
Čistilec zraka AP36
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Namestitev naprave

Odpiranje paketa
Odprite paket, napravo in vse dodatke vzemite iz paketa ter embalažo shranite za namene prihodnjega 
vzdrževanja in popravil. Pred uporabo odstranite večnamenski kompozitni filter iz plastičnih vrečk.

Sestavni deli

Vsebina paketa

Ime Naprava Uporabniški priročnik

Količina 1 1

Odstranjevanje in nameščanje filtra
Pred prvo uporabo filter odstranite iz plastične vrečke.

1. Pritisnite zaponki na obeh straneh pokrova dovoda zraka in ga odprite za približno 15°, nato povlecite 
navzgor, da odstranite pokrov. (Slika 1)

2.  Odstranite večnamenski kompozitni filter. (Slika 2)

Večnamenski kompozitni filter

Pokrov dovoda zraka

LED zaslon Zgornji pokrov

Prednji pokrov
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3. Odstranite paket večnamenskega kompozitnega filtra. (Slika 3)
4. Namestite večnamenski kompozitni filter. (Slika 4) 

5. Zaponki na pokrovu dovoda zraka vstavite v stranski reži, nato zaprite zgornjo stran. (Slika 5, Slika 6)

Namestitev
Za najboljši učinek čiščenja napravo postavite na tla v pokončnem položaju in na razdalji najmanj 30 cm od 
stene. (Slika 7)

Napravo priključite na napajanje
Preden napajalni kabel priklopite v vtičnico, preverite, ali je vhodna napetost 230 V, in se prepričajte, da so 
tako vtič kot vaše roke suhi.
Opomba: Če je napajalni kabel poškodovan, se iz varnostinih razlogov za pomoč obrnite na proizvajalca ali 
pooblaščen servis.

1 2

3 4

5 6

Zaponka Reža
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Uporaba naprave

Nadzorna plošča in zaslon

Opis gumbov
On/Off
Ko napravo priključite na napajanje, se zasliši zvok in lučka na nadzorni plošči zasveti. Naprava preide v 
stanje pripravljenosti.

Ob ponovnem pritisku na gumb za vklop/izklop, se zvočni signal oglasi enkrat, naprava se preklopi v 
pametni način. Za izklop naprave ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop.

Mode
Naprava ponuja 3 načine:
Način Smoke: V zelo umazanih ali močno onesnaženih prostorih je priporočljivo, da uporabite ta način. 
Tihi način: V tem načinu naprava deluje tišje. Ko potrebujete tišino, lahko izberete tihi način. 
Pametni način: V tem načinu lahko naprava samodejno prilagodi delovanje glede na kakovost zraka, ki ga 
zazna senzor prahu.

Koncentracija delcev in kakovost zraka se lahko prikažejo na LED zaslonu.
Sprememba barve na zaslonu predstavlja stopnjo onesnaženosti delcev. Obstajajo 3 barve, temnejša je barva, 
bolj resna je onesnaženost. Ko je na primer zaslon modre barve, pomeni, da je kakovost zraka odlična. Od 
dobre do slabe kakovosti si barve sledijo: modra, rumena in rdeča. Rdeča pomeni najslabšo kakovost zraka.

Naprava ima vgrajen svetlobni senzor. V vseh načinih vsi indikatorji in zaslon na napravi samodejno 
spreminjajo svetlost glede na svetlobo okolja.
Ko je naprava v temnem prostoru, so vse idikacijske lučke ugasnjene in naprava samodejno preklopi v 
stanje pripravljenosti, da tako ne moti spanja uporabnika. V svetlem okolju so vse indikacijske lučke 
prižgane in naprava deluje normalno.

Speed/Reset
Funkcije hitrosti
Gumb za ročno izbiro nizke, srednje in visoke hitrosti.
Opomba: Obstaja 5 hitrosti za osebne potrebe uporabnika: hitrost v načinu Smoke, visoka hitrost, srednja 
hitrost, nizka hitrost, hitrost v tihem načinu.

