
Pakkauksen sisältö

Yleistä Käyttöönotto

Huom

Laitteen akussa on pieni määrä varausta saadessasi sen. Akun lataamista 
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä suositellaan. Vältä laitteen varastoimista 
tyhjällä akulla.

Laitetta ei voida käyttää sen ollessa latauksessa

Kytkeminen päälle/pois: Paina      -painiketta pohjassa yhden sekunnin ajan 
käynnistääksesi imurin normaaliin tilaan. Paina painiketta uudelleen 
sammuttaaksesi laitteen.

Tilan vaihtaminen: Laitteen ollessa 
päällä tilaa voidaan vaihtaa MAX- ja 
normaalin tilan välillä painamalla 
imutehon säätöpainiketta. 
MAX-merkkivalo palaa valkoisena tilan 
ollessa aktiivisena.

Akun varauksen merkkivalo: Valo palaa 
valkoisena akun varauksen ollessa 
riittävä. Varauksen ollessa matala valo 
palaa punaisena, imurin MAX-tila ei ole 
tällöin käytettävissä. Laite sammuu 
automaattisesti akun varauksen ollessa 
liian alhainen.

Imurin kokoaminen

1. Liitä lisävarsi imuriin kuvan 
mukaisesti. Varsi napsahtaa paikoilleen.

2. Liitä sähköinen lattiaharja 
jatkovarteen kuvan mukaisesti. Harja 
napsahtaa paikoilleen.

Lataaminen

1. Varmista virtalähteen olevan kytketty 
kunnollisesti pistorasiaan ja imuriin.

2. Ladatessa akun varauksen merkkivalo 
vilkkuu hitaasti. Valo sammuu akun 
latauduttua täyteen.

3. Laitteen lataaminen akun ollessa täynnä 
saa valon vilkkumaan hitaasti 20 sekunnin 
ajan, jonka jälkeen valo sammuu.

Lisäosien kinnittäminen

Seinäpidikkeen kiinnitys

1. Pitkä suulake sekä kapea suulake 
voidaan liittää lisävarteen, tai suoraan 
imuriin.

2. Liitä pitkä suulake tai kapea suulake 
imuriin tai lisävarteen kuvan 
mukaisesti. Suulake napsahtaa 
paikoilleen. 

Huom: Pitkä suulake soveltuu pölyn 
puhdistamiseen kapeista raoista, 
kuten ovien, ikkunoiden, portaiden ja 
listojen kulmista. Litteä suulake 
soveltuu erinomaisesti pölyn 
puhdistamiseen sohvatyynyistä, 
laatikostoista ja hyllyistä.

Hiiliharjattomalla suurnopeusmoottorilla varustettu Mi Vacuum Cleaner Light 
tarjoaa mm.  voimakkaan imutehon ja tehokkaan suodatusjärjestelmän.

Hiiliharjaton moottori: Vakaa ja voimakas imuteho mahdollistaa nopean ja 
vaivattoman siivoamisen.

Korkea imuteho: Pienten ja suurten hiukkasten tehokas imeminen auttaa koko 
asunnon syväpuhdistukseen.

Tehokas suodatusjärjestelmä: Syklonisuodatusjärjestelmä koostuu tiheästä 
metalliseulasta, suodatinvanusta, ja HEPA suodattimesta, erotellen tarkasti 
pienet hiukkaset suurista, ja vangitsee pienhiukkaset niin, etteivät ne päädy 
takaisin huoneilmaan.

Kevyt ja monikäyttöinen: Mukana tulevat lisäosat mahdollistavat monipuolisten 
kohteiden vaivattoman ja tehokkaan siivoamisen.

Yleistä
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Käyttöturvallisuus Älä jätä laitetta nojaamaan pöytää, tuolia, tai muita epätasaisia pintoja vasten, 
laite voi kaatua ja hajota tai aiheuttaa vahinkoa. Mikäli laite vahingoittuu 
kaatumisen seurauksena, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä 
koskaan yritä purkaa laitetta omatoimisesti.

Käytä vain alkuperäistä virtalähdettä laitteen lataamiseen ympäristössä, jonka 
lämpötila on 0°C ja 35°C välillä. Muuten akku voi vaurioitua.

Pölysäiliön, suodatinvanun, syklonisuodattimen ja HEPA-suodattimen on oltava 
kunnolla paikoillaan ennen laitteen käyttöä.

Varmista imurin olevan irti verkkovirrasta mikäli se on pitkään käyttämättä tai 
mikäli sitä puhdistetaan.

Käytä erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita.

