
Xiaomi ZHIBAI párásító készülék
Használati utasítás

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!



FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁS

Ez a használati utasítás és bármilyen csatolmány a termék részét képezi. Fontos információkat
tartalmaz a biztonságról, a termék használatáról és az ártalmatlanításról. Használat előtt ismerkedjen
meg ezekkel az előírásokkal. Kérjük őrizze meg a biztonsági előírásokat későbbi használatra és adja
tovább adott esetben a termékkel együtt a későbbi tulajdonosnak. Látogasson el weboldalunkra a
legfrissebb használati utasítás megtekintésééért és letöltéséért.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: Ez a termék a belső életterek párásítására és a benti levegő
keringetésére szolgál. A termék nem használható kereskedelmi vagy ipari környezetben. A gyártó nem
vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy módosításból eredő sérülésekért. Az
útmutató nem követése a garancia elvesztését vonja maga után.

FIGYELEM: Gyerekekre és sérült személyekre vonatkozó kockázatok
Felügyelet szükséges az összeszerelés, működés, tisztítás és karbantartás idejére a 13 év alatti
gyerekek és bárki jelenlétében, aki csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkezik.
A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy biztosan ne játszanak a készülékkel, az alkatrészeivel vagy a
csomagolásával.

ÖSSZESZERELÉSI FIGYELMEZTETÉS - A tűz, áramütés és személyi sérülés esélyének
csökkentésére vegye figyelembe az alábbiakat:
A termék egyik tartozékát (készülék, tápkábel, dugó, csomagolás, stb.) sem szabad kemence, tűzhely,
sütő vagy más magas hőmérsékletű hőforrás közelébe tenni. Ne használja ablakban, egyenetlen vagy
nem stabil felületen vagy víz közelében.

A készülék, áramforrás, tápkábel és a dugó nem érintkezhet vízzel. Ne használja ezt a terméket nedves
felületeken. Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyzóban, mosásnál, úszómedencében vagy
más víztárolóban. Ne használja ezt a terméket kültéren, ne tegye ki az időjárásnak és
viszontagságainak.

Ne vezesse a kábelt szőnyeg alatt. Ne takarja le a kábelt szőnyeggel, futókkal vagy más takarókkal. Ne
vezesse bútorok vagy készülékek alatt. Helyezze a kábelt a forgalmas területeken kívülre, ahol nem
lépnek rá. A kábel nem szabad, hogy szekrénysarkokon vagy olyan helyen menjen át, ahol megtörhet
vagy ajtók közé szorulhat. Helyezze a készüléket közel egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz, hogy
a termék gyorsan kihúzható legyen vészhelyzet esetében.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS - A tűz, áramütés és személyi sérülés
kockázatának mérséklésére vegye figyelembe a következőket:
FIGYELEM: Az áramköri túlterheltség, tűz, áramütés csökkentése érdekében ne használja szilárdtest-
sebességmérővel, mint a fényerőszabályzó kapcsoló.
Ne működtesse az egységet, amennyiben az leesett vagy megsérült. Ne használja a készüléket, ha a
tápkábel vagy a dugó megsérült. Az áramütés elkerülésének érdekében, ne kísérelje meg a készüléket
megjavítani vagy alkatrészt cserélni. Csak eredeti alkatrészeket szabad használni. Ha a tápkábel
megsérült, ki kell cseréltetni a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy más minősített szakemberrel, hogy
elkerülhesse a balesetet.

Tűzveszélyes! Az Ön eszköze levehető tápegységgel van felszerelve vagy dugóval/kábellel
biztosítékkal ellátva. Csak a mellékelt tápkábelt és dugót használja.

Mielőtt bedugja a tápkábelt a konnektorba, bizonyosodjon meg róla, hogy az összes elektromossággal
kapcsolatos információt elolvasta, a feszültséget is beleértve és az kompatibilis az Ön áramforrásával.
Soha ne használja a kábelt fogantyúként vagy ne rántsa meg, ne deformálja el és ne nyújtsa meg.



