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Product
Introduction
Παρουσίαση προϊόντος

Γρίλιες
ανεμιστήρα
Fan grille

Πλήκτρο on / off οθόνης
και επαναφοράς φίλτρου

Αισθητήρας
Light sensor
φωτός

Αισθητήρας
θερμοκρασίας
/
Temperature/Humidity
sensor
υγρασίας
Dust sensor σκόνης
Αισθητήρας

Κουμπί Ενεργοποίησης
Power/Mode
button /
Λειτουργίας

Οθόνη
Display

Κάλυμμα
καμπίνας
Filter cabinet
cover φίλτρου

Θύρα
Powerκαλωδίου
cord portρεύματος
Μπροστά
Front

Πίσω
Rear
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Χρήση
Σωστή θέση

Συνδέστε σε τροφοδοσία ρεύματος

Για βέλτιστη απόδοση, κρατήστε τις εισόδους αέρα
σε κάποια απόσταση μακριά από τοίχους ή άλλα εμπόδια.
1. Ανοίξτε την καμπίνα φίλτρου
Ανασηκώστε απαλά τη λαβή στο πίσω
κάλυμμα για να ανοίξετε την καμπίνα
φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο
βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος.
2. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος
Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος και
κλείστε το πίσω κάλυμμα.

2O
>10cm
[NMÅ
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ã
>20cm
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>20cm
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ã

Σημείωση: Οι πόρτες και τα παράθυρα θα πρέπει να παραμένουν
κλειστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για αποτελεσματικότερο
καθαρισμό του αέρα.
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3. Συνδέστε σε τροφοδοσία ρεύματος
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη
θύρα τροφοδοσίας στο κάτω μέρος
της μονάδας και στη συνέχεια συνδέστε το με τροφοδοσία ρεύματος.

Χρήση
Κουμπί Ενεργοποίησης / Λειτουργίας

Απεικόνιση οθόνης

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ή να αλλάξετε
τον τρόπο λειτουργίας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο
για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Πληροφορίες που εμφανίζονται στη μπροστινή οθόνη της μονάδας

MOR

ο
25
Cø 60%
OR
SM
B

PM 2.5

Δείκτης ποιότητας αέρα
Η ποιότητα αέρα υποδεικνύεται από πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες φωτεινές ενδείξεις.
Πράσινο______AQI 0 - 75
Πορτοκαλί_____ΑQI 76 - 150
Κόκκινο_______AQI > 150

Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης οθόνης

Θερμοκρασία

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
οθόνης στο πίσω μέρος της μονάδας για να ενεργοποιήσετε /
απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Υγρασία
Δείκτης Wi-Fi
Kατάσταση λειτουργίας
Αυτόματη: Aυτόματα αλλάζει λειτουργίες
ανάλογα με τις συνθήκες ποιότητας του αέρα
εσωτερικά
Νυχτερινή λειτουργία: Λειτουργία χαμηλού θορύβου για έναν ήρεμο νυχτερινό ύπνο
Αγαπημένο: Ρυθμίστε και αποθηκεύστε τον
τρόπο καθαρισμού ρυθμίζοντας την περιοχή
χρήσης μέσω της εφαρμογής
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Χρήση

Αντικατάσταση φίλτρου

Συνδεθείτε με την εφαρμογή για Smartphones
Αναζητήστε την εφαρμογή «Mi Home» στo Play Store για συσκευές με λειτουργικό Android ή στο App Store για συσκευές με λειτουργικό iOS ή σαρώστε τον
ακόλουθο κώδικα QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή «Mi Home». Ανοίξτε την
εφαρμογή, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού «Η συσκευή μου» και προσθέστε το
«Mi Air Purifier Pro» από την πάνω δεξιά γωνία. Η συσκευή μπορεί να βρεθεί στη
«Λίστα έξυπνων συσκευών».

Αντικαταστήστε το φίλτρο κάθε 3 έως 6 μήνες. Όταν εντοπιστεί ότι η διάρκεια της ζωής του φίλτρου εξαντλείται, η ένδειξη εμφανίζει την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του φίλτρου κάθε φορά που ξεκινά η μονάδα.
Για την αντικατάσταση του φίλτρου, ανατρέξτε στην ετικέτα «Αντικατάσταση φίλτρου» στο πίσω μέρος της καμπίνας του φίλτρου.
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε
απενεργοποιήσει τη συσκευή και ότι την έχετε
αποσυνδέσει από την παροχή ρεύματος
πριν εκτελέσετε τις προηγούμενες
λειτουργίες.

Επαναφορά της μονάδας Wi-Fi
Αν δε μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στη συσκευή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και φωτός ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Ένας ήχος ηχητικού σήματος υποδεικνύει ότι το Wi-Fi έχει επαναφερθεί με
επιτυχία.

Filter life remaining

NMB
10%

Μετά την αντικατάσταση, ενεργοποιήστε τη μονάδα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πίσω κουμπί για 6 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε
ηχητική ειδοποίηση. Αυτό υποδεικνύει την επιτυχή αντικατάσταση του
φίλτρου και ο χρονοδιακόπτης αντικατάστασης φίλτρου επαναφέρεται.
Σημείωση: Οι μονάδες με ετικέτα RFID στο κάτω
μέρος δεν απαιτούν επαναφορά του
χρονοδιακόπτη αντικατάστασης φίλτρου.

Σημείωση: Όταν το φίλτρο φτάσει σε κορεσμό απορρόφησης επιβλαβών
αερίων, μπορεί να υπάρξει οσμή. Τοποθετήστε το φίλτρο σε ευήλιο και
αεριζόμενο χώρο για να εξαλείψετε τις οσμές.
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Συντήρηση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και ότι τον έχετε αποσυνδέσει από την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

Καθαρίστε την καμπίνα φίλτρου

Καθαρίστε τον αισθητήρα σκόνης

Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα ή ένα μαλακό πανί
για να αφαιρέσετε τη σκόνη που προσκολλάται στις εισόδους αέρα ή στα τοιχώματα της καμπίνας.

