. Käytä laitetta vain sisällä kuivilla pinnoilla. Älä koske virtalähteeseen tai laitteen muihin osiin märillä käsillä.
Vähentääksesi tulipalon, räjähdyksen, tai henkilövahinkojen mahdollisuutta, varmista että laitteen akku
ja virtalähde eivät ole vahingoittuneet ennen laitteen käyttöä.
Moottoroidut suulakkeet, akku, jatkovarsi, ja imuri johtavat sähköä, eikä niitä tule upottaa veteen tai muihin
nesteisiin. Varmista että suodattimet ovat kuivuneet täysin niiden puhdistuksen jälkeen.
Välttääksesi liikkuvien osien aiheuttamat vahingot, sammuta imuri ennen motorisoitujen suulakkeiden
puhdistamista. Kaikkien imurin osien tulee olla kunnolla paikoillaan ennen imurin käyttöä.
Käytä laitteen lataamiseen vain alkuperäistä virtalähdettä. Älä koskaan käytä epävirallista virtalähdettä,
tämä voi aiheuttaa litiumioniakun syttymisen tuleen. Laturi ei ole yhteensopiva Mi Handheld Vacuum
Cleaner -tuotteen kanssa.
Älä käytä imuria palavien tai helposti syttyvien aineiden siivoamiseen, kuten bensiini tai alkoholi. Älä
käytä laitetta nesteiden, kuten veden tai puhdistuskemikaalien siivoamiseen.
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Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja muut kehonosat poissa imurin aukoista ja liikkuvista osista.
Älä osoita imurilla silmiä, korvia, tai suuta kohti.
Älä aseta mitään esinettä imurin aukkoihin. Älä käytä imuria aukkojen ollessa tukkeutuneena. Pidä
laite puhtaana asioista, jotka voivat vähentää ilman kulkua, kuten pöly, hiukset, nukka, jne.
Älä nojaa imuria tuolia, pöytää, tai muita epävakaita pintoja vasten. imuri voi kaatua ja aiheuttaa
vahinkoja. Mikäli imuri vahingoittuu kaatumisen tai putoamisen seurauksena, tai on muuten vahingoittunut,
älä yritä käyttää sitä, vaan ota yhtyettä jälleenmyyjään. Älä koskaan yritä purkaa laitetta omatoimisesti.
Kaikkia tämän käyttöoppaan akun lataamista koskevia ohjeita tulee noudattaa tarkasti. Akun lataaminen
vääränlaisissa olosuhteissa voi vahingoittaa akkua.
Käytä vain lisä- ja varaosia jotka ovat Xiaomin hyväksymiä.
Älä käytä imuria ilman pölysäiliötä tai suodatinta.
Varmista että imuri on irrotettuna virtalähteestä, jos sen on pitkään käyttämättä sekä ennen kuin
imurille suoritetaan mitään hoito- tai huoltotoimenpiteitä.
Käytä erityistä varovaisuutta käyttäessäsi imuria portaissa.
Älä asenna, lataa, tai käytä laitetta ulkona, kylpyhuoneissa, tai uima-altaiden läheisyydessä.
Tulipalovaara: Älä käytä mitään hajusteita imurin ﬁltterissä. Tuotteet ovat hyvin herkästi syttyviä ja
voivat aiheuttaa imurin syttymisen tuleen.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Dreame Technology (Tianjin) Limited vakuuttaa laitteen olevan sitä koskevien EU-direktiivien ja normien
sekä niiden lisäyksien mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Yleistä
Laitteen kuvaus

Tarvikkeet

Nopeuden säätö
HEPA-suodatinkokoonpano

Turbo-tila
Normaali tila
Eco-tila

Virtalähde

2-in-1 Rakosuulake

2-in-1 Harjasuulake

Syklonikokoonpano

Pölysäiliön irrotus
painike

On/Oﬀ -kytkin
Paina käynnistääksesi
Päästä ylös sammuttaaksesi
Latausportti
Akun tilan merkkivalo
Pois

