
Smart Air Purifier 4 Pro légtisztító Felhasználói útmutató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termék 

áttekintése 

 

 

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra. 
 

Megjegyzés: A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak 
referenciaként szolgálnak. A termék funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak. 
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Tápellátás-csatlakozó 
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PM2.5 érték 
 

 
Hőmérséklet  

Nedvességtartalom 

 
 

Bekapcsológomb  

Üzemmódváltó gomb 
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Megjegyzés: A durva szemcsék aerodinamikai 
átérője 2,5 és 10 µm (PM10–PM2.5) között van. 
Durva szemcse lehet például a por, a pollen, spórák 
szálló hamu. 
 
 
Üzemmód 

Automatikus: Automatikusan vált a módok 
között a benti levegőminőség alapján. 

  Alvó: Ultra-alacsony zajszint a 
kényelmes alvási környezetért. 

Alacsony sebesség 

Légminőségjelző     
A jelzőfény zöld, sárga, narancssárga vagy 
piros színnel világít a PM2.5 értéknek 
megfelelően. 

Nagy sebesség 

  Manuális: Állítsa be és mentse el a 

lefedett területet az alkalmazásban a 

tisztítási hatékonyság beállításához. 
Zöld 
Sárga 
Naranc
ssárga 
Piros 

1-20 μg/m3 

21-35 μg/m3 

36-55 μg/m3 

>55 μg/m3 

Wi-Fi jelzőfénye  
Negatív ionizálás jelzőfénye 

A negatív ionizálás funkció alapértelmezés szerint bekapcsolt állapotban van. A 
tisztítóberendezés működés közben képes negatív ionokat fejleszteni, ezt 
követően pedig a negatív elektronok és oxigénmolekulák között fellépő reakció 
révén negatív levegőionok (NAI) termelődnek. A negatív levegőionok igen 
hatékonyan képesek bizonyos légszennyező anyagok megkötésére. 
A funkciót az alkalmazásban lehet bekapcsolni, illetve kikapcsolni. Bekapcsolt 
állapotban a negatív ionizálás jelzőfénye világít, kikapcsolt állapotban pedig nem 
világít. 

Közepes sebesség  



Felszerelés 
 

 

A tisztító berendezés elhelyezése Elektromos aljzathoz történő csatlakoztatás 
 

Az optimális teljesítményért bizonyosodjon meg 
róla, hogy a távolság a légtisztító 
légbeömlőnyílásai és egyéb tárgyak között 
(például falak) megfelel az alábbi 
követelményeknek. 

Csatlakoztassa a tápkábelt a légtisztító alján 
található tápcsatlakozóhoz, majd dugja azt egy 
elektromos aljzatba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Amikor a légtisztítót használja, az ajtókat, illetve ablakokat a jobb tisztítóhatás eléréséért ajánlott zárva tartani. 



A használat módja 
 

 

Be-/kikapcsolás Üzemmódváltás A kijelző fényerejének beállítása 

A légtisztító 
bekapcsolásához koppintson 
a bekapcsológombra. 
Amikor a 
tisztítóberendezés 
bekapcsolt állapotban van, 
kikapcsoláshoz koppintson 
a bekapcsoló gombra. 

Amikor a 
tisztítóberendezés 
bekapcsolt állapotban van, 
az üzemmódok közötti 
váltáshoz koppintson az 
üzemmódváltó gombra. 

A kijelző be/ki gomb megnyomásával válthat a 
fényerőszintek között: bekapcsolva, sötét, 
kikapcsolva. 

 
A Wi-Fi visszaállítása 

Amikor a tisztítóberendezést az első alkalommal 
csatlakoztatja az alkalmazáshoz, vagy az eszköz 
nem tud csatlakozni, nyomja meg és tartsa 
nyomva a kijelző be/ki gombot 7 másodpercen 
keresztül. A légtisztító a Wi-Fi sikeres 
visszaállításakor hangjelzést ad. 

 
 
 
 

Szűrő élettartam értesítés 

Amikor a légtisztító bekapcsolt állapotban van a 
kijelzőn látható a szűrő hátra lévő élettartama. 
A kijelzőn egy figyelmeztető ikon jelenik meg, ha nem 
észlelhető eredeti szűrő. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A szűrő hátralévő 
élettartamáról 
szóló értesítés 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figyelmeztetés  
arról, hogy nem 
eredeti a szűrő 

 
A gyermekzár funkció bekapcsolása/kikapcsolása 

A gyermekzár funkció bekapcsolásához vagy 
kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva 7 
másodpercen keresztül az üzemmódváltó gombot. 
A légtisztítóból hallható a funkcióhoz tartozó 
hangjelzés és megjelenik a kijelzőn a kapcsolódó 
ikon. 



