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Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni egy eredeti tápkábelre, amelyet a gyártótól vagy az 
értékesítés utáni szerviztől vásárolt.
Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és ismeretek hiányában élő 
személyek használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos 
használatáról és megértették a veszélyeket magában foglal.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek nem végezhetnek tisztítást és 
karbantartást felügyelet nélkül.
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Óvintézkedések

Mozgatás

Telepítés

Takarítás

Energia biztosítása

Használat közben

Használati 
óvimtézkedések

· Kapcsolja ki és húzza ki a tisztítót, mielőtt áthelyezné.

· A tisztító nem kapcsol be, ha a ventilátorrács és a szûrõfedél fedele nincs megfelelõen felszerelve.
· Tartson legalább 20 cm távolságot a légbemenetek és a falak vagy más tárgyak között.
· A tisztítót szilárd és sík padlóra kell helyezni. 
Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

· Gyakran távolítsa el a port, a szőrt és az egyéb részecskéket a szűrő külső hálószövegéről, hogy 
csökkentse a baktériumok szaporodásának esélyét.

· Távolítsa el a port, a hajat és a részecskéket a tisztító légbeömlő nyílásaiból, hogy megakadályozza a 
levegő bevitelének csökkenését.

· Fedje le a levegõ kimenetét, hogy megakadályozza a por, a szõr és más részecskék beesését, ha a 
tisztítót hosszú ideig nem használják.

A tűz, áramütés vagy egyéb károk elkerülése érdekében használja a tápkábelt és az elektromos csatlakozót az alábbiak szerint:
· Ne húzza, ne csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, mert az kiszabadíthatja vagy eltörheti a 
vezeték magját.

· A tápkábelt megfelelő elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni.
· Használja a tisztítóhoz kapott tápkábelt, ne használjon harmadik fél tápkábelt.
· A karbantartás vagy a légtisztító áthelyezése előtt mindig húzza ki a tisztítót a hálózatból.
· Azonnal hagyja abba a tisztító használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, rossz szagokat áraszt, túlmelegszik 
vagy ventilátora szabálytalanul forog

· Ne dugja ujjait vagy idegen tárgyakat a védõ részekbe, a mozgatható részekbe, a levegõbemenetbe vagy 
a levegõnyílásokba.

· Tartsa távol a tárgyakat, például a szőrszálakat vagy szöveteket a tisztítótól, hogy ne akadályozza a 
levegő be- vagy kimenetét.

· Ne üljön rá, ne támaszkodjon rá és ne döntse meg a tisztítót.
· Ha gáztüzelésű készülékekkel (például gáztűzhelyek, gázmelegítők) együtt használja, kérjük, 
szellőztessen megfelelő mértékben a szén-monoxid-mérgezés elkerülése érdekében.

· Ne öntsön folyadékot, ne dobjon porokat vagy egyéb apró anyagokat a tisztító levegõ kimenetébe.
Ne használja a tisztítót a következő esetekben, mert áramütést, tüzet vagy egyéb károkat okozhat:

· Nyílt láng közelében, például gyertyák, füstölõk, kályhák, kandallók, cigaretta, petárdák, öngyújtók, 
többfunkciós fáklyák, gyertyagyújtók vagy tûzhelyek.
· Magas hőmérsékletet okozó készülékek, például elektromos melegítők, ventilátorok, elektromos 
lábmelegítők, elektromos kályhák, elektromos vasalók közelében.
· Ügyeljen arra, hogy gyúlékony tárgyak ne kerüljenek a tisztítóba.
· Olyan instabil helyeken, ahol a tisztító könnyen leeshet.
· Rendkívül meleg, nedves vagy nedves környezetben, például fürdőszobákban.



Energia/Mód gombKijelző/Wi-Fi visszaállítási gomb

Kijelző

Lézeres részecskeszenzor-
fedél

Tápkábel

Elölnézet Hátulsó nézet

Felső ventillátor rács

Termék áttekintés
Használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze 
meg későbbi felhasználás céljából



20 cm vagy több

20 cm vagy több 20 cm vagy több

Éjszakai Kézi

PM2.5 érték

Wi-Fi jelző

Módok

Zöld
Narancs 
Piros

0–75 μg/m³
76–150 μg/m³
150 μg/m³ vagy több

Levegőminőség jelző
Az alábbi színek egyike a PM2,5 
értéknek megfelelően jelenik meg:

Helyezze a tisztítót megfelelő 
helyre
Az optimális teljesítmény érdekében tartsa 
be az ajánlott távolságot a légbemenetek és a 
falak, illetve egyéb akadályok között.

