小米米家空气净化器2H

滤芯更换标签（国际版）

Výměna filtru
Ujistěte se, že je čistička odpojená od zdroje napájení.
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V-190416-Q
Zatáhnutím za
pásek vyjměte
filtr.
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Rozbalte balení s
náhradním filtrem.
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Upozornění：
Filtr je nutné měnit každých 612 měsíců. Aplikace Vás
upozorní, jakmile bude
výměna filtru zapotřebí.

Vložte náhradní
filtr do čističky a
uzavřete přihrádku

0.12mm白色PET

Využívejte pouze originální
filtr určený pro tento model.

Čištění prachového senzoru
成品尺寸：
143*239mm R=1mm、13mm
正面专色印刷，裱亚膜，
背胶，模切

Než začnete senzor čistit, ujistěte se, že je čistička vypnutá.
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Pantone Cool Gray 11 C
Senzor vyčistěte pomocí
stlačeného vzduchu nebo fénu.

Doporučujeme filtr měnit každých 6-12 měsíců.

纹理方向
V-190416-Q

Bezpečnostní západka pro vyjmutí krytu se
nachází na vrchní straně přihrádky na filtr.
Zatlačte západku nahoru a kryt odejměte.

Průvodce rychlým nastavením
Nikdy nezakrývejte ventilační mřížku!
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Otevřete přihrádku na filtr a vyjměte napájecí kabel.
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Čističku zapnete stisknutím ovládacího tlačítka.
Pro její vypnutí tlačítko podržte.

Efektivní pokrytí: 18-31 m2

Zapojte kabel do čističky a zástrčku do zásuvky.

Propojení s aplikací Mi Home

Název aplikace se změní podle regionu, který po jejím
spuštění zvolíte. V Evropě (kromě Ruska) se aplikace
přezdívá "Xiaomi Home".
Poznámka: Aplikace se pravidelně aktualizuje a s ní i
její obsah . Stáhněte si nejnovější verzi a následujte
výhradně její instrukce.

Udržejte čističku minimálně 20 cm od ventilačních systémů, stěn i ostatních předmětů.

Varování
· Nepokládejte čističku na nestabilní povrch.
· Nepoužívejte čističku v prostorech se zvýšenou teplotou
nebo vlhkostí.
· Děti a osoby se sníženou pohyblivostí, vnímaním nebo
mentálními problémy smí zařízení používat pouze za dohledu
zodpovědné osoby, která má s produktem zkušenosti.
· Údržbu zařízení by měl vykonávat pouze uživatel, který si
pročetl uživatelskou příručku i všechny doprovedné návody.
· Je nutné se před jakoukoliv manipulací s čističkou ujistit,
že je odpojená od zdroje napájení.
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Přehled
Ovládací tlačítko
Wi-Fi indikace

Výběr programů:
Auto: Automatické nastavení programu
podle aktuální kvality vzduchu

Noční : Tichý režim
pro nerušenou noc

Uživatelský: Nastavte
si svůj program přímo
v aplikaci

Nasávání vzduchu

Tlačítko pro přizpůsobení
osvícení nebo
resetování filtru
Prachový senzor
Přihrádka na filtr

Indikace kvality
vzduchu/nutnosti
výměny filtru
Přední strana

Zelená
Oranžová
Červená

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

Napájecí konektor
Zadní strana
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Instrukce
2 Vyjměte napájecí kabel

1 Otevřete přihrádku na filtr
Stlačte pojistky pro odjištění panelu.
Ujistěte se, že je filtr správně umístěný.
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3 Připojení napájecího kabelu

Vyjměte z přihrádky napájecí kabel a
opět ji zavřete.

Zapojte napájecí kabel do
konektoru na spodní straně
čističky a zástrčku do zásuvky.
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Ovládací tlačítko:

Tlačítko osvícení:

Indikace kvality vzduchu:

Stiskněte ovládací tlačítko pro
zapnutí čističky.
Dalším stisknutím přepnete
režim čištění.
Pro vypnutí čističky tlačítko
podržte.

Stiskněte tlačítko na zadní straně
pro přizpůsobení intenzity osvícení.

Dioda se podle aktuální
kvality vzduchu rozsvítí
zeleně, oranžově nebo
červeně.
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Údržba
Poznámky
Filtr je nutné měnit každých 6- 12 měsíců.
Aplikace Vás upozorní, jakmile je výměna
filtru zapotřebí.
Využívejte pouze originální filtr určený pro
tento model.

Ujistěte se, že je čistička odpojená od zdroje napájení.
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Údržba přihrádky na filtr

Čištění prachového senzoru:

Efektivní fungování čističky lze
zajistit pravidelnou údržbou
přihrádky na filtr. Vysavačem nebo
vlhčeným ubrouskem odstraňte
veškerý prach zachycený ve
ventilačních otvorech.

