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Varning
• Stäng av och koppla ur luftrenaren innan du flyttar den.
• Det går inte att slå på luftrenaren om fläktgallret och filterfackets lock inte har installerats på rätt sätt.
• Håll ett avstånd på minst 20 cm mellan luftintagen och väggar och andra föremål.
• Avlägsna ofta damm, hår och andra partiklar från filtrets yttre nätgaller för att minska risken för bakterietillväxt.
• Avlägsna damm, hår och partiklar från luftrenarens luftintag för att förhindra att luftintaget minskar.
• Täck över luftutloppet om luftrenaren inte används under en längre tid för att förhindra att damm, hår och andra 

partiklar faller in.

Använd strömsladden och eluttaget enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar och 
andra skador:
• Dra inte i, vrid eller böj strömsladden för mycket. Det kan göra att kärnan i strömsladden exponeras eller går 

sönder.
• Strömsladden måste vara ansluten till ett lämpligt eluttag.
• Använd den strömsladd som medföljer luftrenaren. Använd inte strömsladdar från tredje part.
• Koppla alltid ur luftrenaren innan du utför underhåll på den eller flyttar den.
• Om strömsladden skadas måste den bytas ut mot en originalströmsladd köpt från tillverkaren eller 

serviceavdelningen.

• Sluta omedelbart använda luftrenaren om den avger ovanliga ljud eller dålig lukt, om den överhettas eller om 
fläkten roterar oregelbundet.

• Stick inte in fingrar eller främmande föremål i skyddsdelar, rörliga delar, luftintag eller luftutlopp.
• Håll föremål som hår och tyg borta från luftrenaren för att undvika att luftintagen och luftutloppen blockeras.
• Sitt inte på eller luta dig mot luftrenaren, och luta inte heller apparaten.
• Om du använder den tillsammans med gasdrivna apparater (gasspisar, gasvärmare) måste du ventilera 

tillräckligt för att undvika kolmonoxidförgiftning.
• Häll inte vätskor och kasta inte pulver och andra små partiklar i luftrenarens luftutlopp.

Använd inte luftrenaren under följande omständigheter och på följande platser eftersom det kan orsaka 
elektriska stötar, brand och andra skador:
• Nära öppna lågor, exempelvis stearinljus, rökelsebrännare, spisar, eldstäder, cigaretter, smällare, tändare, 

facklor av olika slag, stearinljuständare och grillar.
• I närheten av apparater som genererar höga temperaturer, exempelvis elektriska element, värmefläktar, 

elektriska fotvärmare, elektriska spisar och elektriska strykjärn. 
• Se till att inga lättantändliga föremål kommer in i luftrenaren.
• På instabila platser där luftrenaren lätt kan tippa.
• I extremt varma och fuktiga miljöer, exempelvis badrum.
• Den här apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer som har nedsatt förmåga fysiskt, sensoriskt 

eller mentalt och som inte har kunskap om eller erfarenhet av apparaten. Barnet eller personen behöver i 
sådana fall övervakas eller instrueras om hur apparaten används på ett säkert sätt och måste förstå riskerna 
med apparaten. 

• Barn får inte leka med apparaten. 
• Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
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Produktöversikt
Läs den här handboken noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

Obs! Bilder av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarhandboken är endast 
avsedda som referens. Den faktiska produkten och funktionerna kan variera beroende på 
produktförbättringar.

Knappen Skärm
på/av

Laserpartikelsensor

Lock till filterfacket

Strömkabelkontakt

Temperatur- och 
fuktsensor

OLED-skärm

Fram Bak

Fläktgaller

Knappen På/av 
och läge
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Produktöversikt

Skärm

Knappen På/av och läge

Temperatur
Luftfuktighet

PM2,5

Läge

Wi-Fi

Indikator för luftkvalitet

En av färgerna nedan visas enligt PM2,5-värdet

25℃60%

025
Automatisk: Växlar automatiskt läge 
efter luftkvalitet

Viloläge: Mycket tyst läge för bekväm 
sovmiljö.

Låg hastighet

Medelhög hastighet

Hög hastighet

Manuell: Ställ in och spara 
täckningsområdet och 
reningseffektiviteten i appen.

Grön 
Orange 
Röd

0–75 μg/m3
76–150 μg/m3
150 μg/m3 eller högre
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Installation

Öppna filterfacket

Tryck på spännet för att öppna 
filterfacket och kontrollera att 
filtret är rätt monterat.

1 Anslut till ett uttag

Anslut strömsladden till 
kontakten längst ned på 
luftrenaren och anslut den 
sedan till ett strömuttag.

3Ta ut strömsladdspaketet

Ta ut strömsladdspaketet 
och stäng filterfacket.

2
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Knappen På/av och läge

Tryck för att slå på luftrenaren och tryck 
sedan för att växla läge. Håll intryckt i två 
sekunder för att stänga av luftrenaren.

Knappen Skärm på/av

Tryck på knappen på baksidan av 
luftrenaren för att justera skärmens 
ljusstyrka och för att slå på och av 
skärmen.

