מדריך למשתמש
מסנן אוויר
Mi Air Purifier 2S

יש לקרוא מדריך זה בתשומת לב לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי

 1זהירות
נשיאה

הגבלות

לפני העברת המוצר ממקום למקום ,יש לכבות
אותו ולנתק אותו מהחשמל.

כדי למנוע שריפה ,התחשמלות או נזקים אחרים,
אין להשתמש במוצר:

התקנה
כדי להפעיל את המוצר ,יש לוודא כי המכסה
האחורי מותקן היטב.
יש לשמור על מרווח של  20ס"מ לפחות בין
פתחי האוויר לקירות או למכשולים אחרים.
כבל חשמל
כדי למנוע שריפה ,התחשמלות או נזקים אחרים,
יש להשתמש בכבל החשמל ובשקע בהתאם
להוראות הבאות:

על-גבי משטחים שעליהם לא ניתן להעמיד את
המוצר באופן מאוזן ויציב.
בסביבות חמות ,רטובות או חשופות למים
(לדוגמה בחדרי אמבטיה).

אזהרה

כיפוף ,קיפול או סיבוב יתר על המידה של כבל
החשמל עלולים לגרום נזק או לחשוף את חוטי
הליבה של הכבל.
יש לנתק תמיד את התקע מהחשמל.

יש להשתמש רק בכבל החשמל המצורף
התואם לשקע החשמל.

יש להשתמש רק בשקעי חשמל מתאימים.

יש להשתמש רק בכבל חשמל מקורי שסופק
בערכת המוצר.

אין להשתמש בכבל החשמל המצורף עבור
ציוד אחר.

לפני ביצוע פעולות תחזוקה במסנן האוויר
או הזזתו ,יש לנתק את כבל החשמל משקע
החשמל.

מוצר זה יכול לשמש ילדים מעל גיל שמונה
ואנשים בעלי יכולות פיזיות ,תחושתיות או
מנטליות מופחתות או חסרי ניסיון וידע בתנאי
שהם נמצאים תחת השגחה או שהוסבר להם
כיצד להשתמש במוצר באופן בטוח ושהם
מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במוצר.

אם כבל החשמל המצורף פגום ,יש להחליפו
בכבל חדש שניתן לרכוש אצל היבואן.
בעת שימוש במוצר
במקרה של צלילים יוצאי דופן ,ריחות לא רצויים,
טמפרטורה גבוהה ,פעילות מאוורר לא סדירה
או כל פעולה חריגה אחרת ,יש להפסיק
להשתמש במוצר באופן מידי.
אין להכניס אצבעות או חפצים זרים אחרים
לחלקי מגן ,לחלקים הנעים או לפתחי כניסה/
יציאה של אוויר.
יש להרחיק את השיער והבגדים מהמוצר כדי
למנוע חסימה או כדי שלא ייתפסו בפתחי
כניסה/יציאה של אוויר.
אין להתיישב או להישען על המוצר ואין להטות
אותו.
יש להקפיד על אוורור נאות בעת שימוש במוצר
בקרבת מוצרים שנעשה בהם שימוש בחומר
דליק כדי למנוע הרעלת פחמן חד חמצני.

יש לוודא שילדים לא משחקים עם המוצר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה
ללא השגחה.

 2הכרת המוצר

חיישן תאורה
לחצן מצב/הפעלה
תצוגה

חלק קדמי

רשת מאוורר
הפעלה/כיבוי מסך ולחצן איפוס המסנן
חיישן טמפרטורה/לחות
חיישן אבק

מכסה של תא המסנן

יציאת כבל חשמל
חלק אחורי

 3שימוש
מיקום נכון
לקבלת הביצועים הטובים ביותר ,יש לשמור
על מרחק מסוים בין פתחי האוויר לקירות או
למכשולים אחרים.

 10ס"מ

הערה :במהלך פעולת המוצר ,יש לסגור את
הדלתות לטיהור אוויר יעיל יותר.
 20ס"מ

פתיחת תא המסנן
 .1יש להרים בעדינות את ידית המכסה
האחורי כדי לפתוח את תא המסנן .יש לוודא
שהמסנן במצב נעול.
 .2ניתוק כבל החשמל
יש לנתק את כבל החשמל ולסגור את
המכסה האחורי.