Palovaara! Älä käytä minkäänlaisia hajusteita laitteen suodattimiin. Hajusteet 
sisältävät usein herkästi syttyviä aineita, jotka voivat syttyä laitteen moottorissa. 

Älä altista laitetta tulelle tai korkeille lämpötiloille. Räjähdysvaara!

Älä altista tai upota laitetta mihinkään nesteeseen!

Laite sisältää akkuja, jotka eivät ole käyttäjän vaihdettavissa

Seuraa tämän käyttöoppaan ohjeista tarkasti käyttäessäsi laitetta.
Käyttäjät ovat vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka seuraavat ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä.

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. vakuuttaa tämän laitteen 
olevan sitä koskevien EU- direktiivien ja normien mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa 
kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Yli kahdeksanvuotiaat lapset sekä henkilöt joiden fyysinen, henkinen, tai aistien 
toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä 
voivat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta 
käytöstä ja käyttöön liittyvistä vaaroista.

Tuote ei ole lelu, eikä sillä tule leikkiä. Lapsia tulee valvoa laitteen läheisyydessä.

Laitteen huoltoa tai puhdistusta ei tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.

Käytä laitetta vain kuivissa sisätiloissa. Älä imuroi ulkona tai kosteissa tiloissa 
kuten kylpyhuoneessa.

Älä koske laitteen virtalähdettä tai mitään laitteen osaa märillä käsillä.

Välttääksesi tulipalon, henkilövahinkojen tai räjähdyksen vaaran, varmista etteivät 
akku tai laturin ole vaurioituneet ennen laitteen käyttöä. Älä käytä laitetta mikäli 
akku tai laturi ovat vaurioituneet.

Sähköinen lattiaharja, jatkovarsi, ja imurin runko ovat sähköä johtavia, eikä niitä 
tule koskaan upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Varmista kaikkien osien olevan 
täysin kuivia ennen laitteen käyttöä.

Välttääksesi liikkuvien osien aiheuttamia vahinkoja, sammuta laite ennen 
sähköisen lattiaharjan puhdistamista. Harjan, pölysäiliön, ja suodattimen tulee olla 
asetettuna kunnolla paikoilleen ennen laitteen käyttöä.

Vahingoittunut virtalähde on vaihdettava vastaavaan, eikä vaurioituneen 
virtalähteen käyttöä tule jatkaa. Varaosien saatavuutta voi tiedustella 
valtuutetulta huoltoliikkeeltä tai jälleenmyyjältä.

Älä käytä laitetta minkään nesteiden tai herkästi syttyvien aineiden imurointiin.

Älä käytä laitetta kuumien tai palavien ainesten, kuten tuhkan, tupakantumppien, 
tai hiilen imurointiin

Älä käytä laitetta terävien tai kovien asioiden, kuten neulojen, lasinsirujen tai 
suurten kivien imurointiin.

Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja muut kehon osat poissa imurin 
imuaukosta ja liikkuvista osista. Älä osoita imuaukkoa, jatkovartta, tai muita 
lisäosia silmiä, korvia, tai suuta kohden.

Älä aseta imuaukkoon mitään isoja esineitä, äläkä anna imurin tukkeutua suurista 
kappalaista, pölystä, karvoista, tai hiuksista.

Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja 
sälytä se myöhempää käyttöä varten.
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1. Poraa seinään kaksi 6 mm reikää vaakatasossa 56 mm etäisyydelle toisistaan 
100-102 cm korkeudelle lattiasta. Työnnä seinätulpat reikiin.

2. Kohdista pidikkeen ruuvireiät seinätulppien kanssa, ja käytä kahta 4×20 mm 
ruuvia pidikkeen kiinnittämiseen tukevasti.

Huom: Seinäpidikkeen kiinnittäminen pistorasian lähelle on suositeltavaa, jotta 
laitteen lataaminen onnistuu helposti. 
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KappalemääräNimi

Imuri

Lisävarsi

Sähköinen lattiaharja

Litteä suulake

Pitkä suulake

Käyttöopas

Seinäpidike

Virtalähde

Seinätulppa

Ruuvi

MAX-merkkivalo

Akun varauksen merkkivalo

Ruuvireiät

Kohdista ruuvireiät 
seinätulppiin.

Seinätulppa Seinätulppa

100-102cm

56mm

Käyttö
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Päälle/Pois -painike

Vapautuspainike
Seinäpidike

Liitä pistorasiaan

Paina virtapainiketta pohjassa yhden sekunnin ajan käynnistääksesi imurin 
normaalitilaan. Voit vaihtaa tilaa tilanvaihtopainikkeella.

Valitse suulake imuroitavan ympäristön mukaan.

