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Varoitus

· Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen sen siirtoa
· Laite ei mene päälle mikäli yläosa tai suodatin eivät ole kunnolla paikoillaan.�
· Pidä laitteen sivujen ja esteiden, kuten huonekalujen tai seinien, välillä vähintään 20 cm vapaata tilaa.

· Laite on irrotettava verkkovirrasta ennen sen puhdistamista tai muita huoltotoimenpiteitä.
· Poista säännöllisesti pöly, karvat, ja muu lika suodattimen ulommasta verkkosuodattimesta välttääksesi mikrobikasvustojen syntymisen
· Poista säännöllisesti pöly, karvat, ja muu lika laitteen ilmanottoaukoista varmistaaksesi ilman kunnollisen virtaamisen. 
· Peitä laitteen yläosa mikäli se on pitkään käyttämättä välttääksesi pölyn, karvojen, tai muun lian kertyminen laitteen sisään. 

Välttääksesi tulipalon, sähköiskujen, tai muiden vahinkojen vaaraa, käytä laitteen virtajohtoa ja pistorasioita seuraavasti:
· Älä vedä, taivuta, tai väännä laitteen virtajohtoa turhaan, tämä voi vahingoittaa johdon sisäisiä johtimia.
· Virtajohdon saa kytkeä vain laitteelle soveltuvaan pistorasiaan.
· Käytä vain laitteen mukana tullutta virtajohtoa. Älä käytä kolmansien osapuolien valmistamia virtajohtoja.
· Irrota laite verkkovirrasta aina ennen sen siirtämistä tai huolto- tai puhdistustoimenpiteitä. 

· Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli se pitää outoa ääntä, tuottaa outoja hajuja, ylikuumenee, tai sen puhallin toimii epäsäännöllisesti. 
· Älä työnnä sormia tai mitään esineitä laitteen sisään sen ollessa käytössä.
· Pidä esim. verhot ja pöytäliinat etäällä laitteen ilma-aukoista välttääksesi niiden tukkeutumisen.
· Älä kallista laitetta, nojaa siihen, tai istu sen päälle.
· Käytettäessä yhdessä kaasutoimisten laitteiden (kuten kaasuhellat tai kaasulämmittimet), varmista tilan kunnollinen tuuletus ja ilmanvaihto välttyäksesi 
  häkämyrkytyksen vaaralta.
· Älä päästä nesteitä, jauheita, tai pieniä esineitä putoamaan laitteen ilma-aukoista sen sisään.
· Varmista, ettei laitteeseen pääse syttyviä materiaaleja.

Älä käytä laitetta seuraavissa tilanteissa välttääksesi tulipalon, sähköiskujen, tai muiden vahinkojen vaaran.:
· Avotulen, kuten kynttilöiden, suitsukkeiden, liesien, takkojen, tupakoiden, sytyttimien, soihtujen, tai lyhtyjen läheisyydessä
· Lämmönlähteiden, kuten lämmittimien, lämpöpattereiden, silitysrautojen, tai uunien lähellä.
· Epävakaissa ympäristöissä, joissa laite voi kaatua
· Erittäin lämpimissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa. 

   Laitteen virtajohdon vaurioituessa tulee se vaihtaa aitoon valmistajalta tai 
   huoltopalvelulta saatavaan uuteen johtoon.
     Yli kahdeksanvuotiaat lapset, sekä henkilöt joilla on alentunut henkinen, fyysinen, 

tai aistien toimintakyky tai tiedon ja kokemuksen puute voivat käyttää laitetta 
valvotusti, tai mikäli heille annetaan tarpeelliset ohjeistukset laitteen turvallisesta 
käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 

     Laite ei ole lelu. Lasten ei tule leikkiä laitteella, eikä sen puhdistusta tai huoltoa 
tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
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LASER PARTICLE
SENSOR

