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OPOZORILA
• Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi,

čutnimi ali  miselnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod
nadzorom ali so jim bila podana navodila glede uporabe naprave na varen način in
razumejo tveganja, ki jih uporaba naprave prinaša.

• Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja ali vzdrževalnih
del brez nadzora.

• Pred čiščenjem ali drugimi vzdrževalnimi deli mora biti napava izklopljena iz električne
napeljave.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z originalnim
napajalnim kablom, ki ga kupite pri proizvajalcu ali na pooblaščenem servisu.

Varnostni ukrepi·

• Preden čistilec prestavljate, ga izklopite in izključite iz elektrike.

• Čistilca ni mogoče vklopiti, če rešetka vetrnice in pokrov filtra nista pravilno
nameščena.

• Med vstopnimi odprinami za zrak in stenami ali drugimi predmeti naj bo vsaj 20 cm prostora.

• Redno čistite prah, lase in druge delce z zunanje rešetke filtra, da zmanjšate
možnost razraščanja bakterij.

• Odstranite prah, lase in delce z vhodnih odprin za zrak na čistilcu, da preprečite
zmanjšanje dovoda zraka.

• Če čistilca dlje časa ne boste uporabljali, pokrijte izhodne odprtine za zrak, da ne bi
v napravo vstopal prah, lasje in drugi delci.

V izogib ognju, elektroġoku ali drugim poġkodbam napajalni kabel uporabljajte v skladu s 
spodnjimi navodili:

• Napajalnega kabla ne vlecite, zavijajte ali zvijajte preveč,saj bi ovoj lahko počil in bi
kabli v notranjosti ostali nezaščiteni.

• Napajalni kabel mora biti vklopljen v ustrezno električno vtičnico.

• Uporabljajte napajalni kabel, ki je bil priložen v paketu skupaj s čistilcem. Ne uporabljajte
drugih, neoriginalnih napajalnih kablov.

• Pred vzdrževalnimi deli ali preden čistilec prestavljate, ga vedno izklopite iz elektrike.

• Če čistilec oddaja nenavadne zvoke, zavohate smrad, se naprava pregreva ali se
vetrnica nepravilno vrti, takoj prenehajte z uporabo.
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• Svojih prstov ali drugih predmetov ne dajajte v zaščitne dele, gibljive dele, vhodne ali
izhodne odpritine za zrak.

• Lasje in tkanine naj ne bodo v bližini čistilca, da ne bi prišlo do blokiranja
vhodnih ali izhodnih odprtin za zrak.

• Ne sedite in  ne naslanjajte se na napravo ter je ne nagibajte.

• Ko čistilec uporabljate skupaj s plinskimi napravami (kot so plinske peči, plinski grelci),
dobro zračite prostor, da ne bi prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

• Ne vlivajte tekočin, mečite praškov ali drugih drobnih snovi v izhodno odprino za zrak
na čistilcu.

Čistilca ne uporabljajte v naslednih okoliščinah, saj bi lahko prišlo od elektrošoka, 
požara ali drugih poškodb:

• V bližini odprtega ognja, kot so sveče, gorilniki za kadilo, peči, kamini, cigarete,
petarde, vžigalniki, večnamenske bakle, vžigalniki sveč ali požarne posode.

• V bližini naprav, ki proizvajajo visoke temperature, kot so električni grelci, ventilatorski
grelniki, električni grelniki za noge, električne peči, električni likalniki.

• Pazite, da v čistilnik ne pridejo vnetljive snovi.

• Na nestabilnih mestih, kjer lahko čistilec zlahka pade.

• V okolju, kjer je izredno vroče ali vlažno, kot je na primer kopalnica.

Pregled izdelka

Senzor svetlobe

Zaslon

Gumb za
vklop/način

Prednja stran Zadnja stran

Gumb za vklop/izklop zaslona / 
gumb za ponastavitev filtra

Rešetka ventilatorja

Senzor temperature / 
vlažnosti
Laserski senzor za 
delce

Pokrov prostora za filter

Konektor napajalnega kabla
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Navodila
Da bi zagotovili boljše čiščenje, naj bo med dovodom zraka in stenami ali drugimi 
predmeti nekaj razdalje.

>20cm

>10cm

>20cm

Opomba: Priporočljivo je, da med čiščenjem zaprete vrata in okna.

Priključite napajalni kabel

1

2

3

1. Odprite pokrov
prostora za
filter

2. Izvlecite napajalni
kabel

3. Priključite
napajalni kabel
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Uporaba
Gumb za vklop / način

Pritisnite gumb za vklop / način, da vklopite čistilec ali preklopite med načini. 
Pritisnite in zadržite dve sekundi, da čistilec izklopite.

Gumb za vklop/izklop zaslona

Pritisnite gumb za vklop/izklop zaslona na zadnji strani čistilca, da zaslon vklopite/

izklopite.

