Výmena filtra
Uistite sa, že je čistička odpojená od zdroja napájania.
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Rozbaľte balenie
s náhradným
filtrom.

Zatiahnutím
za pásik
vyberte filter.
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Upozornenie
Filter je nutné meniť každých
6 – 12 mesiacov. Aplikácia vás
upozorní, hneď ako
bude výmena filtra
potrebná.
Používajte iba originálny filter
určený pre tento model.

Vložte náhradný
filter do čističky
a uzatvorte
priehradku

Čistenie prachového senzora
Než začnete čistiť senzor, uistite sa, že je čistička vypnutá.
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Bezpečnostná západka pre výber krytu sa
nachádza na vrchnej strane priehradky na filter.

Senzor vyčistite pomocou
stlačeného vzduchu alebo fénu.

Odporúčame filter meniť každých 6 – 12 mesiacov.
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Zatlačte západku hore a kryt odstráňte.

Sprievodca rýchlym nastavením
Nikdy nezakrývajte ventilačnú mriežku!
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Otvorte priehradku na filter a vyberte napájací kábel.
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4 Prepojenie s aplikáciou Mi Home

Čističku zapnete stlačením ovládacieho tlačidla.
Pre jej vypnutie tlačidlo podržte.

Efektívne pokrytie: 18 – 31 m2

Zapojte kábel do čističky a zástrčku do zásuvky.

Názov aplikácie sa zmení podľa regiónu, ktorý
po jej spustení zvolíte. V Európe (okrem Ruska) sa
aplikácia
nazýva „Xiaomi Home“.
Poznámka: Aplikácia sa pravidelne aktualizuje
a s ňou jej obsah. Stiahnite si najnovšiu verziu
a nasledujte výhradne jej inštrukcie.

Udržujte čističku minimálne 20 cm od ventilačných systémov, stien aj ostatných predmetov.
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Varovanie
· Neukladajte čističku na nestabilný povrch.
· Nepoužívajte čističku v priestoroch so zvýšenou teplotou
alebo vlhkosťou.
· Deti a osoby so zníženou pohyblivosťou, vnímaním alebo
mentálnymi problémami smú zariadenie používať iba pod
dohľadom
zodpovednej osoby, ktorá má s produktom skúsenosti.
· Údržbu zariadenia by mal vykonávať iba používateľ,
ktorý si prečítal používateľskú príručku aj všetky
sprievodné návody.
· Je nutné sa pred akoukoľvek manipuláciou s čističkou
uistiť, že je odpojená od zdroja napájania.
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Prehľad
Ovládacie tlačidlo
WiFi indikácia

Výber programov:
Auto: Automatické nastavenie
programu podľa aktuálnej kvality
vzduchu

Nasávanie vzduchu

Nočný: Tichý
režim pre
nerušenú noc

Tlačidlo pre prispôsobenie
osvetlenia alebo
resetovanie filtra

Používateľský:
Nastavte si svoj
program priamo
v aplikácii

Prachový senzor
Priehradka na filter

Indikácia kvality
vzduchu/nutnosti
výmeny filtra

Predná strana

Zelená
Oranžová
Červená

0 – 75 μg/m³
76 -150 μg/m³
150 μg/m³ a
vyšší

Napájací konektor

Zadná strana
2

Inštrukcia
2 Vyberte napájací kábel

1 Otvorte priehradku na filter
Stlačte poistky pre odistenie panela.
Uistite sa, že je filter správne
umiestnený.
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3 Pripojenie napájacieho kábla

Vyberte z priehradky napájací
kábel a opäť ju zatvorte.
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Zapojte napájací kábel
do konektora na spodnej
strane čističky a zástrčku
do zásuvky.
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Ovládacie tlačidlo:

Stlačte ovládacie tlačidlo pre
zapnutie čističky.
Ďalším stlačením prepnete
režim čistenia.
Pre vypnutie čističky
podržte tlačidlo.

Tlačidlo osvetlenia:

Indikácia kvality vzduchu:

Stlačte tlačidlo na zadnej strane
pre prispôsobenie intenzity
osvetlenia.

Dióda sa podľa aktuálnej
kvality vzduchu rozsvieti
na zeleno, oranžovo alebo
červeno.
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Údržba
Poznámky
Uistite sa, že je čistička odpojená od zdroja napájania.

Filter je nutné meniť každých 6 – 12 mesiacov.
Aplikácia vás upozorní, hneď ako je výmena
filtra potrebná.
Používajte iba originálny filter určený pre
tento model.
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Údržba priehradky na filter

Efektívne fungovanie čističky je
možné zaistiť pravidelnou
údržbou priehradky na filter.
Vysávačom alebo navlhčenou
handričkou odstráňte všetok
prach zachytený vo ventilačných
otvoroch.