Yleistä

Kosketusnäyttö

Yläritilä

Lämpötilan ja ilman-
kosteuden anturi

Laserhiukkasanturi

Suodatinkotelon kansi

Virtajohdon liitin

Edestä Takaa

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten

Huom: Tämän käyttöoppaan kuvat tuotteesta, tarvikkeista, ja käyttöliittymästä ovat vain viitteellisiä. Varsinainen tuote ja toiminnot voivat 
poiketa kuvauksista tuotekehityksen seurauksena. 
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Näyttö

Ilmanlaadun merkkivalo
Väri kertoo ympäröivän ilman laadun
PM2.5-arvon perusteella:

PM2.5-arvo

Tila

Kirkkauden säätöpainike

Virta/Tilapainike

Lämpötila

Ilmankosteus

Wi-Fi -ilmaisin

Vihreä
Oranssi
Punainen

Automaattinen: Laite vaihtaa tilaa automaattisesti
ilmanlaadun perusteella

1: Matala nopeus

2: Keskinopeus

3: Korkea nopeus

Yö: Erittäin hiljainen tila paremman
nukkumisympäristön luomiseksi.

Manuaalinen: Aseta käyttöpinta-ala ja puhdistus-
tehokkuus sovelluksella

0 — 75μg/m3

76 — 150μg/m3

150μg/m3 tai enemmän

Yleistä
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Suodatinkotelon avaaminen
Paina kannen solkea avataksesi sen, ja 
varmista suodattimen olevan kunnolla paikoillaan.

Asennus

LASER PARTICLE
SENSOR

LASER PARTICLE
SENSOR
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Laitteen asettaminen sopivaan sĳaintiin
Optimaalisen toiminnan takaamiseksi varmista, että
laitteen ja muiden esineiden tai seinien välillä on
vapaata tilaa alla olevan kuvan mukaisesti.

* Laitteen takana on anturi, jonka toiminnan varmistamiseksi 
on tärkeää pitää 10 cm etäisyys seinistä ja esineistä laitteen
ollessa käytössä.

Huom: Ikkunoiden ja ovien pitämistä kiinni laitetta
käytettäessä suositellaan paremman tuloksen
saavuttamiseksi.

Yhdistä verkkovirtaan
Kytke virtajohto laitteen alareunassa olevaan liittimeen,
ja kytke virtajohto pistorasiaan.

 
Vähintään 20 cm

Vähintään 20 cm

Vähintään 10 cm*

LASER PARTICLE
SENSOR
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Käyttö
Käynnistys, sammutus, ja tilan vaihto
Paina painiketta käynnistääksesi laitteen tai vaihtaaksesi 
toimintatilaa. Paina painiketta kahden sekunnin ajan 
sammuttaaksesi laitteen.

Wi-Fi -asetusten nollaus
Mikäli puhelimesi ei saa yhdistettyä laitteeseen, paina 
samanaikaisesti Virta/Tila ja kirkkaudensäätöpainikkeita
viiden sekunnin ajan. 
Wi-Fi -asetukset on nollattu kuultuasi äänimerkin.

Kirkkauden säätö
Paina painiketta säätääksesi näytön kirkkautta

Kirkas

Himmeä Pois

Yhdistä Xiaomi Home -sovellukseen

Skannaa viereinen QR-koodi ladataksesi sovelluksen.
Mikäli sovellus on jo asennettuna, koodi vie suoraan 
sovelluksen laitteenlisäyssivulle. 
Voit myös hakea laitteesi sovelluskaupasta 
“Xiaomi Home”, ladata sovelluksen, ja painaa “+”
-painiketta sovelluksen yläreunassa lisätäksesi 
laitteen käsin. 

Huom: Sovelluksen toiminta on saattanut muuttua
päivitysten mukana. Seuraa sovelluksen antamia
ohjeita.

Hallitse laitettasi Xiaomi Home -sovelluksella
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Suodattimen tilan ilmoitukset Laserhiukkasanturin puhdistaminen

1. Suodattimen asennus
Suodatinta ei havaittu, tai asennettu
suodatin ei ole aito

2. Suodattimen käyttöikä
Laitteen havaitessa suodattimen käyttö-
ikää olevan jäljellä alle 10%, voit joko irrottaa
laitteen virtajohdon, kytkeä sen takaisin ja
käynnistää laitteen, tai avata ja sulkea 
suodatinkotelon, jolloin laite näyttää 
suodattimen jäljellä olevan käyttöiän.