Ponastavitev
Ko zasveti indikator za zamenjavo filtra, je potrebno filter čim prej zamenjati, da bi se izognili sekundarnemu 

Prikaz kakovosti zraka: sprememba barve na zaslonu predstavlja stopnjo onesnaženosti delcev. 
Obstajajo 3 barve, temnejša je barva, bolj resna je onesnaženost. Ko je na primer zaslon modre 
barve, pomeni, da je kakovost zraka odlična. Od dobre do slabe kakovosti si barve sledijo: modra, 
rumena in rdeča. Rdeča pomeni najslabšo kakovost zraka.
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onesnaženju zaradi prepozne menjave filtra. Po zamenjavi filtra pritisnite in 5 sekund zadržite gumb "Speed/
Reset", dokler indikator ne zasveti. V nasprotnem primeru bo lučka ves čas svetila.

Timing
Naprava zagotavlja tri časovne razpone (1h, 4h, 8h). Enkrat pritisnite gumb za časovno nastavitev, da 
nastavite čas na 1 uro, dvakrat pritisnite, da nastavite čas na 4 ure, trikrat pritisnite, da nastavite čas na 8 
ur. Znova pritisnite za preklic in tako naprej. Ko se čas izteče, naprava preneha delovati.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje in menjava filtra
Opomba: Večnamenskega kompozitnega filtra ne perite v vodi!
1.  Pravilna nega in čiščenje filtra sta ključnega pomena za delovanje čistilca.
2.  Sledite navodilom v razdelku "Odstranjevanje in namestitev filtra".
3. Pravilno čiščenje večnamenskega kompozitnega filtra za daljšo življenjsko dobo filtra: Čistite enkrat na 

dva tedna; Ne perite z vodo; Očistite s sesalcem, filter položite na časopisni papir ali zaščitno podlogo; 
Med čiščenjem ne pritiskajte na večnamenski kompozitni filter, da ne bi prišlo do deformacije;

4. Menjava večnamenskega kompozitnega filtra: ko indikator zasveti, je potrebno filter zamenjati v dveh
tednih. Glede na stopnjo onesnaženosti in okolje, v katerem napravo uporabljate, je življenjska doba 
filtra lahko različna.

Čiščenje in vzdrževanje naprave
1.  Pred čiščenjem napravo izklopite iz napajanja.
2.  Pri uporabi v umazanih prostorih napravo čistite bolj pogosto.
3.   Madeže obrišite z mehko krpo.
4. Bolj trdovratne madeže obrišite z mehko krpo in razredčenim nevtralnim gospodinjskim čistilom.

Pred ponovno uporabo se prepričajte, da je naprava popolnoma suha.

Čiščenje infrardečega senzorja za prah
1.   Infrardeči senzor za prah redno čistite. Priporočljivo je čiščenje enkrat na tri mesece.
2.  Odprite pokrov infrardečega senzorja za prah. (Slika 8)
3. Očistite infrardeči senzor za prah: za čiščenje leče, dovoda in odvoda zraka uporabite mokro konico vatirane 

palčke, nato s suho konico vatirane palčke odstranite preostale madeže vode na senzorju. (Slika 9)

4. Namestite pokrov infrardečega senzorja za prah.

Shranjevanje naprave
Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo izključite iz napajanja, očistite in posušite napravo, jo 
pokrijte s plastično vrečko in jo shranite na suhem mestu.
Opomba: Ne vlecite napajalnega kabla. V primeru poškodbe kabla previdno izdklopite vtič.

Dovod zraka

Odvod zraka

Leča
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Varnostna opozorila

1. Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.
2. N aprave ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte, saj lahko pride do poškodbe izdelka ali požara.
3. Izdelek hranite izven dosega otrok. Otroci naprave ne smejo uporabljati brez nadzora odraslih.
4.  Naprave ne postavljajte na naslednja mesta:
 a. V vlažne prostore (na primer kopalnice) ali druga vlažna mesta, da ne bi prišlo do električnega udara ali 

poškodbe naprave.
b.   Na prosto ali na neposredno sončno svetlobo, da ne bi prišlo do bledenja ohišja naprave.
c.   V bližino virov toplote (na primer grelnikov), saj bi toplota lahko razbarvala ali deformirala ohišje naprave.
d.  Dim in prezračevanje v kuhinji bosta skrajšala življenjsko dobo filtra in poškodovala napravo.
e. Mesta, kjer je veliko olja (motornega olja), da ne bi prišlo do poškodb naprave, električnega udara ali opeklin.
f. Manj kot 2 metra od naprav, ki oddajajo šibke elektromagnetne valove, kot so TV, radio, zvočniki, 

