
FIGYELEM

· Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki a gyártótól vagy a 
vevőszolgálattól vásárolt eredeti tápkábelre.

· Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással 
nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy 
utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és 
megértették a veszélyeket.
· Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói 
karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
· A karbantartás elvégzése eltt győződjön meg arról, hogy a tisztító ki van kapcsolva és ki van 

húzva a konnektorból. A ventilátorlapátok és a légcsatorna tisztítása után csavarral rögzítse a 

rácsot.
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Óvintézkedések

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

· A tisztító nem tud bekapcsolni, ha a ventilátorrács és a szűrőrekesz fedele nincs megfelelően felszerelve.
· Tartson legalább 20 cm távolságot a légbeömlők és a falak vagy egyéb tárgyak között.
· A tisztítót szilárd és sík padlóra kell helyezni.

· Tisztítás vagy egyéb karbantartás elõtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
· Gyakran távolítsa el a port, a szőrszálakat és az egyéb részecskéket a szűrő külső hálószűrőjéről, hogy csökkentse a baktériumok elszaporodásának 

esélyét.

· Távolítsa el a port, a szőrszálakat és a részecskéket a tisztító levegőbemeneti nyílásairól, hogy megakadályozza a levegőbeszívás csökkenését.

· Fedje le a levegőkimenetet, hogy elkerülje a por, haj és egyéb részecskék beesését, ha a tisztítót hosszú ideig nem használják.

A tűz, áramütés és egyéb károk elkerülése érdekében használja a tápkábelt és az elektromos csatlakozóaljzatot az alábbiak szerint:

· Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, mert ez szabaddá teheti vagy eltörheti a kábel magját.

· A tápkábelt megfelelő elektromos aljzatba kell bedugni.
· Használja a tisztítóhoz mellékelt tápkábelt, ne használjon harmadik féltől származó tápkábelt.
· Mindig húzza ki a légtisztítót a konnektorból, mielőtt karbantartást végez vagy áthelyezi a légtisztítót.

· Azonnal hagyja abba a tisztítóberendezés használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, rossz szagot bocsát ki, túlmelegszik, vagy ha ventilátora szabálytalanul 

forog.

· Ne dugja ujjait vagy idegen tárgyakat a védőrészekbe, a mozgó alkatrészekbe, a levegőbemenetekbe vagy a levegőkimenetekbe.

· Tartsa távol az olyan tárgyakat, mint a szőrszálak vagy szövetek a tisztítótól, nehogy elzárja a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait.

· Ne üljön rá, ne dőljön rá vagy döntse meg a tisztítót.

· Ha gáztüzelésű készülékekkel (például gáztűzhely, gázfűtés) együtt használja, szellőztessen megfelelően, hogy elkerülje a szén-
monoxid-mérgezést.

· Ne öntsön folyadékot, és ne dobjon porokat vagy egyéb apró anyagokat a tisztító légkimenetébe.

Ne használja a tisztítót az alábbi körülmények között, mert az áramütést, tüzet vagy egyéb károkat okozhat:
· Nyílt láng közelében, mint például gyertyák, füstölők, kályhák, kandallók, cigaretták, petárdák, öngyújtók, többcélú 
fáklyák, gyertyagyújtók vagy tűzőedények.

· Magas hőmérsékletet generáló készülékek, például elektromos fűtőtestek, fűtőventilátorok, elektromos lábmelegítők, elektromos tűzhelyek vagy vasalók 

közelében.

· Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön gyúlékony tárgy a tisztítóba.
· Instabil helyeken, ahol a tisztító könnyen felborulhat.
· Rendkívül meleg, párás vagy nyirkos környezetben, például fürdőszobákban.
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Termék áttekintés

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi ebben a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és 

a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Rács

Fedő (eltávolítani
a rácsot
itt) Hőmérséklet és

Páratartalom érzékelő025
Kijelző Kijelző be/ki

GombÜzemmód kapcsoló

Gomb Lézer részecske
ÉrzékelőBekapcsológomb

Szűrő
Rekesz
Borító

Power Port
Elölnézet Hátsó nézet
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Termék áttekintés

Megjelenítési utasítások
Durva részecskék jelzője

Szegény Mérsékelt Jó Kiváló
Megjegyzés: A durva részecskék aerodinamikai átmérője 
2,5 és 10 µm között van (PM10–PM2,5). A durva részecskék 
példái közé tartozik a por, a pollen, a spórák és a pernye.

