Mi Water Purifier 400G (модель для кухні)
Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію

Установка
1. Цей пристрій має бути встановлений уповноваженими фахівцями мережі
обслуговування компанії Xiaomi.
2. Якщо ви отримали Mi Water Purifier і вам необхідно зробити установку
пристрою, вам слід:
(1) Зателефонувати за телефоном гарячої лінії 400-100 5678 і замовити послугу
установки пристрою;
(2) Чи зайти на сайт онлайн обслуговування http://www.mi.com/sеrvice і замовити
послугу установки пристрою;
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Інструкція по експлуатації
Регулювання подачі води
Після установки пристрою відкрийте кран
водоочищувача для подачі очищеної води і закрийте
кран для припинення подачі очищеної води.
Увага: Якщо температура води і її тиск порівняно
низькі, то тиск подачі очищеної води буде слабкий.

Сфера використання
Даний пристрій придатний тільки для фільтрації водопровідної води, яка
відповідає стандарту GB 5749 «Господарсько-питної води». Фільтрована
вода підходить для щоденного пиття.
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Комплектація

Основний бокс
Містить трубопровід для подачі води, трубопровід для виведення води,
трубопровід для концентрованої води і кабель крана для очищеної води

4 фільтропатрони

Фільтруючий патрон з РР бавовною, СІ вхідний фільтруючий патрон
з активованим вугіллям, RO фільтр зворотного осмосу, С2 останній
фільтруючий патрон з активованим вугіллям.

Додаткові елементи х1

Нержавіючий кран і триходовий кульовий кран

Інструкція и гарантійна карта

Відображення додаткових комплектуючих

Кран з нержавіючої сталі х1

Триходовий кульовий кран х1

Схематична карта

Водопровідний кран

Кран для очищеної води

Індикатори крана для очищеної води
Постійний синій LED індикатор: звичайне
використання;
Постійний жовтий LED індикатор: проблеми з
якістю води;
Миготливий жовтий LED індикатор: автоматична
прогін води.

Захисна панель від пилу

Скидання Wi-Fi
Нажміть і утримуйте 3
секунди

4 фільтри
Кабель крана для
води
Трубопровід для
води
Водопровідний кран

Триходовий кульовий кран

Трубопровід
концентрованої
(НЕ питна вода,
до каналізації)

очищеної
очищеної

Панель управління основного блоку
1. Індикатор терміну експлуатації фільтра з РР бавовною

утилізації
домішки
підключити

2. Індикатор терміну експлуатації вхідного фільтра з вугіллям
3. Індикатор терміну експлуатації фільтра зворотного осмосу
4. Індикатор терміну експлуатації останнього фільтра з вугіллям
Wi-Fi індикатор
Індикатор порушень

Трубопровід для подачі води

Кнопка вибору фільтруючого патрона
Кнопка скидання фільтруючого патрона

Індикатор стану

Синій індикатор: звичайне використання
Помаранчевий індикатор: виникнення порушень

Покрокове встановлення

Встановлення фільтруючих патронів

3 пункти, які
вказують на
правильну
позицію
фільтруючого
патрона:

Підключення до WiFi

Вийміть фільтруючі патрони з упаковки.

Підключення до живлення

Вставте перший фільтруючий патрон у відповідну лунку таким чином, щоб важіль патрона вказував на 9:00 (мал 2).

Ще більше Smart пристроїв ви знайдете на сайті mi.com або придбайте пристрою в мобільному додатку Mi «Smart Home».

Вставте кабель живлення водоочищувача в розетку.

Злегка притисніть фільтруючий патрон і поверніть його проти годинникової стрілки на 90%.

Завантаження мобільного додатку

Кругла точка, спрямована на значок замка (мал 2).

В APP Store знайдіть і завантажте мобільний
додаток «Мі Water Purifier» або відскануйте
QR-код.

Ручка патрона вказує на 12:00 (рис 2).
Поверхня фільтруючих патронів на одному рівні
з поверхнею основного блоку (мал 3).

Підключення Wi-Fi

По черзі, встановіть патрони 2,3,4 таким же
чином (мал 4) .