1. Bezpečnostní západka pro
vyjmutí krytu se nachází na
vrchní straně přihrádky na filtr.
Zatlačte západku nahoru a kryt
odejměte.
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2. Senzor vyčistěte pomocí
stlačeného vzduchu nebo fénu.

Pokud je filtr kontaminován a vydává
nepříjemný zápach, vyjměte ho a umístěte na
dobře ventilované místo pod přímým sluncem.
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Výměna filtru
1. Pečlivě následujte instrukce
pro výměnu filtru.

Tovární nastavení:
2. Zapněte čističku a podržte tlačítko
pro resetování filtru. Pípnutí znamená,
že byl filtr úspěšně vyměněn a doba
životnosti se vynulovala.
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Pokud se vám nedaří propojit telefon
s čističkou, podržte po dobu 5 vteřin
zároveň ovládací tlačítko a tlačítko
pro resetování filtru. Po pípnutí je
tovární nastavení obnoveno.

Propojení s Mi Home / Xiaomi Home App
Tento produkt lze propojit pouze s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*.
Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home.
Stáhněte si aplikaci Mi Home do Vašeho chytrého zařízení naskenováním QR kódu nebo vyhledáním aplikace v App Store
nebo Google Play.
Aplikaci otevřete a klikněte na "+" v pravém horním rohu. Následujte zobrazené instrukce pro přidání nového produktu.
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*Název aplikace se změní podle regionu, který po jejím spuštění zvolíte. V Evropě (kromě Ruska) se aplikace
přezdívá "Xiaomi Home".
Poznámka: Aplikace se pravidelně aktualizuje a s ní i její obsah. Stáhněte si nejnovější verzi a následujte
výhradně její instrukce.

Specifikace
Název

Mi Air Purifier 2H

Napětí

100 - 240 V~

Maximální vzduchový
výkon

260 m3/h *

Model

AC-M9AA

Frekvence

50/60 Hz

Vzduchový výkon

60 m3/h *

Rozměry

240 × 240 × 520
mm

Příkon

31 W

Efektivita úhlovodíkové
filtrace

Vysoká

Hlučnost

≤66 dB(A)

Bezdrátové
připojení

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2.4 GHz

Vysoká

Spotřeba energie v
pohotovostním režimu

< 2.0 W

Hmotnost

Přibližně 5.2
kg

Efektivní pokrytí

18 - 31
m2

Efektivita filtru
Podporovaná
frekvence a napětí

Efektivita
protibakteriální fitrace

99.97%
pro částice maximálně o velikosti 0.3 PM, dosahuje fitrační systém efektivnosti až 99.97 %
Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.4 dBm

*Testováno třetí stranou v souladu s GB/T 18801-2015

7

Informace o shodě
Europe — EU prohlášení o shodě
Tímto, Beijing Smartmi electronic technology limited, prohlašuje , že zářezení splňujeme
všechny příslušené harmonizované standardy a regulace EU. Kompletní prohlášení je
dostupné na následující internetové adrese :: https ://www .mi.com/en/service /support /
declaration.html

WEEE Likvidace a recyklace
Správná likvidace tohoto produktu
Tato značka znamená, že produkt nesmí být, napříč členskými státy, zahrnut do
směsného odpadu. Abychom předešli kontaminaci životního prostředí nebo újmě na
lidském zdraví, recyklujte odpad zodpovědně a podpořte tím znovuvyužití materiálních
zdrojů. Využijte prosím sběrných systémů a míst nebo zkontaktujte svého prodejce pro
správnou likvidaci. Jedině takto dojde k bezpečné recyklaci.
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Bezpečnostní opatření
Manipulace

· před jakoukoliv manipulací přístroj vypněte

Instalace

· čistička nezačne pracovat, pokud nebyl filtr patřičně nainstalován
· udržejte čističku minimálně 20 cm od ventilačních systémů, stěn i ostatních předmětů.

Napájení

Použití

Dodržujte následující pokyny, abyste předešli jakémukoliv nebezpečí:
· ujistěte se, že napětí není příliš vysoké
· používejte pouze originální napájecí kabel
· nevystavujte napájecí kabel extrémním podmínkám

· přestaňte ihned používat čističku, pokud vydává zápach nebo abnormální zvuky
· nezakrývejte jakoukoliv ventilační část čističky
· neseďte na čističce ani na ni nic nepokládejte
· nepoužívejte čističku v prostorech s unikajícím zemním plynem a jinými škodlivými plyny
· snažte se nekroutit napájecím kabel
· nepoužívejte nevhodné napětí
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