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ADVARSEL
• Sluk og frakoble luftrenseren inden du flytter den. 
• Man kan ikke tænde luftrenseren hvis ventilator gitteret og filter bakken ikke er installeret rigtigt. 
• Bevar en afstand på mindst 20 cm mellem luftindtag og vægge og andre genstande. 
• Fjern ofte støv, hår og andre partikler fra filterets ydre gitter for at reducere risikoen for bakterievækst. 
• Fjern ofte støv, hår og partikler fra luftrenserens luftindtag for at forhindre at luftindtaget bliver reduceret.  
• Dæk luftudløbet til hvis luftrenseren ikke bruges i en længere periode for at hindre støv, hår og andre partikler 

i at trænge ind.  
•  •
Anvend strømkablet og stikket som anvist forneden for at undgå brand, elektrisk stød og andre skader: 

• Hverken træk, vrid eller bøj strømkablet for meget. Det kan forårsage at kernen i strømkablet bliver 
eksponeret eller går i stykker. 

• Strømkablet skal være tilsluttet til en passende stikkontakt.  

• Anvend det strømkabel som følger med luftrenseren. Anvend ikke strømkabler fra tredjepart. 

• Frakoble altid luftrenseren inden du udfører vedligeholdelse på den eller flytter rundt på den. 

• Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal den udskiftes med et originalt strømkabel købt fra fabrikanten eller 
fra serviceafdelingen. 

• Stop straks med at bruge luftrenseren hvis den giver en usædvanlig lyd eller dårlig lugt, hvis 
den overophedes eller hvis ventilatoren roterer usædvanligt.

• Indsæt ikke fingre eller fremmedlegemer ind i beskyttelsesdele, bevægelige dele, luftindtag eller luftudtag.

• Hold genstande som hår og stof væk fra luftrenser for at forhindre at luftindtag og luftudtag blokeres.

• Man må hverken sidde på eller læne sig op imod luftrenseren, og læn dig heller ikke på apparatet.  

• Hvis du bruger den sammen med gasdrevne apparater (gasovne, gasvarmere), skal du ventilere 
tilstrækkeligt for at undgå kulilteforgiftning.

• Hæld ikke væsker og kast ikke pulver eller andre partikler ind i luftrenserens luftudløb.

Anvend ikke luftrenseren under følgende omstændigheder og på følgende steder eftersom det 
kan forårsage elektrisk stød, brand eller andre skader:  
• I nærheden af åben ild, f.eks. stearinlys, røgelses brændere, komfurer, pejse, cigaretter, fyrværkeri, lightere, 
fakler og lignende, stearinlys tændere og grille. 

• I nærheden af apparater som genererer høje temperaturer, f.eks. elektriske elementer, ventilatorer, elektriske 
fodvarmere, elektriske komfurer og elektriske strygejern. 

• Sørg for at brandfarlige genstande ikke kommer ind i luftrenseren. 

• På ustabile steder hvor luftrenseren nemt kan tippe.  

• I ekstremt varme og fugtige miljøer, f.eks. i badrum.  

• Denne enhed kan bruges af børn over 8 år og af personer, der har fysisk, sensorisk eller psykisk svækkelse, og 
som ikke har nogen viden eller erfaring med enheden. I sådanne tilfælde skal barnet eller personen dog 
overvåges eller instrueres i, hvordan man bruger enheden sikkert og skal forstå risikoen forbundet med enheden.

• Børn må ikke lege med apparatet.  

• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af et barn uden tilsyn.
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Produkt oversigt

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden anvendelse og gem den til fremtidig 
reference.  

Bemærk! Billeder af produktet, tilbehør og brugergrænsefladen i brugsanvisningen er kun for 
reference. Det faktiske produkt og funktioner kan variere afhængig af produktforbedringer. 

Strømkabel input

Temperatur- og 
fugtsensor 
Skærm Knap tænd/
sluk 

Låg til filter bakken

OLED-skærm 

Frem Tilbage 

Luftgitter 

Tænd og sluk 
knappen/
placering 
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Produkt oversigt

Skærm

Tænd/Sluk og tilstand knappen

Temperatur
Luftfugtighed

PM2,5

Tilstand

Wi-Fi

Indikator for luftkvalitet

En af nedenstående farver vises i henhold til

025
25℃60%

(A) Automatisk: Skifter automatisk
niveau efter luftkvalitet

Dvaletilstand: Meget stille tilstand for
behageligt sovemiljø

Lav hastighed
Middelhøj hastighed
Høj hastighed
Manual: Indstil og gem
dækningsområde og
appens rengørings effektivitet.

PM2.5-værdien 
Grøn ¨
Orange 
Rød

0–75 μg/m3 
76–150 μg/m3 
150 μg/m3 eller højere
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Installering
Åben filter bakken

Tryk på spændegrebet for at 
åbne filterrummet, og 
kontroller, at filteret er 
korrekt installeret.

1 Tilslut til et stik

Tilslut strømkablet til 
input indgangen længst 
nede på luftrenseren og 
tilslut derefter til en 
stikkontakt. 

3Fjern strømkablet

Tag strømkablet ud 
og luk filter bakken. 
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Tænd/Sluk og tilstand knappen 
Tryk for at tænde luftrenseren og tryk 
derefter for at skifte mellem tilstande. 
Hold den indtrykket i to sekunder for at 
slukke luftrenseren. 

Skærm Tænd/Sluk knappen 
Tryk på knappen på bagsiden af 
luftrenseren for at justere på 
skærmens lysstyrke og for at tænde 
og slukke skærmen. 

Se her hvordan du bruger produktet 

20cm

20cm
10cm

Placer luftrenseren på et 
passende sted 
Foör optimal funktion bør du holde de 
anbefalede afstande mellem luftrenseren 
og væggen og andre genstande (Se 
billedet foroven).  