Після підключення смартфона до WiFi відкрийте викачане раніше додаток і
дотримуйтесь вказівок на екрані.

Після установки, обов’язково необхідно
протягом 10 хвилин прогнати воду по
водоочиснику.

Скидання Wi-Fi
Увага: Необхідно прогнати воду, для того щоб промити фільтруючі патрони
і труби. Можливо, ви побачите сірувату воду або воду з бульбашками, це
нормальне явище, зливайте воду до тих пір, поки вона не стане прозорою.
При першому використанні необхідно чекати порівняно довго, але, будь ласка,
будьте терплячими.

Вибір

Скидання

Одночасне натискання
протягом 3 секунд.

Зміна фільтруючого патрона
Закінчення строку експлуатації фільтруючого патрона

Вибір

Скид.

Покажники індикаторів
Поява миготливого індикатора оранжевого кольору над
яким-небудь фільтруючим патроном, вказує на те, що
незабаром настане закінчення строку його експлуатації.
Поява постійно палаючого індикатора оранжевого
кольору над яким-небудь фільтруючим патроном, вказує
на закінчення строку його експлуатації.
Увага: одночасно можуть горіти індикатори загального
стану фільтра.
Купити фільтруючий патрон:
01 Реєстрація на www.xiaomi-mi.com
02 Додаток «smart дім»
03 Сканування QR-коду

Рекомендовані терміни для заміни фільтруючих патронів:

Заміна фільтруючого патрона на новий і скидання налаштувань

Перш ніж вилучати старий фільтр, що не
включайте воду протягом 2 хвилин.
Відповідно до опису кроків 1,2,3 «покрокова установці 1» - «Установка 4
фільтруючих патронів», замініть старий
фільтр на новий (рис 1,2,3).
Після включення, натисніть кнопку
«Вибір» і виберете новий фільтруючий
патрон над яким буде горіти індикатор.
Натисніть і утримуйте кнопку «Скидання»
на протязі 3 секунд і після того, як ви
почуєте звукову сигналізацію, індикатор
потухне. Скидання налаштувань успішно
завершено (рис 4).
Після установки фільтру, обов’язково
необхідно протягом 10 хвилин прогнати
воду по водоочиснику.

Увага: Необхідно прогнати воду,
для того щоб промити фільтруючі
патрони і труби. Можливо, ви
побачите сірувату воду або воду з
бульбашками, це нормальне явище,
зливайте воду до тих пір, поки вона не
стане прозорою.
Увага: Обов’язково необхідно зробити скидання налаштувань нового
фільтруючого патрона, інакше далі піде неправильний відлік терміну
його експлуатації.

Усунення несправностей
Стан індикаторів, що вказують на неполадки

Список несправностей

Засоби безпеки
Антіфриз:
Не зберігайте пристрій в приміщеннях з
температурою 0С і нижче і не піддаватися його
впливу низьких температур.

протікати через мікрощілини фільтра.

Не ставте фільтр на бік і не перевертайте його.

