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Valgussensor 
 
Lüliti/ töörežiimi nupp 
 
WiFi märgutuli 
 
 
 
 
 
 

Režiimi märgutuli: 
 AUTO – vastavalt ruumi õhukvaliteedile vahetab töötamise 

režiimi automaatselt 
 Unerežiim – töötab vaiksemalt, loob und soodustavad 

tingimused 
 Intensiivne – ventilaatori kiirus suurim, õhu puhastamine 

intensiivseim 
 
 
 
 
 
 
Õhukvaliteedi märgutuli / filtri vahetamise märgutuli 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KASUTUSELE VÕTMINE 
1 Toitejuhtme leidmine 
Avage paneel, õõnsuses vasakul leiate toitejuhtme 
pakendi – võtke juhe välja. 
2 Filtri ettevalmistamine 
Filter on korpuses kinnitatud.  

 
Avage kinnitus, võtke filter välja. Lõigake filtri ümbert 
pakend ära. Paigutage filter tagasi ja kinnitage. 
Seejärel sulgege paneel. 
3 Toitejuhtme ühendamine 
Seadme all asub pistikupesa toitejuhtmele. Pange 
juhtme väike pistik sellesse pistikupessa ja teine pistik 
elektrikontakti. 
 

Ventilaator 

Filtri 
vahetamise 

märgutuli 

 
Tolmuandur 

 

Filtrikassett 
asub selle 
paneeli all 

 

 
Toitejuhe 

 



KASUTAMINE 
Asukoht 
Selleks, et õhu puhastamine oleks efektiivseim, peaks õhupuhasti paiknema piisavas kauguses 
ümbritsevatest seintest ja esemetest. 
Soovitatav minimaalne kaugus seintest on seadme taga 10 cm, külgedel vähemalt 20 cm. 
 
Töörežiimi valimise lüliti 
Vajutage seda nuppu töörežiimi muutmiseks lühikeste vajutustena. Kui hoida 
nuppu vajutatuna 2 sekundi vältel, lülitub seade välja. 
 
Õhukvaliteedi märgutuli 
Seadme esiküljel asetseva märgutule värv osutab ruumiõhu tuvastatud kvaliteedile. 

 
Roheline: hea kvaliteediga õhk, oranž: halva kvaliteediga õhk. 
 
 

Märgutule välja lülitamine 
Õhupuhasti taga asuva nupu vajutusega saab välja lülitada märgutuled. Mistahes nupu vajutusel 
süttivad märgutuled uuesti. 
 
Mobiilirakendus 
Leidke mobiilirakendus MI Smart Home või kasutage juuresolevat ruutkoodi.  
Kui telefon ei ole ühendatud, järgige juhiseid osast HOOLDUS – WiFi seadete 
alglülitamine. 
 
HOOLDUS 
Filtri vahetamine 
Umbes 3 kuni 6 kuu pikkuse kasutamisperioodi järel tuleks vahetada filter. Filtri vahetamise 
vajadusest annab märku ka see, kui õhupuhastit sisse lülitades süttib punane märgutuli 30 sekundiks. 
Uut filtrit saab osta ka sellelt veebiaadressilt www.xiaomi-mi.com 
Filtri paigaldamise kohta vt eelnevat kirjeldust osast KASUTUSELE VÕTMINE. 
Pärast uue filtri paigaldamist vajutage seadme taga asetsevat nuppu ja hoidke vajutatuna 6 sekundi 
vältel. Kostavad mõned helisignaalid (piiksud), filtri märguanne on seejärel alglülitatud ning seadet 
võib uuesti kasutada.  
Oluline: õhu puhastamiseks on filtris kasutusel aktiivsüsi, mis võib tekitada kerget omapärast lõhna, 
kuid see ei ole märgiks rikkest ja on tavaline. Söefiltrit võib mõnd aega hoida kuskil hästiõhutatud ja 
hästivalgustatud kohas, siis ei tohiks filtri spetsiifilist lõhna enam tekkida. 
 
Tolmuanduri puhastamine  
Tähelepanu: enne hooldamist või puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust! 



