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ADVARSEL
• Slå av og koble ut luftrenser før du flytter den.
• Luftrenser vil ikke slå seg på hvis gitteret foran viften eller lokket til filteret ikke er satt på riktig.
• Hold en avstand på minst 20 cm mellom luftinntakene og vegger og andre gjenstander.
• Fjern støv, hår og andre partikler gjevnlig fra filterets ytre rutenett for å redusere risikoen for bakterievekst.
• Fjern støv, hår og andre partikler fra luftrenserens luftinntak for å forhindre at luftinntaket blir redusert.
• Dekk til luftutløpet hvis luftrenser ikke skal brukes over en lengre periode for å forhindre at støv, hår og andre

partikler kommer inn i systemet.

Bruk strømledningen og stikkontakten som beskrevet nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt 
eller andre skader:
• Ikke trekk, vri eller bøy strømledningen for mye. Dette kan føre til at kjernen i strømledningen blir eksponert
eller ødelagt.
• Strømledningen må kobles til en passende stikkontakt.
• Bruk strømkabelen som følger med luftrenser. Ikke bruk strømledninger fra en tredjepart.
• Koble fra luftrenseren før du reparerer eller flytter den.
• Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut med en original strømledning som er kjøpt fra produsenten
eller serviceavdelingen.

• Slutt å bruke luftrenseren umiddelbart hvis den avgir uvanlig støy, har dårlig lukt, hvis den overopphetes
eller hvis viften roterer uregelmessig.
• Ikke få fingre eller fremmedlegemer inn i beskyttelsesdeler, bevegelige deler, luftinntak eller luftuttak.
• Hold gjenstander som hår og stoff unna luftrenseren for å forhindre blokkering av luftinntak og -uttak.
• Ikke sitt på eller len deg mot luftrenser eller vipp apparatet.
• Hvis du bruker produktet i samme rom som gassdrevne apparater (f.eks. gasspeis eller gassovner), må du
lufte tilstrekkelig for å unngå karbonmonoksidforgiftning.
• Ikke hell væsker, eller kast pulver eller andre partikler inn i luftrenserens luftuttak.

Ikke bruk luftrenseren under følgende omstendigheter eller på følgende steder, da det kan 
forårsake elektrisk støt, brann eller andre skader:
• I nærheten av åpen ild, for eksempel stearinlys, røkelsesbrennere, ovner, peiser, sigaretter, fyrverkeri, lightere,
fakler av forskjellige slag, stearinlys og griller.
• I nærheten av apparater som produserer høye temperaturer, for eksempel elektriske elementer, varmevifter,
elektriske fotovner, elektriske ovner og elektriske strykejern.
• På steder der brennbare gjenstander kan komme inn i luftrenseren.
• På ustabile steder der luftrenseren lett kan tippe.
• I rom med ekstremt varme eller fuktige miljøer, for eksempel på et bad.
• Denne enheten kan brukes av barn over 8 år og av personer som har fysisk, sensorisk eller psykisk
funksjonsnedsettelse og som ikke har kunnskap eller erfaring om enheten. I slike tilfeller må barnet eller personen
overvåkes eller instrueres om hvordan de bruker enheten sikkert og må forstå risikoen forbundet med enheten.
• Barn skal ikke leke med apparatet.
• Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
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Produktoversikt

Les denne håndboken nøye før bruk og spar på den for fremtidig bruk

Obs! Bilder av produktet, tilbehør og brukergrensesnitt i brukerhåndboken er kun gitt 
som referanse. Produktet og funksjoner kan variere avhengig av produktforbedringer.

Strømkabelkontakt

Temperatur- og 
fuktighetssensor 
Knapp for å slå av/på 
skjerm 
Laserpartikkelsensor

Lokk til filterrommet

OLED-skjerm

Foran Bak

Vifte 

Av/på og 
modusknapp
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Produktoversikt 

Skjerm

Av/på og modusknapp

Temperatur
Luftfuktighet

PM2,5

Moduser

Wi-Fi

Indikator for luftkvalitet

En av fargene nedenfor vises i henhold til

PM2.5-verdien 

025
25℃60%

Automatisk: Bytter automatisk 
modus i henhold til luftkvalitet 
Nattmodus: Rolig og behagelig 
modus for en god nattesøvn

Lav hastighet
Middels hastighet
Høy hastighet

Manuell: Still inn og lagre området 
som skal renses og effektiviteten  
med appen

Grønn 
Orange 
Rød

0–75 μg/m3 
76–150 μg/m3 
150 μg/m3 eller høyere
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Installasjon
Åpne filterrommet

Trykk på låsen for å åpne 
filterrommet. Sjekk at 
filteret er satt inn riktig.

1 Koble til stikkontakt

Koble strømledningen 
til kontakten på bunnen 
av luftrenser, og koble 
den deretter til en 
stikkontakt.

3Fjern strømledningen

Ta ut strømkabelen og 
lukk filterrommet.
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Av/på og modusknapp 
Trykk for å slå på luftrenser, og trykk 
deretter for å bytte modus. Hold inne i to 
sekunder for å slå av luftrenser.

Knapp for å slå av/på skjermen
Trykk på knappen på baksiden av 
luftrenser for å justere lysstyrken på 
skjermen og for å slå skjermen av og 
på.

Hvordan bruke produktet

20cm

20cm
10cm

Plasser luftrenser på et 
passende sted
For optimal drift, hold anbefalte avstander 
mellom luftrenser og vegger og andre 
gjenstander (se bildet over).