 .3חיבור למקור אספקת מתח חשמל
יש לחבר את כבל החשמל ליציאת החשמל
שבתחתית המוצר ,ולאחר מכן לחבר את
הכבל לשקע חשמל.

 20ס"מ

 3שימוש
לחצן הפעלה  /מצב
יש ללחוץ על לחצן זה כדי להפעיל את המוצר
או להחליף מצב פעולה .לכיבוי ,יש ללחוץ על
הלחצן במשך  2שניות.

לחצן להפעלה/כיבוי המסך
יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי של המסך
בגב המוצר כדי להפעיל/לכבות את המסך.

תצוגת המסך
המידע שמוצג על המסך הקדמי של המוצר

מחוון איכות האוויר
איכות האוויר מצוינת על-ידי נוריות
בצבע ירוק ,כתום או אדום
ירוק AQI 0 – 75 >---
כתום AQI 76 - 150 >---
אדום AQI > 150 >---
טמפרטורה
לחות
מחוון Wi-Fi
מצב פעולה
אוטומטי:
להחלפת מצבים אוטומטית בהתאם לאיכות האוויר
בחלל החדר
שינה:
מצב שקט שמופעל בלילה לשינה רגועה
מועדף:
יש לכוונן ולשמור על מצב טיהור האוויר הנבחר על ידי
הגדרת אזור שימוש באמצעות יישומון

 3שימוש
התחברות ליישומון לטלפון נייד
יש לחפש את " "Mi Homeבחנות היישומים או
לסרוק קוד  QRזה כדי להוריד את היישומון את
 .Mi Homeיש לפתוח את היישומון ,לחפש את
"ההתקן שלי" ולהוסיף את "Mi Air Purifier
 "2Sמהפינה הימנית העליונה .ניתן למצוא את
ההתקן ב"רשימת התקנים חכמים".

איפוס מודול Wi-Fi
אם לא ניתן לחבר את הטלפון למסנן האוויר,
יש ללחוץ על לחצן המצב ולחצן התאורה
בו-זמנית ולהחזיק אותם במשך  5שניות .אם
יישמע צפצוף ,משמעותו שאיפוס הWi-Fi -
הושלם בהצלחה.

החלפת המסנן
יש להחליף את המסנן כל  3עד  6חודשים.
כאשר המערכת מזהה כי חיי המסנן עומדים
להסתיים ,בכל הפעלה של המוצר התצוגה
תציג את אורך חיי המסנן שנותר.
אורך חיי המסנן שנותר

להחלפת המסנן ,יש לעיין בפרק ' 5תחזוקה'
ולפעול בהתאם להנחיות .יש לכבות את מסנן
האוויר ולנתק אותו מהחשמל לפני ביצוע
פעולת ההחלפה.
לאחר ההחלפה ,יש להפעיל את המוצר .יש
ללחוץ על הלחצן האחורי ולהחזיק אותו במשך
 6שניות עד שיישמע צפצוף .הדבר מציין כי
החלפת המסנן הסתיימה בהצלחה וכי שעון
העצר של החלפת המסנן אופס.
הערה :במוצרים הכוללים תווית RFID
בתחתית אין צורך באיפוס שעון עצר של
החלפת המסנן.
הערה :כאשר רמת הספיגה של גזים מזיקים
מגיעה לשיאה ,המסנן עשוי להדיף ריח רע.
יש למקם את המסנן במקום מואר ומאוורר כדי
לנטרל ריחות .יש לכבות את המסנן ולנתק אותו
מהחשמל לפני ביצוע הפעולות שצוינו לעיל.

10%

 4תחזוקה
יש לכבות את מסנן האוויר ולנתק אותו מהחשמל לפני ביצוע הפעולות הבאות.

ניקוי תא המסנן
לקבלת הביצועים הטובים ביותר ,יש
להשתמש בשואב אבק או במטלית רכה
כדי להסיר את האבק שנדבק לפתחי
האוויר או לקירות תא המסנן.