Vilkkuu

Päällä

Akku vähissä
Akku puolillaan
Akku lähes täynnä
Akku täynnä
Motorisoitu harjasuulake
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Motorisoitu pehmeä rullasuulake

2-in-1 Lataus ja säilytyspidike
(sisältää 2×ruuvit, 2×kiinnitystulppa)

Jatkovarsi

Lataus valmis
Huom: Laitteen latauduttua täyteen, sammuvat akun
merkkivalot viiden minuutin kuluttua, ja laite siirtyy
virransäästötilaan.
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Asennus
Imurin ja tarvikkeiden kasaus

2-in-1 lataus- ja säilytystelineen asennus
1. 2-in-1 lataus- ja säilytysteline on valinnainen lisäosa, voit
asentaa sen tarpeesi mukaan.
2. Teline tulee asentaa viileään ja kuivaan paikkaan lähelle
virtalähdettä poissa suorasta auringonpaisteesta, ja poissa
kosteudenlähteistä (esim keittiössä).
3. Kiinnitä teline seinään tukevasti käyttäen seinälle
soveltuvia kiinnikkeitä. Varmista ettei seinän sisässä
kiinnityskohdan takana kulje vesiputkia, sähkökaapeleita,
kaasulinjoja tai muita asioita jotka voivat vaurioitua
kiinnikkeistä tai porauksesta.

Työnnä kunnes varsi naksahtaa paikalleen

4. Ammattilaisasennusta suositellaan. Käytä asianmukaisia
suojavaatteita, hanskoja, ja muita suojavarusteita tarpeen
vaatiessa.
5. Käytettäessä mukana tulevia kiinnikkeitä, merkkaa ja poraa
seinään kaksi 8 mm reikää n. 30 mm syvyyteen valitsemaasi
kohtaan. Työnnä kiinnitystulpat reikiin, kohdista teline, ja
kiinnitä teline mukana tulleilla ruuveilla seinään.

Työnnä kunnes suulake naksahtaa paikoilleen

Ruuvi

Seinätulppa

106 cm
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Suositeltu korkeus: 106 cm lattianpinnasta
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Käyttö
Eri suulakkeiden käyttö

Lataaminen
Akun tilan merkkivalo
Pois

Vilkkuu

Huom:

Päällä

Akku vähissä
Akku puolillaan
Akku lähes täynnä

Akku täynnä
Akku latautunut täyteen
Huom: Laitteen latauduttua täyteen, sammuvat akun
merkkivalot viiden minuutin kuluttua, ja laite siirtyy
virransäästötilaan.

Lue tämän käyttöoppaan turvallisuusosio huolellisesti ennen
laitteen käyttöä.

Lataa laite mukana tulleella virtalähteellä.
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Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Tämä vie noin 4 tuntia.
Laitetta ei voi käyttää sen ollessa latauksessa.
Imurointi turbo-tilassa pitkäjaksoisesti saa akun kuumenemaan,
mikä lisää lataukseen kuluvaa aikaa. Anna laitteen akun viilentyä
30 minuutin ajan ennen sen lataamista.
Mukana tuleva laturi ei ole yhteensopiva Mi Handheld Vacuum
Cleaner -laitteen kanssa.

Laitteen lataaminen seinätelineessä.

Motorisoitu harjasuulake: Vahva värinä saa aikaan syväpuhdistavan
vaikutuksen, poistaen pölyhiukkaset, hilseen, siitepölyn, ja muut
hiukkaset matoista, patjoista, ja muista kangaspinnoista.

2-in-1 rakosuulake: Soveltuu rakojen, ovien ja ikkunoiden
nurkkien, portaiden, ja muiden ahtaiden paikkojen imurointiin.

2-in-1 harjasuulake: Soveltuu mm. huonekalujen kuten sohvien
verhoilun imurointiin.

Motorisoitu pehmeä rullasuulake: Soveltuu kovien pintojen, kuten
lattioiden imurointiin, sekä suurempien likapartikkeleiden
siivoamiseen. Pehmeä rullasuulake voidaan kiinnittää myös
suoraan imuriin ilman jatkovartta.