Zaslon
Podatki so prikazani na zaslonu vašega čistilca.

25℃60%

025 PM2.5

Indikator kakovosti zraka: prikazan 
je na naslednji način:

Temperatura
Vlažnost
Wi-Fi

Zelen
Oranžen 
Rdeč

Način:
Avtomatski: samodejno preklopi 
načine glede na stanje kakovosti 
zraka
Nočni: Tiho delovanje za mirno 
noč
Ročni: Prilagodite in upravljajte 
nastavitve prek aplikacije

0-75 μg/m3

76-150 μg/m3

150 μg/m3 ali 
več
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Ponastavitev Wi-Fi-ja
Če se vaš telefon ne more povezati s čistilcem zraka, istočasno pritisnite in držite 

gumb za način in lučko 5 sekund. Ko zaslišite pisk pomeni, da je bil Wi-Fi uspešno 

ponastavljen.

Povežite se z aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home
Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home *. 

Upravljajte svojo napravo z aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home.

Za prenos in namestitev aplikacije skenirajte QR kodo. Če je aplikacija že 
nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitev povezave. Lahko pa v 
trgovini z aplikacijami poiščite »Mi Home / Xiaomi Home«, za prenos in namestitev.

Odprite aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in 
sledite navodilom za dodajanje naprave.

*V Evropi se aplikacija imenuje Xiaomi Home app (razen v Rusiji). Ime
aplikacije, ki je prikazana v vaši napravi, bi moralo biti privzeto.

Opomba: Različica aplikacije Mi Home je morda posodobljena. Upoštevajte 

navodila, ki veljajo za trenutno različico aplikacije.

Zamenjava filtra
Povprečno obdobje zamenjave filtra je 6 - 12 mesecev. Ko 
je treba filter zamenjati, se na zaslonu prikaže preostala 
življenjska doba filtra, ko je čistilec vklopljen.

Za podrobna navodila glejte nalepko Zamenjava filtra na 
notranji strani pokrova prostora za filter. Pred zamenjavo 
filtra preverite, ali čistilec izključen in ga izklopite iz 
vtičnice.

Filter life remaining

10%
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Po zamenjavi filtra vklopite čistilec in pritisnite in zadržite 
gumb za ponastavitev filtra 6 sekund. Zvok piska pomeni, 
da je bil filter uspešno zamenjan in čas servisa filtra 
ponastavljen.

Opomba: Čistilca z nalepko RFID na dnu ni treba 
ponastaviti.

Opomba: Ko je filter nasičen s škodljivimi plini, lahko oddaja vonjave. Filter postavite 
na sončno in prezračeno mesto, da odpravite vonjave.

Vzdrževanje
Prepričajte se, da izklopite čistilec zraka in izklopite električno napajanje pred 

naslednjimi postopki.

Čiščenje prostora za filter
Za najboljše rezultate uporabite sesalnik ali mehko krpo, da odstranite prah, ki se 

oprijema dovodov zraka ali sten prostora.

Čiščenje laserskega senzorja za delce
Če želite odpreti pokrov senzorja za delce z laserjem, uporabite ostro orodje ter za 

čiščenje laserskega senzorja za delce in njegovega zadnjega pokrova uporabite pištolo 

za pihanje zraka ali sušilnik za lase.
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Opomba: Ne uporabljajte vročega zraka.

Tehnični podatki
Ime Mi Air Purifer Pro Nazivna napetost 100 - 240 V~ CADR (delci) 500 m3/h *

Model AC-M3-CA Nazivna  
frekvenca 50/60 Hz CADR (formaldehid) 70 m3/h *

Dimenzije
izdelka 260 × 260 × 735 mm Nazivna moč 66 W CCM (delci) P2

Neto teža Cca. 8.0 kg Glasnost ≤69 dB(A) Brezžična povezljivost Wi-Fi IEEE 
802.11 b/g/n 

2.4 GHzObseg 
delovanja  35 - 60 m2 Učinkovitost 

filtriranja delcev 
Visoka Poraba energije v 

stanju pripravljenosti  < 2.0 W

Najvišja 
izhodna moč RF Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz): 14.85 dBm

* Izračunano na podlagi standarda Q/BJZMK0001-2018

Informacije o skladnosti s predpisi

Izjava EU o skladnosti

Podjetje Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  izjavlja, da je ta naprava 
skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na 

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

Informacije o odlaganju in recikliranju

Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO 
kot v direktivi 2012/19 / EU), ki je ne smemo mešati z nerazvrščenimi 
gospodinjskimi odpadki. Namesto tega bi morali varovati zdravje ljudi in okolje 

s predajo vaše odpadne opreme na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne 
električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalne oblasti. Pravilno 
odlaganje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za 
okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da se za več informacij o lokaciji in pogojih takih zbirnih 
mest obrnete na serviserja ali lokalne organe.
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