Miközben az eszköz be van dugva, ne helyezzen vagy engedjen idegen tárgyakat, hogy a bemeneti
vagy kimeneti nyílásokon behatoljanak, mivel ez áramütéshez vagy tűzhöz vezethet, vagy
megrongálódik a termék.

A meglazult fali kimenet (csatlakozó) és a dugó között túlmelegedést és a dugó eldeformálódását
okozhatja. Hagyja abba a termék használatát ebben a csatlakozóban. Vegye fel a kapcsolatot egy
képesített szakemberrel, hogy kicserélje a meglazult vagy kopott csatlakozót.

Ennek a készüléknek polarizált dugója van (az egyik penge szélesebb, mint a másik). Az áramütés
megelőzése érdekében ez a dugó csak egyféleképpen csatlakoztatható. Ha a dugó nem illik a
konnektorba teljesen, kérjük fordítsa meg. Amennyiben még mindig nem illik bele, vegye fel a
kapcsolatot egy hozzáértő szakemberrel. Ne próbálja meg kiiktatni ezt a biztonsági funkciót.

Mielőtt megtöltené vízzel, elmozdítaná, áthelyezné, szervizelné, tisztítaná és amikor nincs használatban,
használja a kapcsológombokat a kikapcsoláshoz, majd húzza ki a konnektorból. Amikor kihúzza a
konnektorból, figyeljen, hogy ne a kábelt húzza, hanem a dugónál fogva húzza ki. Kapcsolja ki a
készüléket akkor is, amikor felügyelet nélkül fogja hagyni hosszabb időre vagy villámláskor.

Áramütés akkor keletkezik, amikor a folyadék elektromos árammal érintkezik. Legyen óvatos a
víztartály eltávolításakor és újratöltésekor, hogy elkerülje az áramütést. Ne öntsön bele vizet a felső
légrácson keresztül.

Kapcsolja ki a párásítót, ha a páratartalom elérte a 60%-ot. A 60% feletti páratartalomnál a a pára
lecsapódik és kedvez a mikroorganizmusok megtelepedésének és növekedésének a belső felületeken.
A pontos megállapítás érdekében használjon páratartalom mérő készüléket, amit már a legtöbb
barkácsüzletben és lakberendezési termékeket árusító központokban is megtalál.

Legyen tudatában, hogy a magas páraszint elősegíti a biológiai organizmusok növekedését a
környezetben.

Ne hagyja, hogy a párásító körüli terület nedves vagy vizes legyen. Ha a nedvesedés előfordul, tekerje
le a párásító kimeneti páramennyiségét. Ha nem lehet letekerni, akkor használja a párásítót
időközönként. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, mint a szőnyeg, a függönyök, szövetek,
asztalterítők nedvesek legyenek.

Húzza ki a készüléket amikor vizet tölt bele vagy tisztítja.
Soha ne hagyjon vizet a készülékben, amikor nincs használatban.
Ürítse ki és tisztítsa meg a párásítót mielőtt elrakná. Tisztítsa me a következő használat előtt.

SZERVIZELÉSI FIGYELMEZTETÉS - A tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának
mérséklésére vegye figyelembe a következőket:
A párásítóban lévő szűrők antimikrobás kezelésen estek át. Ez a védelem csak a szűrőre vonatkozik és
nem az egész készülékre.

FIGYELMEZTETÉS: Mossa meg a kezét és kerülje szemének érintését, miután a szűrőt megfogta.
Tisztítsa a készüléket rendszeresen, kizárólag úgy, ahogyan az a használati utasításban le van írva.
Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. Ne használjon
gázolajat, hígítókat, folteltávolítókat vagy más kémiai anyagokat a tisztításhoz. Hagyatkozzon a
mellékelt TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatóra.

Ne nyissa fel a készülékházat, amikor az be van dugva. Az áramütés megelőzésére minden
karbantartás/javítás kizárólag felhatalmazott szervizközpont által végezhető.