Huom:
Mikäli jokin imurin pyörivistä osista jumiutuu, saattaa imuri sammua automaattisesti. Poista
jumiutumisen aiheuttanut esine, ja jatka käyttöä.
Imuri sammuu automaattisesti mikäli sen moottori menee ylikuumenemisensuojaustilaan.
Anna moottorin jäähtyä ennen käytön jatkamista.
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Hoito ja Ylläpito
Vinkkejä
Käytä imurin kanssa vain alkuperäisiä osia ja tarvikkeita.
Mikäli imurin suodatin tai suulake tukkeutuu, voi imuri sammua
automaattisesti. Poista tukos jatkaaksesi laitteen käyttöä.
Mikäli laite on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen, irrota
virtalähde seinästä, ja varastoi laite viileässä ja kuivassa paikassa
poissa suorasta auringonpaisteesta. Välttääksesi akun
ylipurkautumisen, lataa imuria vähintään 3 kk välein.

Syklonikokoonpanon puhdistus
1. Käännä osaa kuvan mukaisesti vapauttaaksesi sen,
ja vedä irrottaaksesi sen.

2. Huuhtele osa puhtaaksi vedellä. Kuivata osa huolellisesti
pitämällä sitä kuivassa paikassa vähintään 24 tunnin ajan.

24h

Imurin puhdistus
Pyyhi laite pehmeällä kuivalla liinalla.
Huom:

Pölysäiliön puhdistus
Irrota virtalähde ja pidä imurin virtakytkin Oﬀ-asennossa.
Imurin siivousteho vähenee, mikäli pölysäiliö on täynnä “MAX”
-merkintään asti. Palauttaaksesi siivoustehon, tyhjennä
pölysäiliö.
Tyhjentääksesi pölysäiliön: Paina säiliön pohjassa olevaa
irrotuspainiketta, ja tyhjennä säiliö.
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Älä käytä osan puhdistamiseen pesuaineita tai pesukonetta, äläkä yritä kuivata
osaa lämmittämällä sitä.

3. Asenna osa takaisin sen kuivuttua.
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Hoito ja Ylläpito
HEPA-suodatinkokoonpanon puhdistus

Motorisoitujen suulakkeiden puhdistus

Motorisoidun harjasuulakkeen puhdistus

1. Aseta imuri tasaiselle pinnalle, ja käännä suodatinkokoonpanon
kantta kuvan mukaisesti. Nosta suodatin pois.

Huom:

1. Käytä kolikkoa kääntääksesi suulakkeen lukkoa
kunnes kuulet naksahduksen.

Huom:
Poista sisäänrakennettu vaahtomuovityyny ennen HEPA-suodattimen puhdistusta.
Huuhtele HEPA-suodatin ja vaahtomuovityyny vedellä.

Välttääksesi vahingon sattumisen imurin käynnistyessä, varmista, että motorisoidut suulakkeet
ovat irrotettuna imurista ennen niiden purkamista. Motorisoidut suulakkeet sisältävät
sähkökomponentteja, ja pehmeä rullaharjasuulake sisältää myös laakereita. Älä pese näitä
osia vedellä. Varo teräviä esineitä irrottaessasi suulakkeisiin tarttuneita asioita.

3. Aseta harja pystyyn kuivumaan, ja anna sen kuivua vähintään
24 tunnin ajan.

Huom: Harjasuulakkeen puhdistusta jokaisen käytön jälkeen suositellaan.

24h

Pehmeän rullaharjasuulakkeen puhdistus
1. Paina rullaharjan irrotussalpaa nuolen osoittamaan suuntaan
kunnes harjan pidike aukeaa. Irrota rullaharja nostamalla
se kuvan osoittamalla tavalla.
2. Puhdistettuasi rullaharjan, aseta se takaisin seuraamalla
samoja vaiheita takaperin.
2. Huuhtele HEPA-suodatin ja vaahtomuovityyny vedellä.
Puhdistaaksesi suodattimen mahdollisimman hyvin, huuhtele
sitä kaikista suunnista. Taputtele suodatinta kevyesti
lavuaaria vasten irrottaaksesi lian. Anna suodattimen
kuivua perinpohjaisesti ennen sen asentamista takaisin.