Paina virtapainiketta uudelleen sammuttaaksesi laitteen.

Kytkeminen päälle/pois ja imuroiminen
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Akun varauksen merkkivalo palaa punaisena varauksen ollessa matala. Lataa laite 
pian. MAX-tila ei ole käytettävissä akun varauksen ollessa liian matala.

Mikäli laitetta ei liitetä lataukseen, sammuu imuri automaattisesti akun varauksen 
pudotessa liian alhaiseksi.

Lataa tyhjä akku pian. Laitteen varastoiminen akun ollessa tyhjänä voi aiheuttaa 
akun ylipurkautumisen, mikä vahingoittaa akkua pysyvästi ja alentaa akun 
toimintakapasiteettia.

Akun toiminta

Lisäosat voidaan varastoida kiinnitettynä seinäpidikkeeseen kun niitä ei tarvita. 
Työnnä suulake seinäpidikkeeseen vapautuspainike suunnattuna eteenpäin. 
Suulake napsahtaa paikoilleen. Suulakkeen voi irrottaa pidikkeestä painamalla 
vapautuspainikkeesta ja samanaikaisesti vetämällä suoraan alaspäin.

Lisäosien varastointi
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MAX-merkkivalo
Akun varauksen merkkivalo

Käytä laitteen puhdistamiseen kuivaa liinaa. Älä käytä kemiallisia liuottimia, kuten 
spriitä, tärpättiä, maalinohenteita tai asetonia. Näiden käyttäminen vahingoittaa 
laitteen materiaalia pysyvästi.

Varmista laitteen olevan pois päältä ja irrotettuna laturista ennen sen 
puhdistamista.

Tyhjennä pölysäiliö mahdollisimman pian sen täytyttyä. Muuten suodattimet 
saattavat tukkeutua liasta huonontaen imutehoa ja aiheuttaen moottorin 
ylikuumenemisen.

HEPA-suodattimen vaihtoa 2-3 kuukauden välein suositellaan. Suodatin saatetaan 
joutua vaihtamaan useammin, mikäli laitetta käytetään paljon.

Pölysäiliön irrotus ja kiinnittäminen

1. irrota jatkovarsi tai suulake imurista, ja 
käännä pölysäiliötä kuvan mukaisesti 
niin, että rungon merkki on kohdistuu 
aukinaisen lukon symbolin kohdalle.

2. Irrota HEPA-suodatin pölysäiliöstä 
kuvan mukaisesti, ja varista irtolika 
suodattimesta.

Rullaharjan painike

Rullaharjan kehys

Huom: sammuta imuri ja irrota se latauksesta ennen sen hoitoa tai ylläpitoa.

Puhdista pölysäiliö säännöllisesti välttääksesi pölyn kerääntymisen suodattimeen 
ja välttääksesi niiden tukkeutumisen ja imutehon heikkenemisen.  

Suorita pölysäiliön irrotus esimerkiksi roskakorin päällä välttääksesi pölyn 
joutumisen lattialle.

Hoito & Ylläpito
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HEPA-suodatin

Pölysäiliö

3. Käännä syklonipuhdistimen kahva 
roskiksen yllä irrottaaksesi pölysäiliön 
syklonipuhdistimesta. Tyhjennä 
pölysäiliö roskikseen ja puhdista irtolika 
syklonipuhdistimesta.

4. Aseta syklonipuhdistin ja 
HEPA-suodatin takaisin pölysäiliöön. 
Työnnä pölysäiliö suodattimineen 
takaisin imuriin niin, että rungon symboli 
on kohdistettu avatun lukon symbolin 
kohdalle. Käännä pölysäiliötä kuvan 
mukaisesti lukitaksesi säiliön 
paikoilleen niin, että se naksahtaa. 

Syklonipuhdistimen asentaminen

Aseta syklonipuhdistin takaisin paikoilleen painamalla se suoraan alaspäin 
pölysäiliöön kuvan mukaisesti.
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Pölysäiliön ja suodatinkokoonpanon puhdistaminen

Irrota HEPA-suodatin, suodatinvanu, ja 
syklonipuhdistin järjestyksessä 
pölysäiliöstä. Poista niiden pinnalla oleva 
irtolika, ja huuhtele ne puhtaalla vedellä. 
Varmista suodattimien olevan täysin kuivat 
ennen niiden asettamista takaisin. 

Rullaharjan puhdistaminen

1. Paina rullaharjan painiketta kuvan 
mukaisesti avataksesi rullaharjan 
kehyksen ja irrottaaksesi rullaharjan 
sen alta. Paina rullaharja takaisin 
paikoilleen puhdistettuasi sen, ja 
kiinnitä kehys niin, että se naksahtaa 
paikoilleen.