kvarčne ure, žične antene, brezžični telefoni, brezžični mikrofoni, itd. EMI lahko vpliva na kakovost slike in 
zvočni učinek. (Vendar pa lahko zaradi različnih valovnih dolžin elektromagnetnih valov včasih pride do 
elektromagnetnih motenj, tudi če je čistilec zraka nameščen več kot 2 metra stran. Pri uporabi notranje 
antene bo to zlasti oviralo sprejem, zato napravo postavite čim dlje, da ne bi prišlo do motenj).

5. Najbolje je, da napravo postavite na tla, vsaj 30 cm od stene za najboljši učinek čiščenja. Pogosto 
spreminjajte položaj naprave, sicer lahko pride do obarvanja stene ali tal okoli naprave.

6. Vhodna napetost ne sme presegati nazivne vrednosti, da ne bi prišlo do poškodbe naprave ali požara.
7. Ne poškodujte napajalnega kabla. Na napajalni kabel ne nameščajte predmetov. Ne upogibajte, vlecite ali 

sukajte napajalnega kabla. Na napajalni kabel ne odlagajte težkih predmetov in ne stiskajte napajalnega 
kabla med težke predmete. Poškodba napajalnega kabla lahko povzroči požar in električni udar.

8.   Ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov in vtičev, da ne pride do kratkega stika, el. udara ali požara.
9. Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami. Ne vstavljajte prstov ali česa podobnega v odtok zraka, da se 

izognete nevarnosti električnega udara in poškodbam.
10. Posod za vodo, kot so akvariji za ribe ali vaze, ne postavljajte v bližino naprave. Če voda vstopi v 

napravo, lahko povzroči električni udar ali okvaro.
11.  Čistilnika zraka ne potiskajte, da ne bi padel.
12. Naprava med uporabo ne sme biti v vodoravnem položaju ali nagnjena. Ne sedite in ne stojte na napravi, ne

stresajte je, da ne bi prišlo do telesnih poškodb ali poškodbe izdelka.
13. Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, saj to zmanjša učinkovitost čiščenja in lahko povzroči škodo na 

napravi.
14.  Naprave ne uporabljajte za odstranjevanje strupenih snovi.
15.    Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte na mestih z veliko dima in prahu (na primer v kuhinji) ali vnetljivih 

plinov, korozivnih plinov in kovinskih delcev, sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali požara.
16. Če uporabljate vlažilec, bodite pozorni, da ne bi v napravo vstopila prekomerna količina vodne pare.

Vodna para lahko povzroči električni udar in poškoduje napravo.
17. Ko uporabljate pesticide, prenehajte uporabljati napravo, da preprečite vpijanje kemičnih snovi v

napravo, saj to lahko škoduje zdravju.
18. Pred zamenjavo filtra, čiščenjem ali premikanjem naprave, napravo izklopite in izključite napajalni kabel,

da ne bi prišlo do poškodbe ali električnega udara.
19. Za čiščenje naprave ne uporabljajte topil, kot so benzen, alkohol ali razredčila. Izogibajte se tudi razprševanju

insekticidov, da ne bi ohišje naprave počilo ali celo prišlo do kratkega stika, električnega udara ali požara.
20.  Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel.
21.  Ne vlecite napajalnega kabla. V primeru poškodbe kabla previdno izklopite vtič.
22. Če je napajalni kabel poškodovan, se iz varnostnih razlogov za strokovno pomoč obrnite na proizvajalca

ali druge strokovnjake.
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Odpravljanje težav

Preden napravo pošljete na pooblaščen servis, preverite spodnjo tabelo za odpravljanje težav.

Težava Možni vzroki Rešitev

Napaka napajanja
Na vtičnici ni el. energije Preverite električno omrežje

Napajalni kabel ni vklopljen Vklopite napajalni kabel

Iz naprave ne 
prihaja zrak

Dovod ali odvod zraka je blokiran Premaknite napravo, odstranite 
tuje predmete in preverite, če je 
plastična vrečka filtra odstranjena

Motor ne deluje Obrnite se na pooblaščen servis

Neprijeten vonj iz 
odvoda zraka

V prostoru je trenutno veliko 
neprijetnih vonjav (Veliko ljudi kadi itd.)