A penész és más mikroorganizmusok elleni védelemként ürítse ki a párásítót minden egyes használat
után. Ha víz marad a készülékben t0bb, mint 8 órán át, alaposan tisztítsa meg a belsejét és fertőtlenítse
az egységet a leírás szerint a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS részben.

ÁRTALMATLANÍTÁSI FIGYELMEZTETÉS

A hulladék és a környezet károsításának mérséklésére, vegye figyelembe az alábbiakat:
CSOMAGOLÁS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA: A csomagolás megóvja az eszközt a szállítási sérülésektől. A
csomagolási anyagok a környezettudatosság jegyében és a hulladékmegsemmisítési technológia
figyelembe vételével kerültek kiválasztásra, újrahasznosíthatóak. Hasznosítsa újra a csomagolási
anyagokat környezettudatos módon.

POLARIZÁLT DUGÓ
Ennek a készüléknek polarizált dugója van (az egyik penge szélesebb, mint a
másik). Az áramütés megelőzése érdekében ez a dugó csak egyféleképpen
csatlakoztatható. Ha a dugó nem illik a konnektorba teljesen, kérjük fordítsa meg.
Amennyiben még mindig nem illik bele, vegye fel a kapcsolatot egy hozzáértő
szakemberrel. Ne próbálja meg kiiktatni ezt a biztonsági funkciót.

FCC Megfelelőségi nyilatkozat
Ezt az eszközt tesztelték és megfelel az FCC szabályzat 15. részében leírtaknak. A működés a
következő két feltételhez van kötve: (1) Az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköz elbír
bármilyen bejövő interferenciát, beleértve azt is, ami nem kívánt működéshez vezetne.
MEGJEGYZÉS: Ez az eszköz tesztelve lett és megfelelőnek találták a Class B digitális eszközök
csoportjának tagjaként, illeszkedik az FCC szabályok 15. részéhez. Ezek a határok azért jöttek létre,
hogy biztonságot nyújtsanak a káros interferencia ellen helyi működés közben. Ez a termék generál,
használ és sugározhat rádiófrekvenciás energiát, és ha nem a használati utasításban foglaltak szerint
használja, káros interferenciát is okozhat a rádiókommunikációban. Habán nincs rá garancia, hogy nem
keletkezik káros interferencia egy esetleges beüzemelésnél. Amennyiben ez a készülék káros
interferenciát okoz a televízióban vagy a rádióban, ami a készülékek ki- bekapcsolásával ellenőrizhető,
javasoljuk, hogy a felhasználó próbálja korrigálni az interferenciát az alábbiak segítségével:
- Helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az adó és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramforráshoz, ami nem csatlakozik más eszközhöz.
- Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal vagy szakképzett technikussal.

A felelős fél általi nem kifejezetten elfogadott változtatások vagy módosítások a felhasználó
készülékműködtetési jogosultságát érinthetik.

Gyártó FCC megfelelőségi nyilatkozata

Egyedi azonosító: ZHIBAI Model FL1/FL101
Felelős fél: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
Cím: Room 2006-2010, Building 1, No.501, 2nd Baiyang Street,
Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang Province, China
Contact: zhibaius@hzleshow.com / zhibaieu@hzleshow.com

mailto:zhibaius@hzleshow.com
mailto:zhibaieu@hzleshow.com


A PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA ELŐTT

Használat előtt ellenőrizze a külső sérüléseket. NE HASZNÁLJA, ha sérülést talál. Ha érülést talál,
vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Ellenőrizze a lyukakat. A szállítás okozta károsodás miatt lyukak keletkezhetnek az alapban vagy a
víztartályban. Egy vizuális átvizsgálás nem biztos, hogy eredményre vezet hajszálrepedések
felderítésében. Töltse fel a tartályt, hogy feltérképezze a lyukakat.
Kérjük a leírtak szerint szerelje össze a készüléket, különben áramütés érheti, tűz vagy személyi
sérülés.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügynökével vagy hasonlóan képzett szakemberrel,
hogy elkerülje a balesetet.