Όπως φαίνεται στο σχήμα, χρησιμοποιήστε ένα μη
αιχμηρό εργαλείο για να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα
του αισθητήρα σκόνης και χρησιμοποιήστε ένα
πιστόλι αέρα ή ένα φυσητήρα (blower) για να καθαρίσετε το φίλτρο και τον αισθητήρα
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε ζεστό αέρα
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Προδιαγραφές
Όνομα προϊόντος

Mi Air Purifier Pro

Ονομαστική τάση

100-240V~

Δείκτης CADR (σωματίδια)

500m /h

Μοντέλο

AC-M3-CA

Ονομαστική συχνότητα
AC

50/60Hz

Δείκτης CADR (φορμαλδεΰδη)

70m /h

Διαστάσεις

260 x 260 x 735mm

Ονομαστική ισχύς

66W

Δείκτης CCM (σωματίδια)

P2

Καθαρό βάρος

Περίπου 8.0 kg

Θόρυβος

69dB(A)

Βέλτιστη λειτουργία*

35m2 -60m2

Περίπου 9.7 kg

Αποδοτικότητα
καθαρισμού

Υψηλή

Μονάδα Wi-Fi

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

Μικτό βάρος

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: <2.0W

Υπολογίστηκε με βάση το πρότυπο Q / BJZMK0001-2015

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μεταφορά

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από το ρεύμα πριν τη μετακινήσετε.

Εγκατάσταση

- Η μονάδα δεν ενεργοποιείται αν το πίσω κάλυμμα δεν είναι σωστά τοποθετημένο.
- Κρατήστε τις εισόδους αέρα τουλάχιστον 20 εκατοστά μακριά από τοίχους ή άλλα εμπόδια.

Καλώδιο ρεύματος AC

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή άλλες ζημιές, χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος και τις ηλεκτρικές πρίζες σύμφωνα με τις
παρακάτω οδηγίες:
- Χρήση μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος που ταιριάζει με την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Χρήση μόνο του καλωδίου ρεύματος Xiaomi.
- Πριν από τη συντήρηση ή τη μετακίνηση της συσκευής, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό εξάρτημα καλωδίου που διατίθεται από τον
κατασκευαστή, τον επίσημο διανομέα ή από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

Κατά τη χρήση

- Σε περίπτωση ασυνήθιστων ήχων, ανεπιθύμητων οσμών, υψηλής θερμοκρασίας, ακανόνιστου σπινθήρα στον ανεμιστήρα ή άλλων
ανωμαλιών, σταματήστε τη χρήση αμέσως.
- Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα ξένα αντικείμενα σε οποιοδήποτε προστατευτικό, κινούμενο μέρος ή είσοδο / έξοδο αέρα.
- Κρατήστε μαλλιά και υφάσματα μακριά από τη συσκευή, για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα ή το πιάσιμο στις εισόδους ή τις εξόδους.
- Μην κάθεστε, στηρίζεστε ή περιστρέφετε τη μονάδα.
-Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός όταν χρησιμοποιείτε παράλληλα συσκευές που χρησιμοποιούν εύφλεκτα καύσιμα για να
αποτρέψετε τη δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα.
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Περιορισμοί

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή άλλες ζημιές, μη χρησιμοποιείτε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Επιφάνειες στις οποίες η μονάδα μπορεί να κλίνει ή διαφορετικά δε μπορεί να τοποθετηθεί σταθερά.
- Περιβάλλοντα τα οποία είναι πολύ ζεστά ή υγρά ή είναι εκτεθειμένα σε νερό, όπως για παράδειγμα τα μπάνια.

Προειδοποίηση

- Η υπερβολική κάμψη, αναδίπλωση ή συστροφή του καλωδίου ρεύματος AC μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να εκθέσει τον πυρήνα
του καλωδίου.
- Αποσυνδέετε πάντα κρατώντας το φις από την πρίζα, όχι τραβώντας το από το καλώδιο.
- Χρήση μόνο με κατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος με οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης
Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.

H Beijing Smartmi Electronic Technology Limited, με το παρόν δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες και ευρωπαϊκές
προδιαγραφές και τροποποιήσεις.
Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και ανακύκλωση
Σωστή αποκομιδή αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για
να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη αποκομιδή των απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για
την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε
τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή
περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Κατασκευαστής: Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd.
Διεύθυνση: 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Περιοχή Haidian, Πεκίνο
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Air Purifier Pro που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για
επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με
τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος
να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.
Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η
ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο
εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να
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αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το
γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα
κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127,
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Γραμμή
Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515
Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

Το
προϊόννόρμες,
και η αλλά
συσκευασία
φέρουν την παρακάτω ένδειξη.
ευρωπαϊκές
και τροπολογίες.
Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική
Κανονιστική ειδοποίηση για χρήστες της E.E.
ένδειξη
ή στηνότιιστοσελίδα
http://www.xiaomi-greece.gr
H Xiaomi CE
Inc., δηλώνει
ο ασύρματος εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

Απόρριψη
της συσκευής
διατάξεις της οδηγίας
1999/5/EΚ.

Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή 24
στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
μαζί με τα κοινά οικιακά απορΕάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το
σύμβολο απόρριψης τότε
θα πρέπει να πετάξετεαπόρριψη
το προϊόν
ρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η δεανεξέλεγκτη
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την αναστο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού καιή
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη
κύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
το κατάστημα
από τοαπόρριψη
οποίο
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
αγοράσατε το προϊόν.
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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