CUIDADO

Utilização

Introdução do produto

Transporte

· Desligue a unidade e a alimentação antes de mover.

Instalar

· A unidade não ligará se a tampa traseira não estiver devidamente instalada.
· Mantenha as entradas de ar afastadas pelo menos 20 cm das paredes ou de outros obstáculos.

Posição correta
Para um melhor desempenho, mantenha as
entradas de ar a uma certa distância das paredes
ou de outros obstáculos.

Para evitar incêndios, choques elétricos ou outros danos, utilize o cabo de alimentação e as tomadas elétricas indicadas abaixo:
Cabo de
alimentação AC · Utilize apenas com o cabo de alimentação fornecido que corresponda à tomada elétrica AC

Grelha da ventoinha

· Utilize apenas um cabo de alimentação Xiaomi.
· Antes de qualquer assistência ou de deslocar o puriﬁcador de ar, desligue o cabo de alimentação AC da tomada elétrica AC.
· Se o cabo fornecido estiver daniﬁcado, terá de ser substituído por um conjunto de cabo especial, disponível no fabricante ou no
respetivo agente de serviço.

Em utilização

Restrições

AVISO

Botão para ligar/desligar o ecrã
e Botão de restauro do ﬁltro

Sensor de luz

1 Abra a caixa do ﬁltro

Levante suavemente a pega na
tampa traseira para abrir a caixa
do ﬁltro. Certiﬁque-se de que o
ﬁltro está bloqueado.

Botão de ligação/modo

Visualização no ecrã

Prima para ligar a unidade ou para mudar
o modo de funcionamento. Mantenha
pressionado durante 2 segundos para
desligar a unidade.

Informação visualizada no ecrã frontal da unidade

PM2.5

Retire o cabo de alimentação e feche
a tampa traseira.

Indicador da qualidade do ar
A qualidade do ar indicada pelas luzes verde, laranja e vermelha
AQI 0 - 75
Verde
AQI 76 - 150
Laranja
Vermelho
AQI > 150

Sensor de pó

Botão de ligação/modo
Visor

Botão para ligar/desligar o ecrã

Para evitar incêndios, choques elétricos ou outro tipo de danos, não use nas circunstâncias seguintes:
· Superfícies onde a unidade se pode inclinar ou não ser colocada de forma estável.
· Ambientes extremamente quentes ou húmidos ou expostos a água, como por exemplo, casas de banho.
· A curvatura, dobra ou torção excessiva do cabo de alimentação AC pode causar danos ou expor o núcleo do cabo.
· Desligue sempre segurando na ﬁcha elétrica, e não puxando o cabo de alimentação.
· Utilize apenas tomadas elétricas AC apropriadas.
· Não utilize o cabo de alimentação com outro equipamento.
· Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se receberem supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de
forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
· As crianças não devem brincar com o equipamento.
· A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Ligue a uma tomada elétrica

2 Retirar o cabo de alimentação

Sensor de temperatura/humidade

· Se ocorrerem sons invulgares, odores indesejáveis, temperaturas elevadas, rotação irregular do ventilador ou outras irregularidades,
deixe de usar imediatamente.
· Não insira dedos ou outros objetos estranhos em qualquer proteção, peça móvel ou entrada/saída de ar.
· Mantenha cabelo e o tecido afastados da unidade, para evitar bloquear ou ﬁcar preso nas entradas ou saídas.
· Não se sente, encoste ou incline sobre a unidade.
· Assegure uma ventilação adequada quando utiliza em conjunto com dispositivos que usam combustíveis inflamáveis, para prevenir a
intoxicação por monóxido de carbono.

Utilização

3 Ligar a uma fonte de alimentação

Tampa da caixa do ﬁltro

Porta do cabo de alimentação
Dianteira

Traseira

Ligue o cabo de alimentação à porta
que se encontra na parte inferior
da unidade, e ligue depois
a uma tomada elétrica.

Nota: As portas e janelas deverão estar fechadas durante a
operação, para tornar a puriﬁcação do ar mais eﬁcaz.

Prima o botão para ligar/desligar o ecrã,
que se encontra na parte de trás da
unidade, para ligar/desligar o ecrã.

