
POZOR Popis produktu 

Prenášanie 

Inštalácia

Napájací 
kábel na 
striedavý prúd 

Pri použití 

Obmedzenie 

UPOZORNENIE 

· Pred prenášaním jednotku vypnite a odpojte zo siete.

· Jednotka sa nezapne, pokiaľ nie je riadne nainštalovaný zadný kryt.
· Prívody vzduchu umiestnite aspoň 20 cm od stien alebo iných 

prekážok.
Aby nedošlo k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným škodám, používajte napájací kábel a elektrickej 
zásuvky v súlade s nižšie uvedenými pokynmi:
· Používajte len dodaný napájací kábel, ktorý odpovedá zásuvke na striedavý prúd.
· Používajte len napájací kábel Xiaomi.
· Pred servisom alebo presunom čističky vzduchu, odpojte napájací kábel zo zásuvky. 

· Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálnu káblovú sadu ponúkanú výrobcom alebo jeho 
servisným strediskom.

· V prípade neobvyklých zvukov, nežiaduceho zápachu, vysoké teploty, nepravidelného chodu ventilátora alebo iných 
nepravidelností, zariadenie prestaňte ihneď používať.

· Nevkladajte prsty alebo iné cudzie predmety do žiadneho krytu, pohyblivé časti, alebo vstupu / výstupu vzduchu.
· Nepribližujte vlasy alebo látky k jednotke, aby ste zabránili jej zablokovanie alebo ich zachytenie vo vstupoch alebo 

výstupoch.
· Na jednotku si nesadajte, neopierajte sa o nej, ani jej nenakláňajte.
· Zaistite riadne vetranie, ak budete v blízkosti používať zariadenia využívajúce horľavá paliva, aby nedošlo k otrave 

oxidom uhoľnatým.

Aby nedošlo k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či iným škodám, nesmie sa jednotka používať v nasledujúcich situáciách:
· Povrchy, kde môže dôjsť k nakloneniu jednotky alebo jej nestabilnému umiestnenie.
· Prostredie s mimoriadne vysokými alebo nízkymi teplotami, alebo prostredie s prítomnosťou vody, napr. Kúpeľne.

· Nadmerné ohýbanie, prekladanie alebo krútenie napájacieho kábla môže viesť k jeho poškodeniu alebo obnaženie jadra.
· Kábel vždy odpájajte vytiahnutím zástrčky, nikdy ťahaním za kábel.
· Používajte iba vhodné zásuvky na striedavý prúd.
· Napájací kábel nepoužívajte s inými zariadeniami.
· Toto zariadenie smie používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými 

schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného 
použitia zariadenia a pochopili riziká s tým súvisiace.

· Deti sa so zariadením nesmú hrať.
· Čistenie a údržbu môže deti vykonávať iba pod dozorom.

Predná 
časť 

Displej 

Svetelný 
snímač 

Tlačidlo 
napájania/režimu

Zadná časť 

Mriežka ventilátora

Tlačidlo vypnutia/zapnutia
obrazovky a tlačidlo pre 
reset filtra 

Snímač teploty/vlhkosti  

Snímač prachu 

Kryt skrinky filtra

Port pre napájací kábel

Údržba Použitie 

Pripojenie k mobilnej aplikácii
Aby ste si stiahli aplikáciu Mi Home, vyhľadajte v obchode 
s aplikáciami "Mi Home" alebo naskenujte nasledujúci QR kód. 
Otvorte aplikáciu, prejdite na "My Device" (Moje zariadenia) 
a z horného pravého rohu pridajte "Mi Air Purifier Pro". Zariadenie 
je uvedené na "Smart Device List" (Zoznam chytrých zariadení).

Resetujte modul Wi-Fi 

Ak máte problémy 
s pripojením vášho 
telefónu k čističke 
vzduchu, súčasne 
stlačte tlačidlo režimu 
a svetla a podržte ho 
stlačené po dobu 
5 sekúnd. Pípnutie 
oznámi úspešný 
reset Wi-Fi.

Výmena filtra
Filter vymeňte raz za 3 až 6 mesiacov. 
Keď je zistený blížiaci sa koniec 
životnosti filtra, zakaždým, keď sa 
jednotka spustí, zobrazí displej jeho 
zostávajúcu životnosť.

Výmena filtra je popísaná na štítku 
"Výmena filtra" nalepenom v zadnej 
časti dvierok filtračnej jednotky.

Pred vykonaním predchádzajúcich 
operácií sa uistite, že je čistička 
vzduchu vypnutá a napájanie odpojené.

Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa uistite, že je čistička 
vzduchu vypnutá a napájanie odpojené.

Po výmene jednotku zapnite. Stlačte 
a podržte zadné tlačidlo po dobu 
6 sekúnd, kým sa neozve pípnutie. 
To označuje úspešnú výmenu filtra 
a časovač filtra je vynulovaný.