Az áramforrásnak kompatibilisnek kell lennie a készülék névleges feszültségével. Ha nem egyformák,
akkor kérjük hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
NE dugja be a párásítót, ha az összeszerelés még nincs kész.

Amikor megkapta a párásítót, helyezze el valahová 30 percre, hogy megóvja a a víztartály károsodását
a hirtelen hőmérséklet változás hatására.
Megfelelő hálózati aljzatba csatlakoztassa a készüléket.

Ne tegyen fém termékeket, kemikáliát, vegyszereket a tartályba.
Ne adjon hozzá vizet a párakimeneten vagy a légkimeneten keresztül.

PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA

Amikor mozgatja az egységet, kérjük kapcsolja ki, húzza ki a dugót és ürítse ki a vizet a víztartályból.
Mindig helyezze a készüléket 2 méterre a fa bútoroktól vagy más tárgyaktól.
NE hagyja, hogy víz folyjon az alsó részbe a légnyíláson keresztül, hogy elkerülje a készülék
károsodását.

Kérjük mindig helyezze az egységet egyenletes, sima felületre működés közben. Ne döntse meg a
párásítóját.

NE közelítsen hajat, anyagokat, stb. a készülékhez, hogy elkerülje a légbemeneti és légkimeneti nyílás
akadályoztatását.

Amikor együtt használja háztartási gázkészülékekkel (gáztűzhely, gázos vízmelegítő, stb.), kérjük
szellőztessen.

Kérjük NE lépje túl a maximális vízszintet amikor a vizet hozzáadja.

Használja 5°C-40°C közötti szobahőmérsékleten.

Csöpögés előfordulhat tisztítás közben, áthelyezés vagy a víztartály újratöltése közben, tehát legyen
óvatos és kerülje el a víz lecsöppenését amikor ezeket csinálja.

Helyezze a párásítót olyan helyre, ahol nem borul közvetlenül tárgyakra vagy növényekre. A tápkábelt
földelt aljzatba csatlakoztassa.

PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA UTÁN

Ne úgy húzza ki a konnektorból, hogy a tápkábelt meghúzza.
NE tisztítsa vagy töltse fel az egységet, amíg az áramforráshoz csatlakozik vagy be van kapcsolva.



NE szerelje szét a készüléket saját maga.
Kérjük tartsa távol az egységet a hőségtől és a közvetlen napsütéstől.
Ha a szoba hőmérséklete 0°C alatt van, öntse ki a vizet a víztartályból és a belső tartályból.
Kérjük tartsa szárazon a készülék alját tisztítás közben.

TERMÉKÁTTEKINTÉS

1. Fedőborítás 10. Dugó
2. Páracső 11. Tápkábel
3. Víztartály 12. Vízszint érzékelő
4. Légkimenet 13. Bemeneti felület
5. LED kijelző 14. Rögzített konzol
6. Gomb 15. Víztároló
7. Légbemenet 16. Porlasztó
8. Főkészülék 17. MAX szint
9. Párnás lábak 18. Szűrő

Főkészülék felülnézete

Víztartály felülnézete



MŰKÖDÉS ÉS FUNKCIÓK

ÖSSZESZERELÉS

1. Első használatkor vegye ki a pamuthabot a főkészülék bemeneti felületénél.
2. Vegye le a víztartályt a főkészülékről és helyezze óvatosan egy vízszintes felületre, töltse fel szűrt
vagy desztillált vízzel.

FIGYELEM: A víz nem érhet túl a víztartályon jelölt MAX jelzésen.
3. Helyezze a víztartályt a főkészülékre.



HOGYAN HASZNÁLJA

1. LED kijelző 2. Kikapcsolás jelző 3. Sebesség kijelző
4. Sebesség vezérlő terület 5. Maximum pára kijelző

1. Bekapcsolás
Dugja be a tápkábelt egy szabványos, földelt fali aljzatba, fordítsa el az óramutató járásával megegyező
irányba a gombot, a párásító be fog kapcsolni egy “Da”-val. A fehér LED kijelző felvillan.