A használat módja Kezelés és Karbantartás 
 

 

A Wi-Fi bekapcsolása/kikapcsolása 

Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a kijelzőn lévő 
üzemmódváltó gombot és a fényerő-beállító gombot 7 
másodpercen keresztül. A légtisztító a hangjelzést ad és 
a Wi-Fi kikapcsolódik. 
Amikor a Wi-Fi kikapcsolt állapotban van, nyomja meg 
és tartsa nyomva egyszerre a kijelzőn lévő 
üzemmódváltó gombot és a fényerő-beállító gombot 7 
másodpercen keresztül. A légtisztító a hangjelzést ad 
és a Wi-Fi bekapcsolódik. 
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Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home 
alkalmazáshoz 

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással 
működik*. Vezérelje készülékét a Mi Home / Xiaomi 
Home alkalmazással. 

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és 
telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve 
van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra 
irányítja át. Esetleg keressen rá a „Mi Home / Xiaomi 
Home“ alkalmazásra az alkalmazás-áruházban a 
letöltéshez és telepítéshez. 
Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, 
érintse meg a „+“ jelet a jobb felső sarokban, ezután 
kövesse a megjelenő utasításokat a készülék 
hozzáadásához. 
*Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás 
neve Xiaomi Home. Az eszközén megjelenő 
alkalmazásnevet 

Vigyázat! Az alábbi műveletek elvégzése előtt győződjön 
meg róla, hogy a légtisztító ki van kapcsolva és le van 
választva az áramforrásról. 

 
A ventilátorlapátok és a légcsatorna tisztítása 

· A fedél kinyitásához nyomja meg a rajta lévő 
bemélyedést. Csavarhúzó segítségével lazítsa meg 
a csavart, majd húzza 
felfelé a fedelet a rács eltávolításához. 

· Porszívó segítségével portalanítsa a légcsatornát 
és a ventilátorlapátokat, vagy egy puha kendő 
segítségével óvatosan 
törölje le róluk a port. 

· Kefe vagy puha kendő segítségével óvatosan törölje 
le a negatívion-közvetítő egységet. 

· Tisztítás után helyezze vissza a rácsot és 
rögzítse a csavart. 
Megjegyzés: Az eltűnés elkerülése érdekében a csavar 
nem eltávolítható. A rács eltávolításához lazítsa meg a 
csavart. 

 

Negatívion-
közvetítő egység 

EAED95A7 
tekintse alapértelmezettnek. 
Megjegyzés: A Mi Home alkalmazást lehet, hogy 
frissítették, ezért kérjük, az alkalmazás legfrissebb 
verziója alapján kövesse az utasításokat. 

Megjegyzés: A légtisztító sérülésének elkerülése érdekében 
kerülje a légcsatorna és a ventilátorlapátok vízzel történő 
közvetlen öblítését vagy permetezését, illetve a bő vízzel 
átitatott kendővel történő törlését. 



Kezelés és Karbantartás 
 

 

 
 

A szűrőegység tisztítása A lézeres szemcseérzékelő tisztítása 

Egy tompa tárggyal nyissa ki a lézeres 
szemcseérzékelő fedelét, majd lefúvató pisztoly vagy 
hajszárító segítségével tisztítsa meg a fedélen 
található szűrőt és az érzékelőt, az ábra alapján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megjegyzés: A légtisztító sérülésének elkerülése 
érdekében kerülje a szűrőegység vízzel történő közvetlen 
öblítését vagy permetezését, illetve a bő vízzel átitatott 
kendővel történő törlését. 

 

 



Jogszabályi megfelelőségi 
információkEurópa — EU Megfelelőségi Nyilatkozat

A Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. vállalja, hogy az AC-M15-SC típusú Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro 
rádiófrekvenciás készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi 
internetcímen érhető el: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk 

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 
2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az 
emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a 
hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő 
ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények 
elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az 
elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban. 

Gyártó: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  
(a Mi Ecosystem vállalat) 
Cím: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, 
Beijing További információért kérjük látogasson el a www.mi.com oldalra. 
Részletes elektronikus használati útmutatóért látogasson el a következő 
oldalra www.mi.com/global/service/userguide Kínában készült 

Importőr:
Beryko s.r.o. 

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
http://www.mi.com/
http://www.mi.com/global/service/userguide
http://www.beryko.cz/
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