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VAROITUS

· Mikäli laitteen virtajohto vahingoittuu, on se korvattava alkuperäistä 
vastaavalla johdolla, joka on ostettavissa valmistajalta tai valtuutetuilta 
huollon tarjoajilta.
· 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 annettaan 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.
· Varmista laitteen olevan pois päältä, ja irrotettuna verkkovirrasta
ennen sen huoltamista. Varmista kannen kiinnitys ruuvilla ilmakanavan tai 
tuulettimen lapojen puhdistamisen jälkeen.
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Käyttöturvallisuus

· Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen sen siirtämistä

· Laite ei mene päälle, mikäli yläosa tai suodatin eivät ole kunnolla paikoillaan
· Pidä laitteen sivujen, ja esteiden kuten seinien tai huonekalujen välillä vähintään 20 cm vapaata tilaa
· Laite on sĳoitettava tasaiselle ja vakaalle lattialle

· 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 kertymisen laitteen sisään.

Välttääksesi tulipalon, sähköiskujen, tai muiden vahinkojen vaaraa, käytä laitteen virtajohtoa 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 sormiasi tai muita esineitä toiminnassa olevan laitteen sisään.
· Pidä esim. verhot ja pöytäliinat kaukana laitteen ilma-aukoista välttääksesi niiden tukkeutumisen.
· Älä kallista laitetta, nojaa siihen, tai istu sen päälle.
· Käytettäessä yhdessä kaasutoimisten laitteiden (kuten kaasuhellat tia kaasulämmittimet), varmista tilan kunnollinen
  tuuletus ja ilmanvaihto välttyäksesi häkämyrkytyksen vaaralta.
· Älä päästä nesteitä, jauheita, tai pieniä esineitä putoamaan laitteen ilma-aukoista sen sisään.

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.
· Varmista, että laitteen sisään ei pääse helposti syttyviä materiaaleja.
· Epävakaissa ympäristöissä, joissa laite voi kaatua.
· Erittäin lämpimissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa.
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025

Yleistä

Näyttö Päälle/Pois
-painike

Laserhiukkas-
anturi
Suodatin-
lokeron kansi

Virtaliitin

Lämpötila- ja
kosteusanturi

Näyttö

Edestä Takaa

Ritilä

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Huom: Tämän käyttöoppaan kuvitukset ovat vain viitteellisiä. Varsinainen tuote saattaa poiketa kuvista tuotekehityksen seurauksena.

Virtapainike

Tilanvaihto-
painike

Kansi (irrota
ritilä tästä)
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Yleistä

Näytön toiminta

Virtapainike

Tilanvaihtopainike

Lämpötila

Kosteus

PM2.5 -arvo

Tila

Wi-Fi:n merkkivalo

Ionisoinnin merkkivalo

Ilmanlaadun merkkivalo

Merkkivalo palaa vihreänä, keltaisena,
oranssina, tai punaisena mitatun
PM2.5 arvon mukaisesti:

Ionisointitoiminto on päällä oletuksena. Ilmanpuhdistin kykenee käytössä 
tuottamaan negatiivisia ioneja, jotka synnyttävät negatiivisia ilmaioneja (NAI) 
negatiivisen elektronin ja happimolekyylin reaktiossa. Negatiiviset ilmaionit 
auttavat vangitsemaan tiettyjä ilman epäpuhtauksia. Ionisointitoiminnon voi 
kytkeä päälle ja pois sovelluksesta. Merkkivalo palaa toiminnon ollessa päällä, 
ja sammuu toiminnon ollessa pois päältä.

025
Automaattinen: Laite vaihtaa tilaa
automaattisesti mitatun ilmanlaadun mukaan.

Yötila: Erittäin matala äänitaso takaa mukavan
nukkumisympäristön.

Matala nopeus

Keskitason nopeus

Korkea nopeus

Käsin: Aseta vaikutusalue sovelluksella 
säätääksesi toimintatehoa manuaalisesti.

Vihreä
Keltainen
Oranssi
Punainen

3

3

3
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Karkeiden hiukkasten merkkivalo

ErinomainenHyväTyydyttäväHuono

Huom: Karkeiden hiukkasten aerodynaaminen halkaisija 
on välillä 2.5 to 10 µm (PM10–PM2.5). Esimerkkejä
karkeista hiukkasista ovat huonepöly, siitepöly, itiöt, ja
lentotuhka.
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Asennus

Laitteen sijoitus Liittäminen pistorasiaan

Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, varmista 
laitteen ilmanottoaukkojen ja esteiden, kuten 
huonekalujen ja seinien välillä on alla olevan
kuvan mukaisesti tilaa.

Liitä virtajohto laitteen alareunassa olevaan
liittimeen, ja kytke virtajohto pistorasiaan.

20 c m

20 c m
20 c m
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Paina virtapainiketta 
käynnistääksesi laitteen.
Laitteen ollessa päällä, 
paina painiketta uudelleen
sammuttaaksesi sen.

Laite näyttää jäljellä olevan suodattimen käyttöiän
kun laite kytketään päällä. Näytöllä näkyy varoitus-
ikoni, mikäli asennettu suodatin ei ole aito varaosa.

Suodattimen
käyttöiän
ilmoitus

Varoitus ei-aidosta
suodattimesta

Paina painiketta laitteen
ollessa päällä vaihtaaksesi
toimintatilaa.

Paina näyttö päälle/pois -painiketta
vaihtaaksesi näytön kirkkaustasoa
(päällä/himmeä/pois).

Yhdistäessäsi laitetta ensimmäistä kertaa, tai jos
yhteydessä on ongelmia, paina näyttö päälle/pois 
-painiketta seitsemän (7) sekunnin ajan. Laite antaa
merkkiäänen Wi-Fi-asetusten nollauduttua.