2. Páraállítás/Kikapcsolás
Fordítsa el óramutató irányával megegyezően a gombot a pára növeléséhez. A páramennyiség eléri a
maximumot, amikor a sebességjelző eléri a “●“szintet; Forgassa óramutatóval ellentétes irányba a
gombot, hogy csökkentse a párát, az egység ki van kapcsolva, amikor a sebességjelző eléri a “○”
szintet.

FIGYELEM:
Amikor a vízszint a tartályban alacsony, a jelzőfény narancssárgán világít.
Ha a jelzőfény narancssárgán világít, még ha van is víz a tartályban, kérjük várjon egy kicsit,
használhatja amint a vízszint érzékelő felismeri a vízszintet.

FEHÉR KIKAPCSOLÁS

Narancssárga



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A párásítójának megfelelő tisztítása és karbantartása alapvető a levegő minősége és a párásító
teljesítménye szempontjából. A párásító tisztításának gyakorisága a használattól függ, a
vízkeménységtől és a kinti környezeti tényezőktől. Ajánlott az átlagos használatot tekintve az alapos
tisztítás a működési szezonban, vagy amikor algásodás, ásványkicsapódás vagy más részek
képződnek. Tisztítsa meg a párásítót 3 naponta.
Tisztítás előtt kapcsolja ki a párásítót és húzza ki a konnektorból.
Vegye le a víztartályt a főkészülékről és öntse ki a maradék vizet. Kérjük törölje át egy puha ronggyal.

A párásító felülete és a víztároló kitörölhető egy tiszta, puha, nedves ronggyal. Tartsa szárazon az
egységet. Szerelje össze a párásítót.

FIGYELEM: A mikroorganizmusok jelen lehetnek a vízben vagy abban a környezetben, ahol a
készüléket használja vagy tárolja, a víztárolóban szaporodhatnak és a levegőbe kerülve komoly
egészségügyi kockázatokat okoznak, ha a vizet nem cseréli és a tartályt nem tisztítja meg rendesen 3
naponta.

FIGYELEM: Ürítse ki és töltse fel a tartályt 3 naponta. Újratöltés előtt tisztítsa meg friss csapvízzel vagy
a gyártó által jóváhagyott tisztítószerekkel, ha szükséges.Távolítsa el a lerakódásokat, foltokat,
rétegmaradványokat a víztartály oldaláról vagy a belső felületekről és töröljön szárazra minden felületet.

FIGYELEM: Ha a párásító nincs az ajánlásoknak megfelelően tisztítva, akkor algásodás vagy
baktériumok elszaporodását tapasztalhatja. Ezek a mikroorganizmusok a levegőbe kerülhetnek.
Megjegyzés: Időnként a víztartályt szükséges kitörölni vagy kitisztítani, hogy eltávolítsa a keletkezett
szennyeződéseket enyhe tisztítószerrel vagy hideg vízzel.

FIGYELEM: Ne használjon gázolajat, hígítókat, oldószereket vagy más vegyszereket a tisztításhoz. Az
egység lehet, hogy nem bocsát ki párát egyáltalán alacsony fokozaton, ha túl sok a szennyeződés a
víztárolóban. Miután kitakarította a szennyeződést, normálisan használhatja tovább. Kérjük ne hagyja,
hogy a víz befolyjon a légkimeneten a tisztítás alatt, hogy elkerülje a párásító károsodását.

FIGYELEM: Ezt az eszközt 8 év feletti gyerekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési
vagy mentális képességgel rendelkeznek vagy nincs tapasztalatuk az eszköz használatában csak
felügyelet mellett vagy előzetes biztonsági útmutatás alapján használhatják, ha megértették a vele járó
kockázatokat. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

FIGYELEM: Ha a tápkábel sérült, a gyártó vagy ügyfélszolgálat vagy hasonlóan képesített személy
által ki kell cseréltetni, hogy elkerülje a balesetet.