Не використовуйте воду для промивання внутрішньої чи Не використовуйте водоочисник при температурі
нижче 5С або вище 38С, оскільки можливе
зовнішньої частини фільтра, оскільки може утворитися
виникнення поломок пристрою.
застій води, а значить, і з’явитися неприємний запах і
Тиск води:
бактерії.
Цей пристрій використовується для очищення
Не використовуйте пристрій у громадських місцях.
водопровідної води, не використовуйте його за Миготливий оранжевий індикатор над певним
іншим призначенням.
Додаткові комплектуючі і фільтруючі патрони:
фільтруючим патроном, повідомить вас про те, що
незабаром необхідно міняти патрон. Купуйте і своєчасно Для нормальної роботи і безпеки пристрою,
Для гарантії якості води, використовуйте даний поміняйте фільтруючої патрон.
використовуйте додаткові комплектуючі і
пристрій для водопровідної води з тиском
фільтруючі патрони тільки цього ж бренду.
0,1-0,4МРа, у разі перевищення цього тиску,
Використання:
на впускний точці використовуйте редукційний Для більш зручного використання водоочисника,
Зберігання:
клапан.
Не використовуйте пристрій у громадських місцях.
використовуйте функцію підключення Wi-Fi.
Постійне потрапляння сонячних променів на фільтр
Якщо протягом тривалого часу ви не використовуєте
Профілактика:
сприяє швидкому «старінню» його компонентів.
водоочисник, вимкніть живлення і закрийте вентиль
У разі виявлення несправності, швидко
змішувача. Під час використання фільтра, на ньому
припиніть подачу воду, вимкніть живлення, і
Пошкодження пристрою або фільтропатронов, в
з’явиться сигнал помаранчевого кольору індикатору.
зателефонуйте технічному сервісу.
результаті використання води, температура якої
Продовжуйте використовувати воду до тих пір,
Не розбирайте самостійно даний пристрій,
нижче 5С або вище 38С.
поки індикатор знову не стане синім, що вказує на
скористайтеся спеціалізованим ремонтом.
нормальний стан.
Близьке розміщення пристрою біля джерел високих
При переміщенні або транспортуванні
температур або потужних магнітних приладів може
У разі відключення звичайної води або під час ремонту
пристрою, необхідно упакувати його згідно
посприяти виникненню пожежі або пошкодженню
труб, вимкніть живлення і закрийте вентиль змішувача.
з вказівками на коробці, щоб запобігти
електричного кола.
При відновленні подачі води, відкрийте інші крани, щоб
пошкодженню фільтра.
дати можливість стекти осадку і тільки потім можна знову
Регулярно очищайте адаптер від осаду,
Розміщення пристрою у вологих або дуже
використовувати пристрій. В іншому випадку, велика
деревної тирси та іншого сміття, оскільки
запилених місцях може посприяти виникненню
кількість осаду, після відключення води або ремонту
закупорювання адаптера впливає на швидкість труб, відразу ж потрапить в фільтропатрони і швидко
поломки у електромережі.
подачі чистої води. Прочистивши адаптер,
Не ставте на фільтр важкі речі або ємності з
засмітить їх.
необхідно повернути на колишнє місце сталеву
рідиною.
сітку і кільце ущільнювача.
Якщо якість не фільтрованої води дуже погана,
температура і тиск води дуже низькі, потік очищеної води
Під час протирання фільтра, не допустіть,
буде порівняно слабким, це нормальне явище.
щоб вода з фільтруючого патрона потрапила
Причиною невеликого шуму і вібрації, при використанні
всередину пристрою, оскільки незабаром
чистої води, є робота бустерного насоса, це нормальне
з’явитися неприємний запах, бактерії, може
явище.
утворитися застій води, яка в підсумку буде

Засоби безпеки
Дети с розумовими вадами:
Після вилучення пристрою з упаковки, не
допускайте будь-якого контакту дитини з
коробкою.

Не під’єднуйте трансформатор збільшення
напруги до штекеру водоочисника.
Не кладіть водоочисник у воду, щоб помити
його.

Не дозволяйте дітям контактувати,
тягнути, грати з пристроєм.
Використання пристрою дітьми з
розумовими вадами тільки під наглядом
опікуна.

Мі RO водоочисник використовуєте RO
технологію зворотного осмосу. У процесі
його роботи виробляє концентровану воду,
коефіцієнт якої приблизно становить 50%
+ 10%. Якість води, тиск, температура
води, час використання водоочисника і
звички його використання впливають на
вироблення концентрованої води.

Інші важливі фактори:
Чи не стискайте, що не складайте, що
не зав’язуйте і не пошкоджуйте кабель
живлення.
Якщо ви випадково пошкодили
кабель живлення, зверніться в Центр
обслуговування клієнтів для його заміни.
Не висмикуйте різко кабель живлення
з розетки, щоб не допустити його
переривання або пошкодження.
Зберігайте кабель живлення в чистому
стані, не висмикуйте його з розетки
вологими руками.
Встановлюйте пристрій в безпечних
місцях, щоб комахи або інші шкідники не
могли прогризти кабель живлення.
Перед використанням, міцно встановіть
водопровід. Якщо помітите витік води в
пристрої, відразу ж вимкніть живлення і
подачу води.
Не встановлюйте і не використовуйте
пристрій поблизу від джерела тепла або
вогню.
Не встановлюйте і не використовуйте
пристрій поблизу від легкозаймистих,
вибухонебезпечних приладів і потужних
магнітних приладів.

