Oczyszczacz powietrza
Xiaomi Air Purifier
Krótki opis

Przygotowanie do pracy

Wyjmowanie kabla zasilającego

Otwórz tylny panel z lewej strony i wyjmij kabel zasilający.

Obsługa filtra

Podłączanie zasilania
Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania w urządzeniu, które znajduje się w dolnej
części obudowy.

Użytkowanie
Prawidłowe ustawienie oczyszczacza
Aby oczyszczanie było skuteczne, należy ustawić urządzenie z dala od ścian,
mogących zaburzać przepływ powietrza.
Rekomendowana odległość od ścian
20 cm lub więcej
10 cm lub więcej
20 cm lub więcej

Przełączanie trybów pracy
Naciśnij przycisk, aby włączyć, szybko zmienić tryb. Przytrzymaj 2 sekundy aby
wyłączyć urządzenie.

Wskaźnik trybu
Zielony i pomarańczowy wskaźnik oznaczają jakość powietrza w pokoju.

Wyłączanie wskaźnika
Naciśnij przycisk z tyłu urządzenia, aby wyłączyć wskaźnik. Naciśnij dowolny przycisk,
aby włączyć wskaźnik.

Instalacja aplikacji mobilnej
W sklepi Mi znajdź aplikację <<Mi smart house>> lub zeskanuj kod QR

Obsługa
Wymiana filtra
Konieczna jest wymiana filtra co 3-6 miesięcy. Należy także wymienić filtr za każdym
razem, gdy przy uruchamianiu urządzenia wskaźnik przez 30 sekund świeci się na
czerwono.

Wymień filtr

Dodatkowe informacje o instalacji znajdziesz w sekcji

Po wymianie filtra naciśnij przycisk z tyłu urządzenia i przytrzymaj przez 6 sekund.
Gdy usłyszysz dźwięk, będzie to oznaczało, że wymiana przebiegła pomyślnie. A
urządzenie zacznie kolejne odliczanie czasu działania filtra.
Uwaga:
- W filtrze karbonowym zastosowano węgiel, więc można odczuwać kwaśny posmak,
jest to zjawisko normalne;
- Kiedy filtr zaabsorbuje zanieczyszczone powietrze może brzydko pachnieć, należy
odłożyć go na pewien czas w dobrze wietrzonym miejscu aż ten zapach minie;
Czyszczenie czujnika kurzu
Jeśli wskaźnik pokazuje błąd jakości powietrza, otwórz tylny panel czujnika i odkurz
go. Być może był pokryty kurzem.
Przed dokonaniem tych czynności upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i
odłączony jest kabel zasilający.

Czyszczenie wirnika
Odkręć odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara górną kratkę wirnika.
Odkręć osłonę wirnika i wyczyść go.
Uwaga: Obróć wirnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby go poluzować.
Przed dokonaniem tych czynności upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i
odłączony jest kabel zasilający.

Czyszczenie pojemnika filtra
Dla dobrego oczyszczania i przepływu powietrza oczyść wszystkie powierzchnie
wewnętrzne kanałów powietrznych z kurzu lub przetrzyj je szmatką.
Przed dokonaniem tych czynności upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i
odłączony jest kabel zasilający.

Resetowanie połączenia Wi-Fi
Po podłączeniu telefonu z oczyszczaczem, naciśnij przycisk –‘wybór trybu’ oraz
‘przycisk wyłączania wskaźnika’ i przytrzymaj je przez 5 sekund.
Gdy usłyszysz dźwięk to resetowanie Wi-Fi zostanie wykonane.

Instrukcje specjalne
Transport:

- Podczas transportu, wymagane jest wyłączenie urządzenia i odłączenie przewodu
zasilającego;
- Ustaw urządzenie bokiem, upewnij się, że nie będzie ono przesuwać się, nie upadnie
ani w nic nie uderzy;
Ustawienia:
- Przed włączeniem upewnij się, że wirnik oraz tylny panel są zamontowane;
- Otwory przez które przechodzi powietrze w urządzeniu muszą znajdować się co
najmniej 20 cm od ścian lub innych przedmiotów;
Zasilanie:
- Nie skręcaj, ani nie zginaj kabla zasilającego, gdyż może on wtedy ulec uszkodzeniu;
- Przy podłączaniu/odłączaniu nie ciągnij za kabel;
Kabel zasilający:
Poniższe zalecenia pozwolą ci uniknąć pożaru, porażenia prądem lub innych
wypadków.
- Konieczne jest podłączenie kabla zasilającego do gniazdka;
- Przed obsługą, konserwacją, przenoszeniem urządzenia należy wyjąć kabel zasilający
z gniazdka;
Zastrzeżenia:
- Nie ustawiać w nieprawidłowej pozycji, nie ustawiać na niestabilnym podłożu;
- Nie instalować w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze lub wilgotności;

Lista błędów
Objawy

Urządzenie nie
uruchamia się

Hałas podczas
pracy

Słabe
oczyszczanie
powietrza

Wskaźnik
jakości
powietrza
sygnalizuje
błąd

Prawdopodobna
przyczyna

Sprawdź, czy
wirnik jest
odpowiednio
zamknięty;
Sprawdź, czy
tylny panel
wirnika jest
odpowiednio
zainstalowany;
Sprawdź, czy
kabel zasilający
jest podłączony
prawidłowo

Sprawdź, czy
został
zainstalowany
filtr; Sprawdź
czy usunięte
zostało
opakowanie
filtra

Sprawdź, czy
został
zainstalowany
filtr; Sprawdź
czy usunięte
zostało
opakowanie
filtra;
Sprawdź, czy
filtr jest
zamocowany i
zablokowany
prawidłowo

Sprawdź, czy
czujnik nie
jest pokryty
kurzem

Podczas użytkowania:
- W przypadku nietypowego dźwięku, zapachu, wzrostu temperatury lub
nieprawidłowości w pracy wirnika, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie
urządzenia;
- Nie wolno wkładać palców lub innych przedmiotów do otworów urządzenia;
- Ustaw oczyszczacz z dala od włosów, materiałów i tym podobnych rzeczy, aby
uniknąć ich wciągnięcia do urządzenia;
- Nie wolno siadać ani opierać się na urządzeniu, nie instalować na pochyłym
podłożu;
- Podczas użytkowania razem z urządzeniami ogrzewającymi konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej wentylacji w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla;

