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Termék áttekintése 

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

 
 
 
 

Felső rács 

 
 
 

Érintőképernyő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elölnézet  

Hőmérséklet & 
Nedvesség érzékelő 

Lézeres Részecske 
Érzékelő 

 
 
 

 
Szűrőegység fedél 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tápkábel csatlakozó 

激光颗粒物传感
器LÉZERES 
RÉSZECSKE 
É É Ő 

Hátulnézet 



Termék áttekintése 
Kijelző 

 
 

Légminőségjelző 
A lenti színek egyike fog megjelenni, a PM2.5 
érték alapján: 

Zöld 
Narancs 
Piros 

    

0 — 75μg/m3 

76 — 150μg/m3 

150μg/m3 vagy több 

 
 
 
 
 

Fényerőszabályozó-gomb 

Bekapcsoló/Üzemmód gomb 

 

 
Hőmérséklet 

Nedvesség 

Wi-Fi állapotjelző 

 
Üzemmód 

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

Éjszaka: Ultra-alacsony zajszint a kényelmes 
alvási környezetért. 

1: Alacsony sebesség 

2: Közepes sebesség 

3: Magas sebesség 
 

Manuális: Állítsa be és mentse el a 
lefedett területet és a tisztítási 
hatékonyságot az alkalmazásban. 

PM2.5 érték 



Összeszerelés 
A szűrőegység kinyitása 
A szűrőegység kinyitásához nyomja meg a 
reteszt, majd bizonyosodjon meg róla, hogy 
a szűrő megfelelően lett behelyezve. 



 
 
 
 

A légtisztító megfelelő helyre történő 
elhelyezése 
Az optimális teljesítményért bizonyosodjon 
meg róla, hogy a távolság a légtisztító és 
egyéb tárgyak között, mint például falak, 
megfelel az alábbi követelményeknek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* A légtisztítónak egy érzékelő van a hátulján. 
Javasolt bizonyos távolság tartása a készülék 
hátulja és egyéb tárgyak között, mint például 
fal mikor használja. 

Csatlakoztassa egy konnektorhoz 
Csatlakoztassa a tápkábelt a légtisztító 
alján található csatlakozóhoz, majd dugja 
azt egy konnektorba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Használat 
Be és kikapcsolás & Üzemmódváltás 
A légtisztító bekapcsolásához, vagy 
üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg a 
gombot. A légtisztító kikapcsolásához nyomja 
meg és tartsa nyomva a gombot 2 
másodpercig. 

 

 
 

Állítsa be a fényerőt 
A fényerő beállításához nyomja meg a 
gombot. 

 
 

Fényes 

 

 
A Wi-Fi visszaállítása 
Ha a telefonja nem képes csatlakozni a 
légtisztítóhoz, nyomja meg és tartsa nyomva 
a Bekapcsolás/Üzemmód és a Fényerővezérlő 
gombokat egyidejűleg, öt másodpercig. 
Amikor a sípszót hallja, a légtisztító Wi-Fi 
beállításai sikeresen visszaállítódtak gyári 
beállításokra. 

 

 
 

 
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 
kell az alapértelmezett névnek 
tekinteni. 
Megjegyzés: A Mi Home alkalmazást lehet, 
hogy frissítették, ezért kérjük, az 
alkalmazás legfrissebb verziója alapján 
kövesse az utasításokat. 

Söt
 

Ki

 



Kezelés & Karbantartás  Bizonyosodjon meg róla, hogy a légtisztító ki van 
kapcsolva és le van választva az áramforrásról. 

Szűrő Státusz Értesítések A lézeres részecske érzékelő tisztítása 

Használjon egy tompa tárgyat, hogy 
kinyissa a lézer fedelét  

1. Szűrő Telepítés Értesítés 
Nem található szűrő, vagy a 
telepített szűrő nem eredeti. 

 

2. Szűrő élettartam 
értesítés 

Amikor a légtisztító érzékeli, hogy 
a szűrő élettartama megközelíti a 
10%-ot, vagy húzza ki és dugja be a 
tápkábelt újra, majd kapcsolja be a 
légtisztítót, vagy nyissa ki és 
csukja be a szűrőegységet, majd 
kapcsolja be a légtisztítót. A szűrő 
hátralévő élettartama (%) 
megjelenik a kijelzőn. 

 
3. Szűrőcsere Értesítés 
A szűrő cseréje 10-14 havonta 
javasolt. Ha az élettartam 10 %, 
vagy kevesebb, a kijelző minden 
bekapcsoláskor megjeleníti a 
hátralévő élettartamot (%-ban). 

 
Megjegyzés: A szűrő szagokat bocsáthat ki, amikor 
nagymennyiségű káros gázt nyel el. A szűrő tárolása 
olyan helyen javasolt, amely jó világítással és 
szellőzéssel rendelkezik, hogy ezzel az aktivált szén 
aktivitását növelje, és visszaállítsa annak részecske-
elnyelő kapacitását. Kérjük cserélje ki a szűrőt, 
amikor az eléri élettartama végét. 

 
Nyissa ki a szűrőtartó 
panelt és vízszintesen 
húzza ki a szalagot, hogy 
eltávolítsa a szűrőt. 

 

Megjegyzés: A szűrő 
cseréjére vonatkozó 
instrukciókat a szűrőegység 
fedelének belső felén találja. 

részecskeérzékelőt, majd használjon egy 
sűrítettlevegős pisztolyt, vagy hajszárítót, 
hogy megtisztítsa az érzékelőt és a szűrőt a 
fedélen, ahogy az ábra mutatja. 
Megjegyzés: Ne használjon forró levegőt. 

 

 
 

A szűrőegység tisztítása 
Használjon porszívót, vagy egy puha 
törlőkendőt, hogy eltávolítsa a port a 
légnyílásokról, vagy a szűrőegységből, hogy 
ezzel biztosítsa az optimális légáramlást és 
tisztítóhatást. 

 
Megjegyzés: Tilos a légtisztítót közvetlenül vízzel 
öblíteni, vagy lespriccelni. Ne használjon vizes 
törlőkendőt a légtisztító letörléséhez, ezzel elkerülve 
a víz bejutását. 

 
 

Telepítsen 
egy eredeti 
szűrőt 

 
Hátrelévő 

szűrő 
élettartam 

90% 

 
Hátrelévő 

szűrő 
élettartam 

2% 



Jogszabályi Megfelelőségi Információ 

Európa — EU Megfelelőségi Nyilatkozat 
Ezennel a Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ezen AC-M13-SC típusú 
rádiófrekvenciás készülék a 2014/53/EU direktívával összhangban áll. 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 a www.mi.com címre 
Részletes elektronikus használati útmutatóért látogassa meg: www.mi.com/global/service/userguide 

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 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
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