Upozornenie
· Pred premiestnením čističku vzduchu vypnite a odpojte zo siete.
· Čističku nedá zapnúť, pokiaľ nie je riadne nainštalovaná mriežka vetráku a kryt priestoru filtra.
· Medzi prívody vzduchu a stenami či inými predmetmi udržujte vzdialenosť aspoň 20 cm.
· Z vonkajšej mriežky filtra často odstraňujte prach, vlasy a iné častice, aby ste znížili riziko rastu baktérií.
· Z prívodov vzduchu odstráňte prach, vlasy a častice, aby ste zabránili zníženiu prísunu vzduchu.
· Zakryte výstup vzduchu, aby ste zabránili usadzovaniu prachu, vlasov a iných častíc, ak čističku nebudete dlhšiu dobu používať.
Aby nedošlo k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným škodám, používajte napájací kábel a elektrickej zásuvky v
súlade s nižšie uvedenými pokynmi:
· Za kábel zbytočne neťahajte, nestáčejte ho ani ho neohýbajte, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu.
· Napájací kábel musí byť zastrčený do vhodnej elektrickej zásuvky.
· Používajte napájací kábel dodaný spolu s čističkou, nepoužívajte kábel iného výrobcu.
· Pred údržbou alebo premiestnením čističky vždy čističku odpojte zo siete.
· Keď je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za originálny napájací kábel zakúpený u výrobcu alebo v odbor popredajných služieb.
· Čističku prestaňte ihneď používať, ak začne vydávať nezvyčajné zvuky, zápach, pri jej prehriatie alebo nepravidelnom chode ventilátora.
· Nezasúvajte prsty ani iné cudzie predmety to ochranných častí, pohyblivých častí, prívodov alebo vývodov vzduchu.
· Predmety, ako napr. Vlasy alebo látky, uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od čističky, aby nedošlo k zablokovaniu prívodov alebo vývodov vzduchu.
· Na čističku si nesadajte, neopierajte sa o ňu, ani ju nenakláňajte.
· Pri použití v spojení s plynovými zariadeniami (ako napr. Plynovými sporáky, plynovými ohrievačmi), zaistite dostatočné vetranie, aby nedošlo k otrave
oxidom uhoľnatým.
· Do výstupu vzduchu Nevlievajte kvapaliny, ani doň nevhadzujte prášok či iné drobné látky.
Čističku nepoužívajte za nasledujúcich podmienok, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným škodám:
· V blízkosti otvoreného ohňa, napr. Sviečok, vykurovadiel na vonné látky, sporákov krbov, cigariet, petárd, zapaľovačov, viacúčelových bateriek,
zapaľovačov sviečok alebo misiek na oheň.
· V blízkosti spotrebičov, ktoré generujú vysoké teploty, ako napr. Elektrických ohrievačov, vykurovacích telies s ventilátorom, elektrických ohrievačov nôh,
elektrických sporákov, elektrických žehličiek.
· Uistite sa, že sa do čističky nedostanú žiadne horľavé predmety.
· Na nestabilnom povrchu sa môže čistička ľahko prevrátiť.
· V prostredí, ktoré je mimoriadne teplé, vlhké alebo navlhnuté, napr. Kúpeľne.
· Toto zariadenie smie používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a pochopili riziká s tým súvisiace.
· Deti sa so zariadením nesmú hrať.
· Čistenie a údržbu môže deti vykonávať iba pod dozorom.
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Popis produktu
Pred použitím zariadenia najskôr starostlivo preštudujte tento návod a uchovajte ho pre prípadné budúce použitie.
Poznámka: Zobrazenie produktu, jeho príslušenstva a používateľského rozhrania v tomto návode sú uvedené iba ako referenčný. Skutočný
produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť z dôvodu vylepšení produktu.

Mriežka
ventilátora
Snímač
teploty a
vlhkosti

Displej OLED

Tlačidlo
zapnutia/vypnutia
displeja

Tlačidlo
Zapnutie/Vypnutie
režimu

Laserový
snímač častíc
Kryt
priestoru filtra

Pripojenie
napájacieho kábla

Predná časť
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Zadná časť

Popis produktu
Displej

Teplota
Vlhkosť

Tlačidlo zapnutia /
vypnutia a režimu

025
25 ℃60

%

Ukazovateľ kvality vzduchu

PM2.5
Režim
Auto: Automaticky prepína režimy
podľa kvality vzduchu
Spánek: Mimoriadne nízka hlučnosť pre
pohodlný spánok.
Nízka rýchlosť
Stredná rýchlosť

Zobrazí sa jedna z farieb

Vysoká rýchlosť

podľa hodnoty PM2,5

Ručné: V programe nastavte
a uložte oblasť pokrytia
a účinnosť čistenia.

Zelená
Oranžová
Červená

0-75 μg/m3
76- 150 μg/m3
150 μg/m3 alebo vyššou

Wi-Fi

3

Inštalácia

Otvorte kryt
priestoru filtra
Stlačte tlačidlo, aby ste
otvorili priestor filtra a uistite
sa, že je filter správne
nainštalovaný.

Vybratie
napájacieho kábla
Vyberte napájací kábel
a zatvorte priestor filtra.
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Pripojenie k výstupu
Pripojte napájací kábel
k výstupu v spodnej časti čističky.
Potom ho zastrčte do zásuvky.

Návod na použitie

Tlačidlo Zapnutie/vypnutie a režimu
Kliknite, aby ste čističku zapli, potom kliknite, aby
ste prepínali medzi režimami. Pre vypnutie
čističky stlačte a podržte po dobu 2 sekúnd.