2. Avattuasi harjan lukituksen, irrota se suulakkeesta, ja
huuhtele se puhtaaksi.

4. Harjan kuivuttua, aseta se takaisin seuraamalla irrotusvaiheita takaperin.

Huom: Anna suodattimen kuivua täysin, vähintään 24 tunnin ajan. Älä asenna
märkää suodatinta takaisin laitteeseen.

24h
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Tekniset tiedot

Ongelmanratkaisu

Johdoton varsi-imuri

Motorisoitu pehmeä rullaharjasuulake

Malli

SCWXCQ02ZHM

Malli

1C-01

Ulkomitat

1208×256×204.5 mm

Nimellisjännite

25.2 V

Akun nimelliskapasiteetti

2500 mAh

Nimellisteho

40 W

Nettopaino

3.5 kg

Pölysäiliön
tilavuus

0.5 L (enintään)

Nimellisjännite

25.2 V

Nimellisteho

400 W

Vika

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laitteen akku on loppu

Lataa akku täyteen jatkaaksesi käyttöä

Ylikuumenemissuoja aktivoitunut

Anna laitteen jäähtyä jatkaaksesi käyttöä

Imu-aukko tai ilmatie tukkeutunut

Poista mahdolliset tukokset imurista

Pölysäiliö täynnä, ja/tai HEPA-suodatin
on tukkeutunut

Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista HEPA-suodatin

Suulake on tukkeutunut

Poista mahdolliset tukokset

Moottori pitää epätavallista ääntä

Imuaukko tai jatkovarsi on tukkeutunut

Poista mahdolliset tukokset

Ensimmäinen merkkivalo
palaa punaisena

Akku on vahingoittunut

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

Ensimmäinen merkkivalo
vilkkuu punaisena

Virtalähde ei ole yhteensopiva laitteen kanssa

Käytä vain mukana tullutta alkuperäistä virtalähdettä.

Virtalähde ei ole liitetty kunnolla

Varmista että latausliitin on puhdas ja kiinnitetty kunnolla

Akku on jo täynnä, ja laite on lepotilassa

Laitetta voi käyttää normaalisti

Jos ongelma toistuu yllä olevien ratkaisujen jälkeen:

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

Akun lämpötila liian alhainen tai korkea

Anna akun lämpötilan palata normaaliksi ja jatka
laitteen käyttöä.

Imuri ei toimi

Motorisoitu harjasuulake
Malli

1C-02

Nimellisjännite

25.2 V

Nimellisteho

20 W

Virtalähde

Malli

BLJ24W308080P-V

Ottojännite

100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A

Tulojännite

30.8V

800 mA

Tuote sisältää akkuja, jotka ovat vain ammattitaitoisen henkilön vaihdettavissa.
Tuote sisältää akkuja, jotka eivät ole käyttäjän vaihdettavissa.

WEEE-tiedot
EU-direktiivin 2012719/EU mukaisesti oheinen merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sen sĳaan
suojellaksesi ihmisterveyttä ja ympäristöä, tulee sähkö- ja elektroniikkajäte toimittaa sille osoitettuun asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi.
Laitteiden asianmukainen kierrätys auttaa ehkäisemään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisterveydelle. Ota yhtyettä paikallisiin
viranomaisiin saadaksesi lisätietoja laitteiden kierrätyspisteistä, ja niiden käyttöön liittyvistä säädöksistä.
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Mikäli laite ei toimi kunnolla, tarkista mahdollinen ratkaisu alla olevasta taulukosta.

Heikko imuteho

Akun merkkivalo ei syty
laitetta ladatessa

Hidas latautuminen
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