Основні параметри

* Умови тестування: водопровідна вода,
тиск води 0.2МРа, температура води 25С,
після 2 хвилин безперервної роботи, ми
провели тестування.

*MR24А для Mi Water Purifier (400G)
* Витрата води згідно вищезазначеним умовам тестування
Наявність токсичних і шкідливих речовин
О:токсичні і шкідливі речовини у всіх
комплектуючих даного пристрою міститися в кількості нижче граничного
значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявність отруйних і
шкідливих речовин у товарах».
X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному
з в комплектуючих даного пристрою в
кількості, що перевищує граничне.

Зображення технології обробки води

2 СІ Вхідний фільтруючий 3 RO фільтр зворотного
патрон з активованим вугіл- осмосу
лям
4 СІІ останній фільтруючий
патрон з активованим вугіллям
Чиста вода

Подача водопровідної води

1 РР Фільтруючий патрон з Бустерний насос
РР бавовною
Відведення концентрованої
домішки

Електрична схема
контрольна панель змішувача

приборна панель

Соленоїдний клапан
Вмикання живлення
Головна системна плата

Датчик

TDS

Соленоїдні клапани
Расходомер

Бустерний насос

Датчик

Гарантія
1. Протягом 7 днів з моменту покупки,
у разі виникнення проблеми з «Списку
несправностей», Ви можете вибрати
безкоштовну заміну товару, повернення або
ремонт. Повернення товару можливо тільки за
пред’явленням чинного гарантійного талона.
2. Повернення товару можливе тільки через
основні магазини офіційного сайту Xіaomi і
лише у перебігу семи днів, після його купівлі.
Ви не зможете скористатися можливістю
повернути товар без причини протягом
семи днів після його купівлі, у разі наявності
пошкоджень товару, що виникли через людськй
фактор, або у разі пошкодження упаковки.
При поверненні товару без причини, в перебігу
семи днів після його купівлі, всі транспортні
витрати бере на себе споживач.

- Поломки, які виникли внаслідок форсмажорних обставин;

Умови повернення і заміни
пристрою

- Поломки, які виникли внаслідок його
ремонту стороннього сервісного центру,
неналежного використання, падіння
предмета, попадання води, нещасного
випадку, внесення змін, неправильного
використання, або ж через використання
сторонніх комплектуючих; або у випадку
якщо ви порвали, виправили серійний номер
пристрою, захисну маркування і т.д .;
- Невідповідність зазначеної моделі або коду
на пристрої і в гарантійному талоні;
- Поломки, які виникли внаслідок
використання пристрою в неналежних
умовах, які не відповідають даним,
викладеним в інструкції (напруга,
температура, вологість, вентиляція і т.д.)

3. У перебігу 8-15 днів з моменту покупки,
у разі виникнення проблеми з «Списку
несправностей», Ви обираєте безкоштовну
заміну товару або ремонт. У разі заміни товару, - Поломки, які виникли внаслідок
можна замінити тільки основний пристрій, а всі перевищення експлуатаційних умов;
його комплектуючі не підлягають заміні.
- При використанні пристрою в громадських
місцях.
4. Гарантія на основний пристрій і його
комплектуючі (крім фільтруючих патронів)
дається на 1 рік, але при цьому необхідно
належним чином зберегти гарантійний талон.

Інакше: При поверненні товару без причини, в перебігу
семи днів після його купівлі, необхідно гарантувати
відсутність пошкоджень основного пристрою і його
комплектуючих. У разі наявності пошкоджень товару, що
виникли через людського фактора, або у разі пошкодження
упаковки, при поверненні товару без причини, в перебігу
семи днів після його купівлі, всі транспортні витрати бере
на себе споживач.

Умови, на які не поширюється гарантійний
ремонт
- Термін гарантії вже минув;
- Наявність дефектів упаковки, комплектуючих,
інструкції, подарунків, відсутність гарантійного
талона;
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