PM2,5 érték 025
Hőfok

páratartalom

Mód
Automatikus:Automatikus üzemmódváltás a 

beltéri levegő minőségének megfelelően.

Alvás:Ultra alacsony zajszint a kényelmes 
alvási környezetért.Bekapcsológomb

Üzemmód kapcsoló gomb Alacsony sebesség

Közepes sebesség

Magassebesség

Levegőminőség-jelző
Az indikátor zöld, sárga, narancssárga vagy piros 

színben jelenik meg a PM2,5 értéknek 

megfelelően.
Kézikönyv:Állítsa be és mentse el a lefedettségi 

területet az alkalmazásban a tisztítási hatékonyság 

beállításához.
Zöld
Sárga
narancssárga

Piros

1-20 μg/m3

21-35 μg/m3

36-55 μg/m3

> 55 μg/m3
Wi-Fi jelző

Negatív ion jelző

A negatív ion funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A tisztító működés 
közben negatív ionokat tud generálni, majd a negatív elektron és az oxigénmolekulák 
közötti reakció során negatív levegőionok (NAI) keletkeznek. A NAI nagyon jó bizonyos 
légszennyező anyagok felfogásában.
A funkció az alkalmazásban engedélyezhető vagy letiltható. Ha engedélyezve van, a 
negatív ion jelzőfény világít; ha le van tiltva, a visszajelző nem világít.
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Telepítés

A tisztító behelyezése Csatlakoztatás elektromos aljzathoz

Az optimális teljesítmény érdekében győződjön meg arról, 
hogy a tisztító levegőbemenetei és más tárgyak, például falak 
közötti távolság megfelel az alább javasolt 
követelményeknek.

Csatlakoztassa a tápkábelt a tisztító alján lévő 
tápcsatlakozóhoz, majd dugja be az elektromos 
aljzatba.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az ajtókat és ablakokat zárva tartsa a jobb tisztító hatás érdekében a tisztító használata során.
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Hogyan kell használni

Be/kikapcsolás Váltási mód A kijelző fényerejének beállítása

Érintse meg a bekapcsológombot a tisztító 

bekapcsolásához.

Amíg a tisztító be van kapcsolva, érintse meg 

a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz.

Amíg a tisztító be van kapcsolva, 
érintse meg az üzemmódváltó 
gombot a módok közötti váltáshoz.

Nyomja meg a kijelző be-/kikapcsoló gombját a 
fényerőszintek közötti váltáshoz: be, halvány és ki.

Wi-Fi visszaállítása

Amikor először csatlakoztatja a tisztítót az alkalmazáshoz, 
vagy nem tud csatlakozni hozzá, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a kijelző be/ki gombot 7 másodpercig. A Wi-Fi 
sikeres visszaállítása után a tisztító hangjelzést ad.

Szűrőélettartam-értesítés

A kijelzőn megjelenik a szűrő hátralévő 
üzemideje, amikor a tisztító be van kapcsolva.
A kijelzőn egy figyelmeztető ikon jelenik meg, ha nem észlel 
eredeti szűrőt.

025 A gyermekzár funkció engedélyezése/letiltása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmódkapcsoló 
gombot 7 másodpercig a gyermekzár funkció 
engedélyezéséhez vagy letiltásához. A tisztító a 
megfelelő értesítési hangot ad, és a megfelelő ikont 
mutatja a kijelzőn.Szűrő szolgáltatás

hátralevő idő
értesítés

Nem eredeti szűrő 
figyelmeztetés
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Hogyan kell használni Napi ápolás és karbantartás

Wi-Fi engedélyezése/letiltása Figyelmeztetés: A következő műveletek végrehajtása előtt győződjön meg arról, 

hogy a tisztító ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.

Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző 
módkapcsoló gombját és a fényerő-beállító gombot 7 
másodpercig. A tisztító figyelmeztető hangot ad, és a Wi-
Fi le lesz tiltva.
Amíg a Wi-Fi ki van kapcsolva, egyszerre nyomja meg és 
tartsa lenyomva a kijelző módkapcsoló gombját és a 
fényerő-beállító gombot 7 másodpercig. A tisztító 
figyelmeztető hangot ad, és a Wi-Fi engedélyezve lesz.

