Instrukcja obsługi
70mai Air Purifier Pro
(Midrive AC02)
Należy przeczytać tą instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w
bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za wybór 70mai oczyszczacza powietrza Pro.
Poszczególne funkcje i ilustracje mogą się delikatnie różnić z powodu aktualizacji oprogramowania
czy pakowania. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany wprowadzone przez producenta. Proszę odnieść
się do poszczególnych funkcji podczas użytkowania produktu.

1. Przedstawienie produktu

2. Instalacja produktu
2.1. Podłączanie zasilania
Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do złącza zasilania na spodzie oczyszczacza powietrza, a
drugi koniec do ładowarki samochodowej. Następnie podłącz ładowarkę samochodową do gniazda
zapalniczki.

Uwaga!
Proszę używać ładowarki samochodowej dołączonej do opakowania tego produktu. Ten produkt
wymaga większego prądu podczas pracy w trybie szybkim. Proszę podłączyć przewód zasilający do
„70mai Exclusive Power Port” standardowej ładowarki samochodowej, gdy włączany jest tryb szybki.

2.2. Mocowanie oczyszczacza
Oderwij folię na taśmach wielokrotnego użytku na spodzie oczyszczacza powietrza i zamocuj
oczyszczacz powietrza w odpowiednim miejscu na desce rozdzielczej.

Uwaga!
Przed zamocowaniem oczyszczacza powietrza wytrzyj kurz z deski rozdzielczej. W przeciwnym razie
może to wpłynąć na przyczepność taśm wielokrotnego użytku.

3. Użytkowanie produktu
3.1. Włączanie/wyłączanie oczyszczacza
Produkt włączy się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania i wyłączy się automatycznie po
odcięciu zasilania. Po podłączeniu produktu do źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
przez 3 sekundy, aby ręcznie wyłączyć; naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć go ponownie.
Uwaga!
Jeśli produkt jest włączony, a czujnik wykryje, że pokrywa komory filtra jest otwarta, oczyszczacz
powietrza wyłączy się automatycznie. Upewnij się, że drzwi komory filtra są zamknięte i naciśnij przycisk
zasilania, aby ponownie włączyć urządzenie.

3.2. Zmiana trybu pracy
Produkt obsługuje następujące cztery tryby pracy. Gdy produkt jest włączony, naciśnij przycisk
przełącznika trybu zasilania, aby przełączać się między różnymi trybami pracy.
Tryb cichy: Wentylator będzie działał z mniejszą prędkością.
Tryb standardowy: Wentylator będzie działał z umiarkowaną prędkością.
Tryb szybki: Wentylator będzie działał z maksymalną prędkością.
Tryb automatyczny: W tym trybie wentylator automatycznie przełączy się na tryb cichy,
standardowy lub szybki, w zależności od cząstek stałych aktualnie wykrywanych w samochodzie.

3.3. Alarmy dźwiękowe
•
•
•

Dwa krótkie brzęczenia – oznaczają włączenie urządzenia
Jeden krótki brzęczyk – oznacza wyłączenie urządzenia lub zmianę trybu pracy
Trzy krótkie brzęczenia – oznaczają przełączenie na tryb automatyczny

3.4. Oznaczenia wskaźnika świetlnego
•
•
•
•
•
•

Stałe zielone – oznacza doskonałą jakość powietrza PM 2,5
Stałe żółte – oznacza dobrą jakość powietrza PM 2,5
Stałe czerwone – oznacza złą jakość powietrza PM 2,5
Migające zielone – oznacza oczekiwanie na połączenie Bluetooth
Migające żółte – oznacza upłynięcie okresu użytkowania filtra, należy go niezwłocznie wymienić
Migające czerwone – oznacza awarię produktu

3.5. Wymiana filtra
Aby wymienić filtr, wyłącz urządzenie i wykonaj poniższe czynności:
• Przekręć pokrywę komory filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kiedy
usłyszysz kliknięcie, unieś pokrywę.
• Wyjmij stary filtr i włóż nowy do oczyszczacza powietrza.
• Zamknij pokrywę komory. W tym miejscu znaczniki nie powinny być wyrównane. Przekręć pokrywę
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znaczniki zostaną wyrównane. Powinien być
słyszalny dźwięk „kliknięcia”. Oznacza to, że drzwi pokrywy są bezpiecznie zamocowane.
• Połącz się z oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji mobilnej. Przejdź do interfejsu wymiany
filtra i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wymianie filtra licznik czasu
użytkowania zostanie zresetowany.