TÁROLÁS

Abban az időszakban, amikor nem használja a készüléket vagy egy hosszabb ideig tartó szüneteltetés
után dönthet úgy, hogy eltárolja a párásítóját. Ahhoz, hogy a készüléknek hosszú élettartamot
biztosítson, ajánlott a következők szerint tárolni a párásítót:
Ajánlott a tárolás előtt kitisztítani.
Húzza ki az áramforrásból a tápkábelt és lazán tekerje össze.
Hagyja, hogy a párásító teljesen megszáradjon a tárolás előtt. Ne tárolja vízzel töltött állapotban.
Takarja le vagy tegye vissza a csomagolásába, ha megvan. Ezzel megelőzi, hogy a párásító
porosodjon.
Tárolja a párásítót hűvös és száraz helyen.



TIPPEK

Tudjon meg több dolgot arról, hogyan működik a párásító:
Ha folyamatosan működteti a párásítót (ami ajánlott, hogy a párát fenntartsa egész nap), minden nap
újra kell töltenie vízzel. Ellenőrizze a víztartályt, hogy megbizonyosodjon róla, hogy van-e benne elég
víz a működéshez.
Tegye lehetővé a levegő optimális áramlását úgy, hogy szabadon hagyja a készülék légkimenetét.
Húzza a függönyöket és más tárgyakat elég messze az egységtől, hogy ne húzza be a széleiket vagy
ne akadályozza a légáramlást.
Bármilyen hozzáadott szer, mint az aromák vagy vizes alapú kondicionálók sérülést okozhatnak a
párásító műanyagában és hatással lehetnek a teljesítményére. Bármilyen hozzáadott szer semmissé
teszi a gyártó garanciáját.

HIBAJELZÉSEK

Probléma Lehetséges ok és megoldás

Az egység nem kapcsol be

Az egység nincs bedugva.
Dugja be a tápkábelt a konnektorba.
Az otthoni áramkör megszakító meghibásodott,
kiolvadt a biztosíték.
Indítsa újra a megszakítót vagy cserélje ki a
biztosítékot. Segítségért forduljon képesített
villanyszerelőhöz.
Az egység sérült vagy javításra szorul.
Függessze fel a használatot és húzza ki. Vegye
fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és kérjen
segítséget.

Az egység bugyborékoló vagy csobogó hangot ad. Ez normális. A víz bekerül a főegységbe.

Az egység nem képez elég párát.

A vízszint a tartályban üres vagy túl alacsony.
Töltse fel tiszta, hideg csapvízzel. Lásd a
HASZNÁLAT instrukcióknál.
Az egység elérte a beállított páramennyiséget.
Amikor a beállított páraszintet elérte az egység, a
ventilátor kikapcsol, amíg a szobában lévő
páraszint a beállított szint alá csökken.
A légáramlás akadályoztatva van.
Távolítsa el az akadályokat.
A beállított páraszint túl alacsony.
Állítsa magas sebességre és folyamatos
párásításra a maximális páraképződés érdekében.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Paraméterek

SZŰRŐ CSATLAKOZTATÁSA

1. A szűrő szerelvény előre fel van szerelve a készülékre, ami egy ragasztószalaggal van rögzítve.
Kérjük távolítsa el a ragasztószalagot a használat előtt.

2. A szűrőszerelvény egy fontos alkatrész, kérjük az alábbi ábra szerint szerelje fel használat előtt.
3. A szűrőszerelvényt hetente kell tisztítani. Kérjük szerelje szét és tisztítsa meg vízzel, ezután

szerelje össze az alábbi útmutató alapján.

Terméknév Top-Fill Ultrasonic Humidifier
Termék modell FL1 FL101
Névleges feszültség 120V~ 220-240V~
Névleges frekvencia 60Hz 50-60Hz
Névleges teljesítmény 19W
Termék méretei 184,9 x 321,5mm