Så här använder du produkten

20cm

20cm
10cm

Placera luftrenaren på en lämplig 
plats

För optimal funktion bör du hålla de 
rekommenderade avstånden mellan 
luftrenaren och väggar och andra föremål 
(se bilden ovan).

Obs! Vi rekommenderar att dörrar och fönster 
hålls stängda för en bättre renande effekt när du 
använder luftrenaren.
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Återställa Wi-Fi

Om telefonen inte kan ansluta till 
luftrenaren håller du in knapparna ”På/
av och läge” och ”Skärm på/av” samtidigt 
i fem sekunder. När du hör ett pip har 
luftrenarens Wi-Fi återställts.

Ansluta med Mi Home/Xiaomi 
Home-appen

Den här produkten fungerar med Mi 
Home/Xiaomi Home-appen*. Styr enheten 
med Mi Home/Xiaomi Home-appen.

Skanna QR-koden för att ladda ned 
och installera appen. Om appen 
redan är installerad dirigeras du till 
sidan för anslutningsinställningar. 
Eller sök efter Mi Home/Xiaomi Home 
i appbutiken för att ladda ned och 

installera den.

Öppna Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryck på + uppe 
till höger och följ sedan anvisningarna för att lägga till 
enheten.

*Appen kallas Xiaomi Home-app i Europa (förutom 
Ryssland). Namnet på appen som visas på enheten ska 
användas som standard.

Obs! Mi Home-appen kan ha uppdaterats till en ny 
version. Följ instruktionerna som gäller för den aktuella 
appversionen.

Meddelanden om filterstatus
1   Meddelande om 

filterinstallation
Inget filter hittades eller så är 
det installerade filtret inte ett 
originalfilter.

2   Meddelande om filtrets 
livslängd

När luftrenaren identifierar att 
filtrets livslängd överskrider 
10 % kan du antingen dra ur 
och återansluta strömsladden 
och därefter slå på luftrenaren 
igen, eller öppna och stänga 
filterfacket och sedan slå 
på luftrenaren igen. Filtrets 
återstående livslängd (i %) visas 
på skärmen.

3   Meddelande om 
filterbyte

Filtret behöver bytas efter 6–12 
månader. Om filtrets livslängd 
är 10 % eller mindre visar 
skärmen en QR-kod och filtrets 
återstående livslängd (i %) när du 
slår på luftrenaren.

Obs! Se instruktionerna för filterbyte 
på insidan av locket till filterfacket.

Obs! Filtret kan lukta när det absorberar 
mycket skadliga gaser. Vi rekommenderar 
att filtret förvaras på en plats med god 
belysning och ventilation för att förbättra 
det aktiva kolets aktivitet och återställa 
dess partikeladsorptionskapacitet. 
Byt ut filtret när den rekommenderade 
livslängden är slut.

Installera ett 
originalfilter

Filter 
återstående

90 %

Filter 
återstående

2 %
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Skötsel och underhåll
     Se till att luftrenaren är avstängd och urkopplad.

Rengöra filterfacket

Använd en dammsugare eller en mjuk 
trasa och ta bort damm från luftintagen 
och filterfacket. Det här är viktigt för 
att säkerställa optimal ventilation och 
rening.

Rengöra laserpartikelsensorn

Spärren till partikelsensorns lock sitter 
precis ovanför insidan av filterfacket. Ta 
bort locket genom att trycka ett finger 
uppåt mot spärren (se bild A).

Rengör locket och sensorn med en 
tryckluftspistol eller en hårtork (enligt 
bild B).

Obs! Använd inte varmluft.

Bild A

Bild B
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Specifikationer

Namn
Mi Luftrenare 

3h
Nominell 
spänning

100–240 V~

Leveranshastighet  
för ren luft

(Leveranshastighet, 
partiklar)

380 m3/tim

Modell AC-M6-SC
Nominell 
frekvens

50/60 Hz

Formaldehydrening 
Leveranshastighet för luft

(Leveranshastighet, 
formaldehyd) 

60 m3/tim

Objektmått
240 × 240 × 

520 mm
Nominell effekt 38 W

Strömförbrukning i 
standbyläge

< 2,0 W

Nettovikt Cirka 4,8 kg Ljudnivå 64 dB (A) Trådlös anslutning
Wi-Fi IEEE 

802.11 b/g/n 
2,4 GHz

Områdeseffek-
tivitet

126 m2/tim *
Effekt vid 

partikelrening
Hög

Effekt vid 
formaldehydrening

Hög

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

RFID (13,56 MHz): 0 dBm

*Beräknat enligt standard GB/T 18801-2015

Information om regelefterlevnad

Europa – EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. att radioutrustningen 
Mi Luftrenare 3h (Mi Air Purifier 3H), typ AC-M6-SC överensstämmer med direktivet 

2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 
internetadress:  http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

Information om kassering och återvinning

Alla produkter med den här symbolen är avfall som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med 
osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom 

att lämna utrustning som ska kasseras till en återvinningsstation som tar hand om avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, som utsetts av en myndighet. 
Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser 
för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer 
information om platsen samt villkor för sådana återvinningsstationer.
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Tillverkad av: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 

(ett Mi Ecosystem-företag)

Adress: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing

Mer information finns på www.mi.com