Poznámka: Jednotky s označením RFID 
v spodnej časti nevyžadujú vynulovanie 
časovača filtra.

Poznámka: Keď je filter nasýtený škodlivými plynmi, môže vydávať zápach. Filter 
prosím umiestnite na slnečné a vzdušné miesto, aby ste pachy eliminovali.

Čistenie skrinky filtra 

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri čistení 
prachu z prívodov vzduchu alebo stien skrinky 
použite vysávač alebo mäkkú handričku.

jte neostrý

Vyčistite snímač prachu
Ako je uvedené na obrázku, na otvorenie zadného krytu snímača prachu 
použi nástroj a na vyčistenie filtra a snímača použite tlakovú pištoľ alebo 
fukár.

Poznámka: Nepoužívajte prúd horúceho vzduchu.

10 % 

Zostávajúca 
životnosť filtra



Použitie 

Zapojenie do zásuvkySprávna poloha 

Pre dosiahnutie maximálneho výkonu umiestnite 
prívody vzduchu do určitej vzdialenosti od stien 
alebo iných prekážok.

> 20 cm 

Poznámka: Keď je zariadenie v prevádzke, nechajte dvere
a okná zatvorené. Docielite tak efektívnejšieho 
vyčistenie vzduchu.

  Otvorte skrinku filtra 

Mierne zdvihnite rukoväť na 
zadnom kryte, aby ste otvorili 
skrinku filtra. Uistite sa, že filter 
je v uzamknutej polohe.

Vyberte napájací kábel
Vyberte napájací kábel
a zatvorte zadný kryt.

Použitie

Tlačidlo napájania / režimu 

Stlačením zapnite jednotku, alebo 
prepnite režim prevádzky. Pre 
vypnutie jednotky stlačte a podržte po 
dobu 2 sekúnd.

Tlačidlo vypnutia/zapnutia 
obrazovky
Pre zapnutie / vypnutie obrazovky stlačte 
tlačidlo zapnutia / vypnutia obrazovky 
v zadnej časti jednotky.

Displej obrazovky 
Informácie zobrazené na čelnej obrazovke jednotky 

PM2.5 

Ukazovateľ čistoty vzduchu 

Kvalita vzduchu je označená zeleným, oranžovým 
a červeným svetlom

Zelená AQI 0–75 

Oranžová AQI 76–150 

Červená AQI>150 

Teplota 

Vlhkosť 

Ukazovateľ Wi-Fi

Prevádzkový režim 

Auto: Automaticky prepína režimy podľa kvality 
vzduchu v interiéri

Spánok: Režim s nízkou hlučnosťou pre pokojný 

nočný spánok

Obľúbený: Nastavením pomocou aplikácie 
upravíte a uložíte režim čistenia

Špecifikácie

Názov produktu Mi Air Purifier Pro Menovité napätie 100–240 V~ CADR (častice) 500 m3/h 

Model AC-M3-CA Menovitý kmitočet (AC) 50/60 Hz CADR (formaldehyd) 70 m3/h 

Rozmery 260x260x735 mm Menovitý výkon 66 W CCM (častice) P2 

Hmotnosť netto cca 8,0 kg Hlučnosť 69 dB(A) Najlepší výkon pri* 35 m2-60 m2 

Hmotnosť brutto cca 9,7 kg Účinnosť čistenia Vysoká Modul Wi-Fi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Spotreba v pohotovostnom režime pri pripojení k sieti: <2,0 W *Výpočet založen na norme Q/BJZMK0001-2015 

Regulačné informácie o zhode 

Európa - EÚ vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Beijing Smarty electronic technology limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa 
požiadavky platných smerníc a európskych noriem vrátane ich dodatkov.

Likvidácia a recyklácia
Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci 
bežného domáceho odpadu. Aby nedošlo k vzniku škôd na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví 
v dôsledku neriadené likvidácie odpadu, nechajte produkt zodpovedne recyklovať, aby ste podporili 
udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Pre vrátenie zariadenia využite systémy zberu 
a recyklácie, alebo kontaktujte predajcu, kde ste produkt zakúpili. Tu môžete produkt predať k riadnej 
recykláciu.

Mi Air Purifier Pro 
Užívateľská príručka

Pred použitím zariadenia najskôr starostlivo preštudujte tento návod 
a uchovajte ho pre prípadné budúce použitie.

Mi Air Purifier Pro Užívateľská príručka 

Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd. Viac informácií nájdete na www.mi.com . 

Adresa: 11-1102, Oflce Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Peking 

Verze 1.0 

025 
25℃ 60%

> 10 cm 

> 20 cm 

 Zapojte do zásuvky 

Pripojte napájací kábel 
k napájaciemu portu v spodnej 
časti jednotky. Potom ho 
zastrčte do zásuvky.

http://www.mi.com/