ניקוי חיישן האבק
כפי שמוצג באיור ,יש להשתמש בכלי ללא קצוות
חדים כדי לפתוח את המכסה האחורי של חיישן
האבק ,ולהשתמש באקדח לחץ אוויר או במפוח
כדי לנקות את המסנן ואת החיישן.
הערה :אין להשתמש בהזרמת אוויר חם.

החלפת מסנן

 .1החלק שמאלה בכדי לשחרר
את נעילת המסנן ,וכעת ניתן
להוציא את המסנן הישן.

 .2הסרת את עטיפת
המסנן החדש

 .3התקן את המסנן החדש ונעל
אותו .סגור את מכסה המסנן.
הערה :יש לנעול את המסנן
במקומו

הערה :לביצועים מיטביים ,מומלץ להחליף את המסנן בכל  3-6חודשים .בצג המוצר תתקבל התראה
על הזמן הנותר לשימוש במסנן.

 5מפרטים
 Mi Air Purifier 2Sמתח
שם
מדורג
המוצר
תדר
AC
AC-M3-CA
דגם
מדורג
מידות  260x260x735מ"מ הספק
מדורג
עוצמת
משקל כ 8.0-ק"ג
רעש
נטו
יעילות
משקל כ 9.7-ק"ג
הניקוי
ברוטו
צריכת
חשמל
במצב נמוך מ 2-וואט
המתנה

CADR VAC 240 ~ 100
)(particle
50/60Hz
 66וואט
69dBa
גבוהה

500m/h

CADR
(פורמלדהיד) 70m/h
CCM
)(particle
טווח
פעילות  35-60מ'
מיטבית*
מודול Wi-Fi IEEE 802.11 Wi-Fi
b/g/n 2.4GHz
P2

*מחושב בהתבסס
על תקן Q/
BJZMK0001-2015

 6מידע בנוגע לתאימות לתקנות
אירופה — הצהרת התאימות של
האיחוד האירופי
חברת Beijing Smartmi
electronic technology limited

מצהירה בזאת כי ציוד זה תואם להנחיות
הרלוונטיות וכן לתקנים ולתיקונים לחוק של
האיחוד האירופי.

 6מידע על השלכה ומיחזור
השלכה נכונה של המוצר .סמל זה
מציין כי אין להשליך מוצר זה יחד עם
פסולת ביתית רגילה .למניעת נזק
אפשרי לאיכות הסביבה ולבריאות
האדם ,הנובע מהשלכת פסולת
לא מבוקרת ,יש לנהוג באחריות

בעת מחזור המוצר ,על מנת להבטיח שימוש
חוזר במשאבים .על מנת להחזיר מוצר משומש,
השתמשו במערכות מקומיות להחזרה ולאיסוף
הפסולת או צרו קשר עם היבואן של המוצר.
היבואן יבטיח שהמוצר ימוחזר בתהליך שאינו
פוגע באיכות הסביבה.

 7אחריות
מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.
לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של
 12חודשים ממועד הרכישה ,בכפוף לתנאים
הבאים :אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית
הקנייה .האחריות לא תחול במקרים הבאים:
שימוש בלתי נאות ,שבר מכל סיבה שהיא,
שריטות ,נפילה ,הזנחה ,זעזועים ,נזק לקוח או
תקלה כתוצאה מחדירת נוזל למעגל האלקטרוני
ו/או למוצר ,פילטרים לקויים ,שינוי קושחה ו/
או תוכנה של המוצר ,במקרה של תיקון שלא
באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות
על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.
האחריות אינה כוללת :צבע וציפויים (ובכלל

זה שריטות וקילופים) ,שברים ,סדקים ,חתכים
או קרעים בחלקי פלסטיק או גומי של המוצר,
תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל ,חיבור
למקור טעינה חשמלי שונה מהמצוין בהוראות
השימוש.
לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 12-חודשים.
 .2האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם
שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי
עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו על
אחריות הלקוח ועל חשבונו.

www.mi-il.co.il רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת
.Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd יצרן
NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing :כתובת
, מודיעין,8  האופה, המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ:היבואן
08-6852122 :' פקס, 08-6852114 :'טל