Ventilátorlapátok és légcsatorna tisztítása

· Nyissa meg a burkolat bemélyedését. Csavarhúzóval 
lazítsa meg a csavart, majd húzza meg
fedje le felfelé a rács eltávolításához.

· Porszívóval távolítsa el a port a légcsatornáról és a 
ventilátorlapátokról, vagy óvatosan törölje le a port
puha ruhával.

· Egy kefével vagy puha kendővel finoman törölje le a 
negatív ion adót.

· Tisztítás után helyezze vissza a rácsot, és rögzítse a 
csavart.

Megjegyzés: A hiányzás elkerülése érdekében a csavart nem lehet eltávolítani. 

Lazítsa meg a csavart a rács eltávolításához.

025

Csatlakozzon a Mi Home / Xiaomi Home App alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással* működik. 
Irányítsd eszközödet a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az 
alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállítási 
oldalára. Vagy keressen rá a „Mi Home / Xiaomi Home” kifejezésre az App 
Store-ban a letöltéshez és telepítéshez.
Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső 

sarokban, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

* Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik 
Európában (kivéve Oroszországot). Az eszközön megjelenő 
alkalmazás neve legyen alapértelmezett.
Megjegyzés: Lehet, hogy a Mi Home alkalmazás verziója 
frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának 
megfelelő utasításokat.

Negatív ion
Adó

EAED95A7 Megjegyzés: A tisztító károsodásának elkerülése érdekében ne öblítse le vagy 

permetezze be közvetlenül vízzel a légcsatornát és a ventilátorlapátokat, illetve ne 

törölje le őket nedves ruhával.
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Napi ápolás és karbantartás

A szűrőrekesz tisztítása A lézeres részecskeérzékelő tisztítása

Az optimális szellőzés és tisztítás érdekében porszívóval 
távolítsa el a port a levegő bemeneti nyílásairól és a 
szűrőrekeszről, vagy óvatosan törölje le ezeket a 
területeket puha ruhával.

Egy nem éles eszközzel nyissa fel a lézeres 
részecskeérzékelő fedelét, majd légfúvóval vagy 
hajszárítóval tisztítsa meg a szűrőt a burkolaton és az 
érzékelőn az ábrán látható módon.

Megjegyzés: A tisztító károsodásának elkerülése érdekében ne öblítse le 
vagy permetezze be közvetlenül a szűrőrekeszt vízzel, illetve ne törölje át 
nedves ruhával.

Megjegyzés: Ne használjon forró levegőt.
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Műszaki adatok

Név: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro 
Modell: AC-M15-SC
A tétel méretei: 275 × 275 × 680 mm 
Nettó tömeg: kb. 6,8 kg
Hatásos lefedettség: 35-60 m2* 

Névleges feszültség: 100–240 V~ 

Névleges frekvencia: 50/60 Hz 

Névleges teljesítmény: 50 W

Zajszint: ≤65 dB(A)
* A GB/T 18801-2015 szabvány szerint számítva

Hálózati készenléti energiafogyasztás: < 2,0 W 
Részecsketisztítási hatékonyság: Magas
Formaldehid tisztítási hatékonyság: magas
A részecske tiszta levegő szállítási sebessége (CADR részecske): 500 m3/h Formaldehid 

tiszta levegő szállítási sebessége (CADR formaldehid): 185 m3/h Vezeték nélküli 

kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Tárolási hőmérséklet: -10℃40-re℃ 

Tárolási páratartalom: 5%–90% Gyártási 

dátum: Lásd a csomagolást

Az importőr adatait a dobozban találja.

RF specifikáció:
Wi-Fi 2,4 G (2400–2483,5 MHz), max. RF kimeneti teljesítmény: <20 dBm RFID 
(13,56 MHz), max. Mágneses térerősség: <60 dBμA/ m@10 m
Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Szabályozási megfelelőségi információk

Európa – EU megfelelőségi nyilatkozat
A Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés - Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, AC-
M15-SC típusú - megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen 
érhető el: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket 
nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt 
berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására 
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt   
lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal az ilyen gyűjtőpontok helyével, 
valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

9