3. Suodattimen vaihto
Suodattimen vaihtoa suositellaan 10-14 
kuukauden käytön välein. Jos suodattimen
käyttöikää on jäljellä alle 10%, laite näyttää
jäljellä olevan käyttöiän aina, kun laite
käynnistetään.

Huom: Suodatin saattaa tuottaa hajuja mikäli se on imenyt
suuren määrän haitallisia kaasuja. Suodattimen pitämistä 
hyvin valaistussa ja tuuletetussa paikassa aktiivihiilen aktiivisuuden
parantamiseksi ja hiukkastensuodatuskyvyn palauttamiseksi.
Vaihda suodatin käyttöiän loppuessa.

Avaa suodatinkotelo ja vedä
vedintä vaakatasossa
irrottaaksesi suodattimen

Huom: Lisäohjeita suodattimen
vaihtoon löytyy suodatinkannen
sisäpuolelta.

Huom: Älä huuhtele tai suihkuta vettä suoraan laitteeseen. Älä pyyhi 
laitetta märällä rätillä välttääksesi veden päätymistä laitteen sisään.

Varmista laitteen olevan pois päältä, ja irrotettuna verkkovirrasta.

Suodatinkotelon puhdistaminen
Käytä imuria tai pehmeää liinaa irrottaaksesi pölyn ilma-
aukoista ja suodatinkotelosta optimaalisen ilmanvaihdon
ja -puhdistuksen takaamiseksi.

Käytä ei-terävää työkalua avataksesi kannen, ja käytä
ilmanpuhallinta puhdistaaksesi anturin ja kannen suodattimen.

Huom: Älä käytä kuumaa ilmaa

Hoito & Ylläpito

Install an 
genuine filter

Filter remaining

90%

Filter remaining

2%
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Tekniset tiedot

Nimi Mi Air Purifier Pro H Nimellisjännite 100–240 V~ Puhtaan ilman tuotto
(CADR Particles) 600 m3/h

Malli AC-M13-SC Nimellistaajuus 50/60 Hz
Formaldehydi-puhtaan

ilman tuotto
(CADR Formaldehyde)

250 m3/h

Tuotteen
ulkomitat 310 × 310 × 738 mm Nimellisteho 70 W Hiukkastenpuhdistus-

tehokkuus Korkea

Tuotteen paino Noin 9.6 kg Melutaso ≤65 dB(A) Formaldehydipuhdistus
tehokkuus Korkea

Tehollinen
toiminta-alue 200 m2/h * Väri Valkoinen Verkon valmiustilan

virrankulutus < 2.0 W

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

Radiotaajuustiedot:
Wi-Fi 2.4 G (2400–2483.5 MHz), Korkein lähetysteho: <20 dBm
RFID (13.56 MHz), Korkein magneettikentän : <60 dBµA/m@10m
Normaalissa käytössä laitteen antennien ja käyttäjien välillä tulee säilyttää 20cm etäisyys.

* Laskettu standardin GB/T 18801-2015 mukaisesti
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Vaatimustenmukaisuus

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Beĳing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. vakuuttaa radiotaajuuslaitteen AC-M13-SC olvean direktiivin 
Directive 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Laitteen kierrätys ja hävittäminen

Kaikki oheisella merkinnällä varustetut laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (SER, WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), 
eikä niitä tule hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen seassa. Sen sĳaan suojellaksesi ympäristöä ja ihmisterveyttä, tulee laitteet 
toimittaa niille osoitettuihin paikallisten säännösten mukaisiin sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteisiin. Oikeaoppinen 
kierrätys ja jätteenhävitys auttaa ehkäisemään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisterveydelle. Ota yhteyttä 
paikallisiin aiheesta vastuussa oleviin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa jätteenkeräyspaikoista. 

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: www.mi.com
Sähköinen käyttöopas: www.mi.com/global/service/userguide
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