Obs! Vi anbefaler at dører og vinduer holdes 
lukket mens du bruker luftrenser for bedre 
rengjøringseffekt.
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Dette produktet fungerer med Mi Home/
Xiaomi Home-appen*. Kontroller enheten din 
med Mi Home / Xiaomi Home-appen.

Skann QR-koden for å laste ned og 
installere appen. Hvis appen 
allerede er installert, blir du sendt til 
tilkoblingsinnstillingssiden.
Eller søk etter Mi Home / Xiaomi 
Home i app store for å laste ned og 
installere den.

Filter ble ikke funnet, eller 
det installerte filteret er ikke 
et originalt filter.

filter 
Gjenstående

90 %

Tilbakestill Wi-Fi
Hvis telefonen ikke kan koble seg til 
luftrenser, trykk på knappene "Av/på 
og modus" og "På/av skjerm" samtidig 
i fem sekunder. Når du hører et pip, 
har luftrenserens Wi-Fi blitt tilbakestilt.

Koble til Mi Home/Xiaomi
Home-appen

Åpne Mi Home / Xiaomi Home-appen, trykk på + tegnet 
øverst til høyre, og følg deretter instruksjonene for å 
legge til enheten.

*Appen kalles Xiaomi Home i Europa (unntatt 
Russland). Navnet på appen som vises på enheten, 
skal brukes som standard.

Merk! Mi Home-appen kan ha blitt oppdatert til en ny 
versjon. Følg instruksjonene som gjelder den gjeldende 
appversjonen.

Melding om filterstatus
Melding om 
filterinstallasjon

2  Melding om filtrets
varighet

Når filterets levetid overstiger 
10%, kan du enten koble fra 
og koble til strømledningen 
på nytt og deretter slå på 
luftrenser igjen, eller åpne og 
lukke filterrommet og deretter 
slå på luftrenser igjen. 
Filterets gjenværende levetid 
(i %) vises på skjermen.

33     Melding om
filterbyte

Filteret må byttes etter 6-12 
måneder. Hvis filterets 
levetid er 10% eller mindre, 
viser skjermen en QR-kode 
og filterets gjenværende 
levetid (i%) når du slår på 
luftrenser.
Merk! Se instruksjoner for 
utskiftning av filter på innsiden 
av dekselet til filterrommet.

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

Installer et
originalfilter

Gjenværende
levetid 

2 %2 %
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Beskyttelse  og vedlikehold
Pass på at luftrenseren er slått av og koblet fra.

Rengjør filterrommet
Bruk en støvsuger eller en myk klut for 
å fjerne støv fra luftinntakene og 
filterrommet. Dette er viktig for å sikre 
optimal ventilasjon og rensing.

Rengjør laserpartikkelsensoren
Låsen til partikkelsensordekselet ligger 
rett over innsiden av filterrommet. Fjern 
lokket ved å skyve en finger oppover 
mot sperren (se figur A).

Rengjør lokket og sensoren med en 
trykkluftpistol eller en hårføner (som vist 
i figur B).

MERK! Ikke bruk varmluft.

Bilde A

Bilde B
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Spesifikasjoner

Navn
Mi Luftrenser

3h 
Nominell
spenning 100–240 V~

Leveringshastighet 
for ren luft 

(Leveringshastighet, 
partikler)

380 m3/timen

Modell AC-M6-SC
Nominell
frekvens 50/60 Hz

Formaldehydrensing 
Leveringshastighet for 

luft (Leveringshastighet, 
formaldehyd)

60 m3/time

Størrelse
240 × 240 
× 520 mm Nominell effekt 38 W

Strømforbruk i 
hvilemodus

< 2,0 W

Nettovekt Cirka 4,8 kg Lydnivå 64 dB (A) Trådløs tilkobling
WiFi IEEE 

802.11 b/g/n 
2,4 GHz

Områdes-
effektivitet

126 m2/time *
Effekt på 

rengjøring av 
partikler

Høy
Effekt på 

formaldehydbehandling
Høy

Maksimal RF-utgang
Wi-Fi 2,4 G (2 400–2 483,5 MHz): 17,78 dBm 

RFID (13,56 MHz): 0 dBm

*Beregnet i henhold til standard GB/T 18801-2015

Informasjon om samsvar

Europa - EU-samsvarserklæring
Herved bekrefter Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. at Mi Air Purifier 3h 

(Mi Air Purifier 3H) radiotype AC-M6-SC er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Hele teksten 
til EU-samsvarserklæringen finner du på følgende internettadresse: http://www.mi.com/global/
service/support/declaration.html

Informasjon om avhending og gjenvinning

Alle produkter med dette symbolet er avfall som utgjør eller inneholder elektriske eller 
elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19 / EU) som ikke må blandes 
med usortert husholdningsavfall. Bidra til å beskytte menneskers helse og miljøet 

ved å levere produkter til gjenvinningsstasjoner, utpekt av myndighetene, som tar seg av 
avfall som består av eller inneholder elektriske eller elektroniske deler. Riktig avhending og 
resirkulering bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers helse. Kontakt forhandleren eller lokale myndigheter for informasjon om og 
betingelsene for slike gjenvinningsstasjoner.
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Produsert av: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. (et Mi Ecosystem-foretak)
Adresse: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian 
District, Beijing
Du kan finne mer informasjon på www.mi.com

9 
Denne versjonen er kun til privat bruk og skal ikke deles.