Čistenie prachového
senzora:
1. Bezpečnostná západka
pre vybratie krytu sa
nachádza na vrchnej strane
priehradky na filter. Zatlačte
západku hore a kryt
odstráňte.
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2. Senzor vyčistite pomocou
stlačeného vzduchu alebo fénu.

Ak je filter kontaminovaný a vydáva
nepríjemný zápach, vyberte ho a umiestnite
na dobre vetrané miesto na priame slnko.
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Výmena filtra
1. Starostlivo nasledujte
inštrukcie pre výmenu filtra.

Továrenské nastavenie:
2. Zapnite čističku a podržte tlačidlo
pre resetovanie filtra. Pípnutie
znamená, že bol filter úspešne
vymenený a doba životnosti sa
vynulovala.

6

Ak sa vám nedarí prepojiť telefón
s čističkou, podržte po dobu
5 sekúnd zároveň ovládacie
tlačidlo a tlačidlo pre resetovanie
filtra. Po pípnutí je továrenské
nastavenie obnovené.

Prepojenie s Mi Home/Xiaomi Home App
Tento produkt je možné prepojiť iba s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*.
Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.
Stiahnite si aplikáciu Mi Home do vášho inteligentného zariadenia skenovaním QR kódu alebo vyhľadaním
aplikácie v App Store alebo Google Play.
Aplikáciu otvorte a kliknite na „+“ v pravom hornom rohu. Nasledujte zobrazené inštrukcie pre pridanie nového produktu.
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* Názov aplikácie sa zmení podľa regiónu, ktorý po jej spustení zvolíte. V Európe (okrem Ruska) sa aplikácia
nazýva „Xiaomi Home“.
Poznámka: Aplikácia sa pravidelne aktualizuje a s ňou jej obsah. Stiahnite si najnovšiu verziu a nasledujte
výhradne jej inštrukcie.

Špecifikácia
Názov

Mi Air Purifier 2H

Napätie

100 – 240 V ~

Maximálny vzduchový
výkon

260 m3/h*

Model

AC-M9AA

Frekvencia

50/60 Hz

Vzduchový výkon

60 m3/h*

Rozmery

240 × 240 × 520
mm

Príkon

31 W

Efektivita uhľovodíkovej
filtrácie

Vysoká

Hlučnosť

≤ 66 dB(A)

Bezdrôtové
pripojenie

Vysoká

Spotreba energie v
pohotovostnom
režime

Hmotnosť
Efektívne pokrytie
Efektivita filtra
Podporovaná
frekvencia
a napätie

Približne
5,2 kg
18 –
31 m2

Efektivita
protibakteriálnej
filtrácie

WiFi IEEE 802.11
b/g/n 2.4 GHz

99,97 %
pre častice s maximálnou veľkosťou 0,3 PM dosahuje filtračný systém efektívnosť až 99,97 %
Wi-Fi 2.4 G (2400 – 2483.5 MHz): 17.4 dBm

*Testované treťou stranou v súlade s GB/T 18801-2015
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< 2.0 W

Informácia o zhode
Európa — EÚ prehlásenie o zhode
Týmto, Beijing Smartmi electronic technology limited, prehlasuje, že zariadenie spĺňa všetky
príslušné harmonizované štandardy a regulácie EÚ. Kompletné prehlásenie je dostupné na
nasledujúcej internetovej adrese: https://www .mi.com/en/service /support /declaration.html

WEEE Likvidácia a recyklácia
Správna likvidácia tohto produktu

Táto značka znamená, že produkt nesmie byť, naprieč členskými štátmi, zahrnutý
do komunálneho odpadu. Aby sme predišli kontaminácii životného prostredia
alebo ujme na ľudskom zdraví, recyklujte odpad zodpovedne a podporte tým
opätovné použitie materiálových zdrojov. Využite, prosím, zberných systémov
a miest alebo skontaktujte svojho predajcu pre správnu likvidáciu. Jedine takto
dôjde k bezpečnej recyklácii.
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Bezpečnostné opatrenie
Manipulácia

· pred akoukoľvek manipuláciou prístroj vypnite

Inštalácia

· čistička nezačne pracovať, ak nebol filter správne nainštalovaný
· udržujte čističku minimálne 20 cm od ventilačných systémov, stien aj ostatných predmetov.

Napájanie

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu:
· uistite sa, že napätie nie je príliš vysoké
· používajte iba originálny napájací kábel
· nevystavujte napájací kábel extrémnym podmienkam

Použitie

· prestaňte ihneď používať čističku, ak vydáva zápach alebo abnormálne zvuky
· nezakrývajte akúkoľvek ventilačnú časť čističky
· neseďte na čističke ani na ňu nič neukladajte
· nepoužívajte čističku v priestoroch s unikajúcim zemným plynom a inými škodlivými plynmi
· snažte sa nekrútiť napájacím káblom
· nepoužívajte nevhodné napätie

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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