Ko je naprava nekaj časa vklopljena, 
neprijeten vonj postopoma izgine

Dolgo časa niste zamenjali filtra 
(okolje uporabe naprave vpliva na 
življenjsko dobo filtra, filter je morda 
treba posušiti ali zamenjati v nekaj 
mesecih ali celo tednih)

Filter za približno 2-3 uri postavite na 
sončno ali dobro prezračeno mesto, 
da voda izhlapi. (Ne izpostavljajte ga 
direktni sončni svetlobi, da se ne bi 
deformiral, saj to vpliva na delovanje 
naprave).

Zamenjajte filter.

Vse indikacijske lučke 
so ugasnjene, naprava 
samodejno preide v 
stanje pripravljenosti, 
ko je prostor osvetljen

Okoliška svetloba je šibka, kar lahko 
vpliva na svetlobni senzor in 
povzroči, da naprava preklopi v 
stanje pripravljenosti.

Napravo prestavite na bolj svetlo 
mesto.

Naprava ne preide v 
stanje pripravljenosti, 
ko je luč ugasnjena

Vir dnevne svetlobe, ki vstopa v 
prostor skozi vrata in okna, 
preprečuje, da bi naprava prešla v 
stanje pripravljenosti.

Preprečite, da bi svetloba vstopala v 
prostor, tako da zaprete vrata in 
okna, zagrnete zavese, itd.

Na zaslonu kakovosti 
zraka je vedno 
prikazana rdeča barva

Odvod zraka in leča infrardečega 
senzorja za prah sta zamazana

Zgornje in spodnje odprtine za zrak 
ter lečo očistite z vatiranimi palčkami.

Slab učinek čiščenja

Naprava je na neprezračenem mestu 
ali pa so v bližini naprave ovire

Napravo postavite na dobro 
prezračeno mesto in odstranite ovire

Večnamenski kompozitni filter že 
dolgo ni bil zamenjan

Zamenjajte večnamenski kompozitni 
filter

Opomba:  Če je napaka kljub zgornjim rešitvam še vedno prisotna, se obrnite na pooblaščen servis.
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Specifikacije izdelka

Tehnični podatki

Model AP36

Nazivna napetost 230 V~

Nazivna frekvenca 50 Hz

Nazivna moč 50 W

CADR (delci) 300 m³/h

CADR (formaldehid) 40 m³/h

Glasnost 61 dB(A)

Obseg delovanja 24 m² - 36 m²

Shema tokokroga

Infrardeči 
senzor 
za prah

AC motor

 Vezje nadzorne ploščeTiskano vezje 
napajalnika230V~50 Hz
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Podatki o proizvajalcu

Odlaganje

Napravo, dodatke in embalažo odložite v ustrezne zabojnike na okolju prijazen način. 

Naprave ne odlagajte v gospodinjske odpadke!

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Informacije o garanciji

Prodajalec vam nudi garancijo za čas 1 (enega) leta ali 2 (dveh) let (v primeru, da kupec dokupi dodatno eno 
leto ob naročilu izdelka), ki začne veljati z dnem prodaje končnemu kupcu. Garancija velja samo za 
materialne napake ali napake v izdelavi. Garancija velja samo na pooblaščenem servisu (Imedia GSM d.o.o., 
Prvomajska ulica 39, Nova Gorica). Ko uveljavljate garancijo, kontaktirajte servis@mishop.si, napišite napako 
in posredujte sliko garancijskega lista ter ime in priimek kupca.

Garancija ne velja za:
- za normalno obrabo
- napačno uporabo izdelka, npr.: preobremenitev izdelka, uporaba neodobrenih dodatkov...
- uporaba in škode nastale iz zunanjena vpliva
- škoda povrzočena zaradi neuporabe navodil, npr. povezava z neprimernim polnilcem, ali nepravilna 
namestitev delov
- popolnoma razstavljeno napravo

Proizvajalec Kingclean Electric Co., Ltd

Naslov No.1 Xiangyang road, Suzhou New District,Jiangsu province, 215009, Kitajska

Izjava o skladnosti

Podjetje Kingclean Electric Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi
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