2. Leikkaa harjaan tarttuneet hiukset 
ja kuidut varovasti irti. Älä leikkaa 
harjan harjaksia.
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Tekniset tiedotVianratkaisu

RatkaisuTodennäköinen syyOngelma

1. Akun varaus on liian matala
2. Laite on ylikuumentunut 
3. Laite ei ole kytketty päälle
4. Mikäli imuaukko on tukittuna 
kahdeksan sekunnin ajan, laite 
sammuu automaattisesti 
suojatakseen moottoria 
ylikuumenemiselta
5. Moottori tai akku on 
vahingoittunut

1. Lataa laite
2. Anna laitteen jäähtyä. Varmista 
suodattimien olevan puhtaat
3. Kytke laite päälle
4. Varmista ettei suulakkeissa, 
jatkovarsissa, tai suodattimissa ole 
tukoksia.
5. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
valtuutettuun huoltoon.

Laite ei toimi

1. Pölysäiliö on täynnä
2. Sähköinen lattiaharja on 
jumiutunut
3. HEPA-suodatin on tukkeutunut 
tai kostea

1. Tyhjennä pölysäiliön sisältö
2. Poista vieraat esineet harjasta
3. Puhdista HEPA-suodatin ja 
varmista sen olevan täysin kuiva

Heikentynyt 
imuteho

1. Pölysäiliö on täynnä
2. Imuaukko on tukkeutunut

1. Tyhjennä pölysäiliö
2. Varmista ettei suulakkeissa, 
jatkovarsissa, tai suodattimissa ole 
tukoksia.

Kova ääni

1. Harja on sotkeutunut 
vieraaseen esineeseen, hiuksiin, 
tai karvaan.
2. Harjan moottori ei toimi.

1. Poista harjaan sotkeutuneet 
esineet ja hiukset.
2. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
valtuutettuun huoltoon.

Sähköinen 
lattiaharja ei pyöri 
kunnolla

Huom: Mikäli yllä olevat ratkaisuehdotukset eivät auta, lopeta laitteen käyttö ja ota 
yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Virtalähde ei ole yhteensopiva 
laitteen kanssa

Käytä vain mukana tullutta 
virtalähdettä laitteen lataamiseen.

Akun varauksen 
merkkivalo vilkkuu 
punaisena ja 
valkoisena.

Akku

Laitetta ei voida käyttää sen ollessa latauksessa
Käytä vain BLJ15W260050P-VA -mallin virtalähdettä laitteen lataamiseen.

Laitteen litiumioniakku sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Varmista laitteen 
asianmukainen kierrätys.

Mi Vacuum Cleaner Light Käyttöopas

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 ihmis- terveydelle. 
Ota yhteyttä paikallisiin aiheesta vastuussa oleviin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa 
jätteenkeräyspaikoista.

1. Kytke virtalähde kunnolla.
2. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
valtuutettuun huoltoon. 

1. Virtalähde ei ole kiinnitetty 
kunnolla imuriin tai pistorasiaan.
2. Virtalähde tai akku on 
vaurioitunut.

Laite ei lataa

Mi Vacuum Cleaner Light

240 × 148 × 1132 mmLaitteen mitat

2500 mAhAkun kapasiteetti

MJWXCQ03DY

Noin 0.5 L

Malli

Pölysäiliön kapasiteetti

Noin 5 tuntiaLatausaikaNoin 2.3 kgNettopaino

0.5 ASyöttövirta

220 WToimintateho ≤ 79 dBÄänitaso

Syöttöjännite 26.0 V

21.6 V

71.43%

Akunkesto (ilman sähköistä lattiaharjaa)
45 minuuttia standarditilassa

13 minuuttia MAX-tilassa

Virtalähde

84.6%Keskivertotehokkuus aktiivisena

Tehokkuus matalalla kulutuksella (10%)

BLJ15W260050P-VA

100-240 V~ 50/60 Hz 0.5 A

Malli

Otto

0.10 WTehonkulutus ilman kuormaaSyöttö 26.0 V 0.5 A 13.0 W

Zhongshan Baolĳin Electronic Co., Ltd.Valmistaja

Sähköinen lattiaharja

MJWXCQ03DY-DSMalli

15 WToimintateho Toimintajännite

Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Valmistaja: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
                                     (a Mi Ecosystem company)
Osoite: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Commit tee, Beĳiao Town,  Shunde District, 
                   Foshan City, Guangdong Province, China 
Lisätietoja: www.mi.com 
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