Kui märgutuli osutab sellele, et õhk on väga saastunud, avage anduri paneel ja puhastage selle 
sisemus tolmuimejaga. Tolm võib olla ladestunud anduri peale. 
 
Filtrikambri puhastamine 

 
Et õhupuhasti töö oleks efektiivne, tuleks seadme korpuse tuulutusavad ja 
filtrikambri sisemus puhastada tolmuimejaga ning vajadusel ka kergelt 
niiske, puhta ja pehme lapi abil. 
 
 
 
 
 

Ventilaatori puhastamine 
 
Keerake tiiviku kattevõre vastupäevasuunaliselt ja tõstke pealt ära. 
Samamoodi saate välja võtta tiiviku. Puhastage detailid tolmust hoolsalt. 
Pange tiivik tagasi, kinnitage päripäeva keerates, samamoodi tiiviku kate. 
 
 
 
 
 
 
WiFi seadete alglülitamine 

Telefonirakendusega ühendamise järel vajutage samaaegselt seadme 
režiimivaliku nuppu ja märgutulede väljalülitamise nuppu ning hoidke 
neid vajutatuna 5 sekundi vältel. Kui kostab helisignaal, tähendab see, 
et WiFi seaded on edukalt alglülitatud. 
 
 
 
 

 
TEADMISEKS 

 Transportimiseks, puhastamiseks või hooldamiseks tuleb seade eemaldada vooluvõrgust.  
 Hoidke seadet ümberkukkumise või löökide eest.  
 Kindlustage, et seadme ventilaatori osad ja paneel on korralikult paigaldatud enne, kui 

seadme sisse lülitate. 
 Võimaldage seadme ümber piisavalt õhuruumi. 
 Vältige seadme toitejuhtme mehaanilist vigastamist. Ärge ühendage seadet valede 

näitajatega elektrivõrku. Vältige elektrikontakti ülekoormamist mitmete seadmete 
ühendamise teel samasse kontakti. Tekib ülekuumenemise ja tulekahju oht! 

 Kasutades seadme ühendamiseks pikendusjuhet, tuleb valida sobivate koormusnäitajatega 
pikendusjuhe. 

 Seade peab töötades asetsema ainult püstiasendis ja ainult kindlal lamedal aluspinnal, kus 
puudub ümberkukkumise oht. 

 



 Ärge paigaldage seadet töötama ruumidesse, kus on äärmiselt kõrge temperatuur ja suur 
niiskustase. 

 Kui seade peaks töötades hakkama tekitama ebaharilikku heli või eraldama kõrbelõhna, 
muutuma tuliseks või andma muul moel märku rikkest, tuleb seade kohe vooluvõrgust 
eemaldada. 

 Ärge kunagi asetage sõrmi ega mingeid võõrkehi töötava seadme tuulutusavadesse / 
korpusse. 

 Vältige juuksekarvade, narmaste - niidikeste vms võõrkehade sattumist seadmesse. 
 Seadme peale ei tohi istuda ega toetuda. Seade ei tohi töötades asetseda pikali. 
 Kasutades seadet samas ruumis tahkeküttel avatud tulekoldega (kamin), peab selles ruumis 

olema piisav tuulutus, et vältida süsinikmonooksiidi (vingugaasi) tõmbamist ruumi ja sellest 
tulenevat võimalikku mürgistust elusolenditele. 

 
VEAOLUKORRAD 

Probleem Põhjus 
Seade ei lülitu sisse Kontrollige, kas ventilaator ja tiivik on paigaldatud ja kate peal. 

Kontrollige, kas paneel ja filter on õigesti paigaldatud.  
Kontrollige toitejuhtme ühendatust. 

Tugev müra seadme töötamisel Kontrollige, kas filter on õigesti paigaldatud. Kindlustage, et filtri 
ümbert on pakend ära võetud. 

Õhu puhastamine on ebapiisav Kontrollige, kas filter on paigaldatud. Kindlustage, et filtri 
ümbert on pakend ära võetud. Kontrollige, kas filter on 
paigaldatud õiges asendis ja kas filtri kinnitus on suletud 

Märguanne halva õhukvaliteedi 
kohta 

Kontrollige anduri puhtust ja puhastage vajadusel. 

 