Umiestnenie čističky na
vhodné miesto

Tlačidlo zapnutia/vypnutia
displeja

Pre optimálny výkon udržujte odporú anej vzdialenosti
medzi isti kou, stenami a inými predmetmi (pozri
obrázok vyššie).

Stlačte tlačidlo v zadnej časti čističky, aby
ste upravili jas displeja, alebo displej zapli
/ vypli.

Poznámka: Pri používaní isti ky odporú ame necha
okná a dvere zatvorené, aby sa dosiahla lepšia ú innos
istenia.
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Oznámenie stavu filtra

Reset Wi-Fi
Keď sa telefón nemôže pripojiť k čističke, súčasne
stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia
a režimu a tlačidlo zapnutia / vypnutia displeja po
dobu piatich sekúnd. Po úspešnom resetovaní
Wi-Fi sa ozve pípnutie.

Oznámenie stavu filtra
Filter nebol detekovaný, alebo
vložený filter nie je originálny.

Oznámenie životnosti filtra
Keď čistička detekuje, že je
životnosť filtra viac ako 10%, buď
odpojte a znovu zapojte kábel do
siete a potom zapnite čističku,
alebo otvorte a zatvorte priestor
filtra a potom zapnite čističku, na
displeji sa objaví zostávajúca
životnosť (v %).

Oznámenie výmeny filtra
Doba výmeny filtra predstavuje 6-12
mesiacov. Ak je životnosť filtra 10%
alebo menšie, displej zobrazí QR kód
a zostávajúcu životnosť filtra (v%)
vždy, keď čističku zapnete.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Poznámka: Pozri pokyny na výmenu
filtra na vnútornej strane krytu priestoru
filtra.

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi
Home*. Ovládajte vaše zariadenie pomocou
aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Poznámka: Filter môže vydávať zápach, keď pohltí
nadmerné množstvo škodlivých plynov. Odporúčame
skladovať filter na mieste s dobrým osvetlením a vetraním,
aby sa zlepšila činnosť aktívneho uhlia a obnovila sa
adsorpcia častíc. Filter vymeňte, keď uplynie jeho
odporúčaná životnosť.

Naskenujte QR kód, aby ste aplikáciu stiahli a
nainštalovali. Pokiaľ ju máte už nainštalovanú,
budete presmerovaný na stránku nastavení
pripojenia. Alebo v obchode s aplikáciami
vyhľadajte
"Mi Home / Xiaomi Home", aplikáciu prevezmite
a nainštalujte.
Pre pridanie zariadenia otvorte aplikáciu Mi
Home / Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom
hornom rohu a potom pokračujte podľa výziev.
* Aplikácia je v Európe označovaná ako Xiao Home
(s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazený na
vašom zariadení je uvedený ako predvolený.
Poznámka: Verzia aplikácie Mi Home môže byť
aktualizovaná, preto prosím postupujte podľa
pokynov aktuálnej verzie aplikácie.
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Starostlivosť a údržba
Uistite sa, že je čistička vypnutá a odpojená zo siete.

Čistenie priestoru filtra
Na odstránenie prachu z prívodov
vzduchu alebo priestoru filtra
použite vysávač alebo mäkkú
handričku, aby ste zaistili optimálne
vetranie a čistenie.

Čistenie laserového snímača častíc
Jazýček krytu snímača častíc je
umiestnený priamo nad vnútornou
časťou priestoru filtra. Kryt zložte
zatlačením prsta proti jazýčku (ako
uvádza Obrázok A).
Na očistenie krytu a snímača použite
vzduchovú pištoľ alebo fén (ako uvádza
Obrázok B).
Poznámka: Nepoužívajte horúci vzduch.
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Názov

Mi Air Purifier 3H

Menovité napätie

100–240 V~

Množstvo dodávaného
čistého vzduchu
(Častice CADR)

380 m3/h

Model

AC-M6-SC

Menovitý
kmitočet

50/60 Hz

Množstvo dodávaného
čistého vzduchu bez
formaldehydu (CADR
Formaldehyde)

60 m3/h

38 W

Spotreba v pohotovostnom režime
pri pripojení k sieti

< 2,0 W

Rozmery

Hmotnosť
netto
Účinné
pokrytie

240 × 240 × 520 mm Menovitý výkon
cca 4,8 kg

Hlučnosť

64 dB(A)

26–45 m2 *

Účinnosť čistenia
častíc

Vysoká

Bezdrôtové pripojenie
Účinnosť čistenia
formaldehydu

Wi-Fi IEEE
802.11 b/g/n
2.4GHz
Vysoká

Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78
dBm RFID (13.56MHz): 0 dBm

Maximálna RF výstupný výkon
*Vypočítané podľa normy Q/BJZMK0001-2018

Regulačné informácie o zhode
Európa - EÚ vyhlásenie o zhode
Týmto spoločnosť Beijing Smart Electronic Technology Co., Ltd. prehlasuje, že rádiové zariadenie Mi Air Purifier 3H, typ ACM6-SC zodpovedá požiadavkám smernice 2014/53 / EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode nájdete na adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Likvidácia a recyklácia
Všetky produkty označené týmto symbolom predstavujú elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktorá
nesmie byť zmiešaná s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho, za účelom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, je
nutné takýto odpad odovzdať do špecializovaných zberných miest vyhradených pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení
určených vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre
životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o mieste i podmienkach daných zberných miest vám poskytne predajca alebo miestne
úrady.

Dovozca:
Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz
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