Temperatura
Humidade
Indicador de Wi-Fi
Modo de funcionamento
Automático: Usa automaticamente os modos de acordo
com as condições da qualidade do ar no interior
Descanso: Modo de ruído reduzido para uma
noite tranquila
Favorito: Ajuste e guarde o modo de puriﬁcação
deﬁnindo a área de utilização através da aplicação

Utilização

Especiﬁcações

Manutenção

Ligue-se à aplicação móvel

Substituir o ﬁltro

Na loja de aplicações, procure "Mi Home” ou leia o seguinte
código QR para transferir Mi Home. Abra a aplicação, aceda a
"My Device” (O meu dispositivo) e adicione "Mi Air Puriﬁer Pro",
que se encontra no canto superior direito. O dispositivo pode ser
encontrado em “Smart Device List” (Lista de dispositivos
inteligentes).

Substitua o ﬁltro em cada 3 a 6 meses.
Quando for detetado que a vida útil do
ﬁltro está a terminar, o ecrã indica o
tempo restante de vida do ﬁltro
sempre que a unidade arranca.

Certiﬁque-se de que o puriﬁcador do ar é desligado e desligue a
Tempo de vida útil
restante do ﬁltro

alimentação elétrica antes de iniciar as operações seguintes:

Nome do produto

Mi Air Puriﬁer Pro

Tensão nominal

100-240V~

CADR (Partícula)

500m3/h

Modelo

AC-M3-CA

Frequência AC nominal

50/60Hz

CADR (Formaldeído)

70m /h

Dimensões

260 260 735mm

Potência nominal

66W

CCM (Partícula)

P2

Peso líquido

aprox. 8.0 kg

Ruído

69dB(A)

Funciona melhor dentro de *

35m -60m

Peso bruto

aprox. 9.7 kg

Eﬁcácia de limpeza

Elevada

Módulo Wi-Fi

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

Consumo de energia em standby na rede：<2.0W

Para substituição do ﬁltro, consulte a etiqueta "Filter
replacement" (Substituição do ﬁltro) que se encontra
na parte de trás da porta da caixa do ﬁltro.

Se não conseguir ligar o
seu telefone ao puriﬁcador
de ar, prima e mantenha
em simultâneo os botões
de modo e de ligação
durante 5 segundos. Um
sinal sonoro indica que o
Wi-Fi foi restaurado com
sucesso.

Informação sobre conformidade com a regulamentação

está desligado antes de realizar as

Europa — Declaração de conformidade da UE
Nós, Beijing Smartmi electronic technology limited, declaramos no presente que este equipamento está em conformidade com as diretivas e
normas europeias e respetivas alterações. O texto integral da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço
Internet: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Depois de substituir, ligue a unidade.
Prima e mantenha o botão na traseira
durante 6 segundos, até ouvir um sinal
sonoro. Isto indica que a substituição foi
bem-sucedida e que o temporizador de
substituição do ﬁltro foi restaurado.

do temporizador de substituição do ﬁltro.
Nota: Quando o ﬁltro atinge a saturação em termos de absorção de gases
prejudiciais, poderão surgir odores. Coloque o ﬁltro num local ensolarado e arejado
para eliminar os odores.
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* Calculado com base na norma Q/BJZMK0001-2015

Certiﬁque-se de que o puriﬁcador de ar

Nota Unidades com a etiqueta RFID na parte inferior não necessitam do restauro
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Manual do utilizador do Mi Air Puriﬁer Pro

operações anteriores.

Restaurar o módulo Wi-Fi
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Informação de reciclagem e eliminação

Limpar a caixa do ﬁltro

Limpar o sensor de sujidade

Para um melhor desempenho, utilize um aspirador ou um pano
macio para remover a sujidade acumulada nas entradas de ar ou
nas paredes da caixa.

Como é indicado na ﬁgura, utilize uma ferramenta não cortante para
abrir a tampa traseira do sensor de pó e use uma pistola de ar ou
um soprador de ar para limpar o ﬁltro e o sensor.
Nota: Não use jatos de ar quente.

Eliminação correta deste produto. Esta marcação indica que este produto não deverá ser eliminado com outros resíduos domésticos. Para
evitar possíveis prejuízos no meio ambiente ou na saúde pública, devidos à eliminação descontrolada de resíduos, proceda à sua reciclagem
de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os
sistemas de devolução e de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Ele poderá levar este produto para reciclagem
ambientalmente segura.

Fabricante: Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd.

Aceda a www.mi.com para obter mais informações.

Endereço: 11-1102, Ofﬁce Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing

Leia este manual com cuidado antes da utilização, e guarde-o num lugar seguro para consulta futura.