Energia / Mód gomb
Nyomja meg a gombot a légtisztító bekapcsolásához; nyomja 
meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot a 
kikapcsoláshoz. Nyomja meg a gombot az 
üzemmódváltáshoz, amikor a légtisztító működik. 

Hogyan kell használni

Megjegyzés: ajánlott az ajtók és ablakok bezárása a jobb szűrés 
érdekében, ha a tisztítót használja.

Automatikus: Automatikus módváltás a 
beltéri levegő minőségének megfelelően.
Éjszaka: Rendkívül alacsony zaj a kényelmes 
alvási környezetért.
Kézi: Az alkalmazásban állítsa be és mentse 
el a lefedettségi területet és a tisztítási 
hatékonyságot.

Automata



Cserélje ki a szűrőt 
A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki a légtisztítót és húzza ki az áramot az eszközből.

Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne dugja ujjait a felső és az alsó rész közé a szűrőrekesz kinyitásakor vagy 
felszerelésekor.

1 Nyissa ki a szűrőrekeszt

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombokat (az ábra szerint) a tisztító felső 
részének eltávolításához a szűrőrekesz 
kinyitásához.

2 A szűrő eltávolítása 

Távolítsa el a régi szűrőt

3 A szűrő betétele 

Helyezze be a szűrőt felülről, hogy a 
megfelelő helyzetbe állítsa, és helyezze a 
tisztító felső részét a szűrőrekeszbe.

4 A szűrő visszaállítása
Amikor a légtisztító készenléti 
állapotban van, nyomja meg és 
tartsa lenyomva a Power / Mode 
gombot hat másodpercig, amíg a 
levegőminőség jelzője egy 
másodpercig zölden világít. 
Három sípolás hallatán a szűrő 
visszaállítása sikeres volt.

5 A Wifi visszaállításai
Ha telefonja nem tud csatlakozni a tisztítóhoz, 
egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a Power / 
Mode és a Display / Wi-Fi Reset gombokat öt 
másodpercig. A sípolás hallatán a Wi-Fi kapcsolat 
sikeresen visszaállt.

Megjegyzés: Javasoljuk a szűrő cseréjét 6–12 havonta. Amikor a szűrőt ki kell 
cserélni, a jelzőfény pirosan villog, ha a tisztító bekapcsol. A tisztító megfelelő 
működésének és tisztításának biztosításához látogasson el a www.mi.com 
weboldalra egy eredeti Mi szűrő beszerzéséhez.
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This product works with Mi Home / Xiaomi Home app *. Control your device, and interact it and other smart home devices with Mi Home / 
Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search 
"Mi Home / Xiaomi Home" in the app Store to download and install it.

Open Mi Home / Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device. 

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as 
the default.

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.  

Connect with Mi Home / Xiaomi Home App
This product works with Mi Home / Xiaomi Home app*. Control your device with Mi Home / Xiaomi Home app.



Ápolás és karbantartás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki az áramot.

A légtisztító tisztítása

Annak érdekében, hogy tisztítója 
megfelelően működjön és tisztuljon, 
porszívóval vagy puha ruhával 
távolítsa el a levegő lyukain vagy a 
ház falain tapadt porokat.

A lézerrészecske tisztítása
érzékelő
Nem éles eszközzel nyissa ki a 
lézeres részecskeszenzor fedelét, 
majd légfújó pisztollyal vagy 
hajszárítóval tisztítsa meg az 
érzékelőt és a fedélen lévő szűrőt az 
ábrán látható módon.

Megjegyzés: Ne használjon forró levegőt.

A szűrőrekeszben lévő szűrőt vízzel 
lehet tisztítani, alaposan 
megszáradás után helyezze vissza.

Megjegyzés: Tilos a tisztítót közvetlenül 
öblíteni vagy vízzel permetezni. Ne törölje 
le a tisztítót nedves ruhával, hogy 
megakadályozza a víz bejutását.