Käyttö

Sammutus ja käynnistys

Suodattimen käyttöikä

Toimintatilan vaihto Näytön kirkkauden säätö

Wi-Fi-yhteyden nollaaminen

025
Paina tilanvaihtopainiketta seitsemän (7) sekunnin
ajan kytkeäksesi lapsilukon päälle tai pois.
Laite antaa äänimerkin ja näyttää näytöllä lukon 
symbolin toiminnon ollessa käytössä.

Lapsilukon käyttö
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Paina samanaikaisesti tilanvaihtopainiketta sekä 
näyttö päälle/pois painiketta seitsemän (7) sekunnin
ajan pohjassa. Laite antaa äänimerkin, ja Wi-Fi-yhteys 
kytkeytyy pois päältä.
Paina painikkeita samalla tavoin uudelleen kytkeäksesi 
Wi-Fi-yhteyden takaisin päälle.

· Paina kannen keskellä olevaa syvennystä avataksesi sen. 
Käytä ruuvimeisseliä löysätäksesi ruuvin, jonka jälkeen
kansi irtoaa vetämällä ylöspäin.

· Käytä imuria poistaaksesi laitteen sisällä olevan pölyn,
tai pyyhi pöly pois pehmeällä liinalla.

· Käytä pehmeää harjaa tai liinaa pyyhkiäksesi
ionisaattorin.

· Asenna ritilä takaisin paikoilleen ja kiristä ruuvi 
puhdistuksen ollessa valmis.

Käyttö Päivittäinen hoito ja ylläpito

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen päälle tai pois

Puhaltimen lapojen ja ilmakanavan puhdistus

Varoitus: varmista laitteen olevan pois päältä ja irrotettuna 
verkkovirrasta ennen toimenpiteiden suorittamista.

Huom: Välttääksesi laitteen vahingoittumisen, älä puhdista
ilmakanavaa tai puhaltimen lapoja suoraan vedellä tai liian 
märällä liinalla.

Huom: Ruuvi on kiinteä osa kantta hukkumisen välttämiseksi. 
Älä yritä irrottaa ruuvia kokonaan irti kannesta.

Yhdistä laite Xiaomi Home -sovellukseen

Hae laitteesi sovelluskaupasta “Xiaomi Home” ladataksesi
sovelluksen. Mikäli sovellus on jo asennettuna, voit
skannata oheisen QR-koodin siirtyäksesi suoraan laitteen
käyttöönottoon. 
Avaa Xiaomi Home -sovellus, paina "+"-painiketta oikeassa
yläkulmassa, ja seuraa sovelluksen antamia ohjeita.

Huom: sovelluksen toiminta saattaa poiketa yllä olevista
ohjeista kehitystyön seurauksena. Seuraa sovelluksen 
antamia ohjeita.

Laite toimii Xiaomi Home -sovelluksen kanssa. Käytä
sovellusta hallitaksesi laitteen asetuksia ja toimintoja.

Ionisaattori

EAED95A7
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Päivittäinen hoito ja ylläpito

Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, puhdista
ajoittain pöly suodatinlokeron sisältä ja ilmanotto-
aukoista imuroimalla tai pehmeällä liinalla.

Käytä tylppää työkalua avataksesi anturin suojakannen
ja puhalla pöly kannesta ja anturista pois esimerkiksi 
paineilmalla tai hiustenkuivaajalla.

Suodatinlokeron puhdistus Laserhiukkasanturin puhdistus

Huom: Välttääksesi laitteen vahingoittumisen, älä puhdista
suodatinlokeroa suoraan vedellä tai liian märällä liinalla. 

Huom: älä käytä kuumaa ilmaa (esim. kuumalle
asetettu hiustenkuivaaja)
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Tekniset tiedot

*Laskettu standardin GB/T 18801-2015 mukaisesti

Nimi: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Malli: AC-M15-SC

Laitteen mitat: 275 × 275 × 680 mm

Nettopaino: Noin 6.8 kg

Tehokas toiminta-alue: 35–60 m2 *

Nimellisjännite: 100–240 V~

Nimellistaajuus: 50/60 Hz

Nimellisteho: 50W

Äänitaso: ≤65 dB(A)

Verkon valmiustilan virrankulutus: < 2.0 W

Hiukkassuodatustehokkuus: Korkea

Formaldihydien puhdistustehokkuus: Korkea

Puhtaan ilman tuottonopeus (CADR Particles): 500 m3/h

Formaldehydipuhtaan ilman tuottonopeus (CADR Formaldehyde): 185 m3/h

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

Varastointilämpötila: -10  to 40

Varastointi-ilmankosteus: 5%–90%

Valmistuspäivämäärä: Katso pakkaus

Vaatimustenmukaisuus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, 
type AC-M15-SC on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa:  http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

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

Laitteen kierrättäminen

Kaikki oheisella symbolilla varustetut laitteet luokitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuksi (Direktiivin 2012/19/EU mukainen
SER/WEEE -jäte), eikä niitä tule sekoittaa tavallisen kotitalousjätteen sekaan. Sen sijaan ympäristön ja ihmisterveyden 
suojelemiseksi tällä merkinnällä varustetut laitteet tulee toimittaa paikallishallinnon osoittamaan sähkö- ja elektroniikkaromulle 
tarkoitettuun keräyspisteeseen, jossa ne voidaan kierrättää asianmukaisesti. Laitteiden oikeaoppinen kierrätys auttaa ehkäisemään 
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisterveydelle.
Ota yhteyttä alueesi jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja keräyspisteistä.
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