Bemærk! Vi anbefaler at døre og vinduer holdes 
lukket for bedre  rensende effekt når du bruger 
luftrenseren.
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Dette produkt fungerer sammen med Mi 
Home/Xiaomi Home appen*. Styr 
enheden med Mi Home/Xiaomi Home 
appen.

Dette produkt fungerer sammen med 
Mi Home/Xiaomi Home appen*. Styr 
enheden med Mi Home/Xiaomi 
Home appen. Scan QR-koden for at 
downloade og installere appen. Hvis 
app'en allerede er installeret, 

Intet filter blev fundet eller 
det installerede filter er ikke 
et original filter.

Filter 
resterende

90 %

Nulstil Wi-Fi
Hvis telefonen ikke kan tilsluttes til luftrenseren, 
holder du “Tænd/sluk og tilstands” knappen 
inde og “Tænd og sluk skærm” knappen inde 
samtidigt i fem sekunder. Når du hører et bip  er 
luftrenserens Wi-Fi nulstillet.  

Forbind med Mi Home/Xiaomi 
Home-appen 

skal du dirigeres til siden via forbindelsesindstillingerne. 
Eller søg efter Mi Home/Xiaomi Home i app-butikken for 
at downloade og installere den. 
Åben Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryk på + oppe til 
højre og følg derefter anvisningen for at lægge enheden 
til. 
*Appen kaldes Xiaomi Home-app i Europa (udover 
Rusland). 
Navnet på appen som vises på enheden skal bruges 
som standard. 

Bemærk! Mi Home-appen kan være opdateret til en ny 
version. Følg vejledningen som gælder for den aktuelle 
app-version. 

Meddelelse om filterstatus
 1   Meddelelse om filter 
installation

2   Meddelelse om filterets 
holdbarhed

Når luftrenseren identificerer at 
filterets holdbarhed overskrider 
10%, kan du enten trække det ud 
og frakoble strømkablet og 
derefter tænde luftrenseren igen, 
eller åbne og lukke filter bakken 
og derefter tænde luftrenseren 
igen. Filterets resterende 
holdbarhed (i%) vises på 
skærmen. 

33      Meddelelse om
filterskifte

Filteret skal udskiftes efter 6-12 
måneder. Hvis filterets 
holdbarhed er 10% eller mindre, 
viser skærmen en QR-kode og 
filterets resterende holdbarhed 
(i %) når du tænder 
luftrenseren. 
Bemærk! Se vejledningen for 
filterskifte på indersiden af  låget til 
filter bakken. 

Obs!Filteret kan lukte når det tar opp 
veldig skadelige gasser. Vi anbefaler at 
filteret blir lagret et sted med god 
belysning og ventilasjon for å forbedre 
aktiviteten til aktivt karbon og 
gjenopprette 
partikkeladsorpsjonskapasiteten.
Bytt filter når anbefalt levetid er over.

Installer et
original filter

Filter
resterende

2 % 
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Beskyttelse og vedligeholdelse 
Sørg for at luftrenseren er slukket og frakoblet. 

Rengør filter bakken 
Brug en støvsuger eller en blød klud og 
fjern støv fra luftindtag og filter bakke. 
Dette er vigtigt for at sikre optimal 
ventilation og rensning. 

Rengør laser partikel sensor   
Spærren til partikel sensorens lås 
sidder præcist foroven på indersiden af 
filter bakken. Fjern låsen ved at trykke 
en finger op ad imod spærren (Se 
billede A). Rengør låsen og sensoren 
med en trykluftpistol eller en hårtørrer 
(som vist på billede B). 

Bemærk! Anvend ikke varmluft

Bild A

Bild B
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Specifikationer 

Navn
Mi Luftrenare 

3h
Nominel
spænding

100–240 V~

Leveringshastighed 
for ren luft 

(leveringshastighed, 
partikler) 

380 m3/tim

Model AC-M6-SC
Nominell 
frekvens

50/60 Hz

Formaldehydrens 
Leveranshastighet för luft 

(Leveringshastighed, 
formaldehyd)

60 m3/tim

Objektmål
240 × 240 × 

520 mm
Nominel effekt 38 W

Strømforbrug i 
Standby tilstand

< 2,0 W

Nettovægt Cirka 4,8 kg Ljudnivå 64 dB (A) Trådløs tilslutning
Wi-Fi IEEE 

802.11 b/g/n 
2,4 GHz

Område-
effektivitet 

126 m2/tim *
Effekt ved 

partikel rens
Høj

Effekt ved 
formaldehyd oprens

Høj

Maksimal RF-udgang
Wi-Fi 2,4 G (2 400–2 483,5 MHz): 

17,78 dBm RFID (13,56 MHz): 0 dBm

*Beregnet i følge standard GB/T 18801-2015

Information om overholdelse

Europa - EU-overensstemmelseserklæringen
Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. bekræfter hermed at radioudstyret

     Mi Luftrenser 3h (Mi Air Purifier 3H), type AC-M6-SC er i overensstemmelse med 
direktivet 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på 
følgende internetadresse: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
Alle produkter med dette symbol er affald, der udgør eller indeholder elektriske eller 
elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke må blandes med 
usorteret husaffald. I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at 
lade dette udstyr blive bortskaffet på en genbrugsstation, der håndterer affald,

der består af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter, som er udpeget af en 
myndighed. Korrekt bortskaffelse og genbrug bidrager til at hindre potentielle negative 
konsekvenser for miljøet eller menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale 
myndigheder for mere information om hjemmeside og betingelserne for sådanne 
genbrugsstationer. 
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Fremstillet af: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 
(en Mi Ecosystem-virksomhed) 
Adresse: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian 
District, Beijing 
Mere information findes på www.mi.com
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