1) Znaczniki nie pokrywają się

2) Znaczniki pokrywają się

4. Dedykowana aplikacja
•

Pobieranie aplikacji

Ten produkt może być używany w połączeniu z aplikacją 70mai. Aplikacja
służy do sterowania i sprawdzania stanu oczyszczacza powietrza. Wyszukaj
„70mai” w sklepie z aplikacjami(Google Play lub AppStore) na swoim telefonie
lub zeskanuj kod QR obok, aby pobrać i zainstalować aplikację.
UWAGA !
Do połączenia wymagany jest telefon z systemem Android 4.4/ iOS 9.0 lub nowszym.
•

Dodawanie urządzenia

Otwórz aplikację 70mai i dotknij przycisku Add device/Dodaj urządzenie na stronie Personal
Center/Centrum osobiste > My Device/Moje urządzenie. Wybierz oczyszczacz powietrza 70mai
pro z listy urządzeń i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie.
•

Główne funkcje
Za pomocą aplikacji 70mai można obsługiwać oczyszczacz powietrza w następujący sposób:
Włączać / wyłączać zasilanie; przełączyć tryb pracy; sprawdzić pozostały okres użytkowania filtra;
sprawdzić łączny czas pracy; sprawdzić jakość powietrza PM2,5 w samochodzie.

5. Uwagi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest dobrze zamocowany, aby uniknąć uszkodzeń i
obrażeń.
Jeśli zachodzi potrzeba przesunięcia oczyszczacza powietrza, najpierw wyłącz go i odłącz od
źródła zasilania, aby uniknąć obrażeń.
W przypadku nietypowego hałasu, zapachu, przegrzania, nieregularnych obrotów wentylatora i
innych nietypowych sytuacji, należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać używania
produktu.
Nie wkładać palców ani obcych przedmiotów do filtra, wlotu lub wylotu powietrza.
Trzymaj włosy i tkaniny z dala od oczyszczacza powietrza, aby zapobiec ich wciągnięciu do wlotu
powietrza lub zablokowaniu wylotu powietrza.
Nie wlewaj napojów ani innych płynów do oczyszczacza powietrza.
Użyj standardowej ładowarki samochodowej i kabla zasilającego. Producent jak i dystrybutor
nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane stosowaniem niestandardowych
ładowarek samochodowych i kabli zasilających.
Niektóre samochody nadal zasilają gniazdo zapalniczki nawet po wyłączeniu silnika. W takich
samochodach odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby
wyłączyć oczyszczacz powietrza po wyłączeniu silnika, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora
samochodowego.
Ten produkt może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.
Proszę używać tego produktu zgodnie z prawem.

6. Zawartość opakowania
•
•
•
•

70mai Air Purifier Pro ×1
Ładowarka samocodowa ×1
Kabel ładujący ×1
Instrukcja ×1

7. Specyfikacja techniczna:
Nazwa: 70mai Air Purifier Pro
Model: Midrive AC02
Napięcie wejściowe: 5V/2A
Temperatura pracy: -20℃ ~ 70℃
Temperatura przechowywania: -30 ~ 85 ℃
Wymiary: 175 x 175 x 70mm
Serwis producenta: help@70mai.com

8. Deklaracja zgodności CE
Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi
dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest
dostępny do pobrania z tej strony internetowej: http://help.70mai.asia/1193.html

9. Utylizacja sprzętu
Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako
odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być
utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie
powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

