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Mi Air Purifier Pro Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar hem veilig voor latere naslag.
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LET OP

· Schakel het apparaat uit en koppel de voeding los voordat u gaat
verplaatsen.

· Het apparaat wordt niet ingeschakeld als de achterklep niet correct is
geplaatst.
· Houd de luchtinlaten op een afstand van ten minste 20 cm van muren of
andere obstakels.

Om brand, elektrische schokken of andere schade te voorkomen, dient u 
het netsnoer en de stopcontacten te gebruiken zoals hieronder beschreven:
· Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer dat geschikt is voor de
voedingsaansluiting.
· Gebruik alleen een Xiaomi-netsnoer.
· Koppel het netsnoer los van het stopcontact voordat u de luchtreiniger
onderhoudt of verplaatst.
· Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een
speciaal snoer dat verkrĳgbaar is bĳ de fabrikant of een onderhoudsdienst.

· Stop het gebruik onmiddellĳk in het geval van ongebruikelĳke geluiden,
ongewenste geuren, hoge temperaturen, onregelmatig draaien van de
ventilator of andere onregelmatigheden.
· Plaats geen vingers of andere vreemde voorwerpen in een afscherming,
bewegend onderdeel of luchtinlaat/-uitlaat.
· Houd haar en kleding uit de buurt van het apparaat om te voorkomen dat
het in inlaten of uitlaten verstopt raakt of vast komt te zi�en.
· Ga niet op het apparaat zi�en of leunen en kantel deze niet
· Zorg voor een goede ventilatie wanneer u het apparaat gebruikt naast
apparaten die ontvlambare brandstof gebruiken om
koolmonoxidevergi�iging te voorkomen.

Om brand, elektrische schokken of andere schade te voorkomen, mag u het 
apparaat niet gebruiken in de volgende omstandigheden:
· Oppervlakken waar het apparaat kan kantelen of op een andere manier
niet stabiel kan worden geplaatst.
· Omgevingen die extreem warm of nat zĳn of aan water zĳn blootgesteld,
zoals badkamers.

Beperkingen

In gebruik

AC-voeding-
skabel

Installeren

Dragen
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· Overmatig buigen, vouwen of verdraaien van het netsnoer kan leiden tot beschadiging of
blootstelling van de kabelader.
· Haal altĳd de stekker uit het stopcontact door deze vast te houden, niet door aan het
snoer te trekken.
· Alleen gebruiken met geschikte voedingsaansluitingen.
· Gebruik het netsnoer niet in combinatie met andere apparatuur.
· Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met
verminderde lichamelĳke, zintuiglĳke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, mits er toezicht worden gehouden of als ze zĳn geïnstrueerd over het veilige
gebruik van het apparaat en ze de risico’s begrĳpen.
· Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
· Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden
uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Display

Voorzĳde

Voeding / modusschakelaar

Poort voor voedingskabel

Stofsensor

Deksel van filterkast

Ventilatorrooster

Temperatuur- en vochtigheidssensor

Lichtsensor

Achterzĳde

Introductie van het product

Scherm aan/uit-knop en 
resetknop voor de filter
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Gebruik

2

Voor een optimale prestatie moet u de 
luchtinlaten op een bepaalde afstand van 
muren of andere obstakels houden.

Verwĳder het netsnoer en 
sluit de achterklep.

Juiste positie Aansluiten op een voeding

> 20 cm

> 10 cm

> 20 cm

Let op: Deuren en ramen moeten voor een efficiëntere 
luchtzuivering gesloten blĳven tĳdens het bedrĳf.

Haal de voedingskabel eruit

1

Til de hendel op de achterklep 
voorzichtig omhoog om de 
filterkast te openen. Controleer 
of het filter is vergrendeld.

Open de filterkast

3

Sluit de voedingskabel aan op 
de poort aan de onderzĳde van 
het apparaat en sluit deze aan 
op een stroomvoorziening.

Aansluiten op een voeding
1

2

3

Druk op de knop om het apparaat in te 
schakelen of om de bedrĳfsmodus te 
wĳzigen. Houd de knop 2 seconden 
ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Informatie die wordt weergegeven op het scherm aan de voorzĳde van het apparaat

Gebruik
Voeding / modusschakelaar Schermweergave

Druk op de aan/uit-knop aan de achterkant 
van het apparaat om het scherm in/uit te 
schakelen.

Auto: schakelt automatisch over naar een andere 
modus naargelang de binnenluchtkwaliteit

Slaapstand: modus met laag geluidsniveau voor een 
goede nachtrust

Favoriet: Pas de zuiveringsmodus aan en sla deze op 
door via de app het toepassingsgebied in te stellen

Scherm aan/uit-knop

25°C 60%

025 PM2.5

Indicator luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit wordt aangegeven door groene, 
oranje en rode lampjes

Wifi-indicator
Vochtigheid
Temperatuur

Bedrĳfsmodi

Groen Indicator 0 - 75
Oranje Indicator 76 - 150
Rood Indicator > 150
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Gebruik

Verbinden met mobiel apparaat
Zoek in de App Store naar "Xiaomi Home" of scan de 
volgende QR-code om Xiaomi Home te downloaden. Open 
de app, open "Mĳn apparaat" en voeg "Mi Air Purifier Pro" 
toe vanuit de rechterbovenhoek. U vindt het apparaat in 
de “Lĳst met slimme apparaten”.

Filter vervangen
Vervang het filter om de 3 tot 6 maanden. 
Wanneer wordt gedetecteerd dat de 
levensduur van het filter is verstreken, 
gee� het display telkens wanneer het 
apparaat wordt opgestart de resterende 
levensduur van het filter aan.  

Schakel het apparaat in nadat u het 
filter hebt vervangen. Houd de 
aan/uit-knop 6 seconden ingedrukt tot 
u een pieptoon hoort. Dit gee� aan dat 
het filter is vervangen en dat de timer 
voor het vervangen van het filter is 
gereset.

Wifi-module rese�en
Als u uw telefoon niet 
kunt verbinden met de 
luchtreiniger, houdt u 
de knop voor de modus 
en het lampje 
tegelĳkertĳd 5 
seconden ingedrukt. 
Een pieptoon gee� aan 
dat de wifi is gereset.

Raadpleeg voor het vervangen van het 
filter het label "Filter vervangen" op de 
achterkant van de deur van de filterkast.

Opmerking: Wanneer het filter verzadigd raakt door absorptie van schadelĳke 
gassen, kan er een geur vrĳkomen. Plaats het filter op een zonnige en 
geventileerde plaats om geuren te verwĳderen.

Zorg ervoor dat de luchtreiniger wordt 
uitgeschakeld en de kabel uit het 
stopcontact is, voordat u de voorgaande 
handelingen uitvoert.

Resterende 
levensduur filter

10.

Opmerking: Bĳ apparaten met het RFID-label 
aan de onderkant hoe� de timer voor het 
vervangen van filters niet te worden gereset.

Onderhoud
Zorg ervoor dat de luchtreiniger wordt uitgeschakeld en de kabel uit het 
stopcontact is, voordat de volgende handelingen worden uitgevoerd.

Reinig de filterkast Reinig de stofsensor

Let op: Gebruik geen warme lucht.

Voor een optimale prestatie moet u een stofzuiger of een 
zachte doek gebruiken om stof te verwĳderen die blĳ� 
vastzi�en in de luchtgaten of aan de wanden van de behuizing.

Gebruik, zoals weergegeven in de a�eelding, gereedschap 
dat niet scherp is om het achterste deksel van de 
stofsensor te openen en gebruik een luchtpistool of blazer 
om het filter en de sensor te reinigen
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Specificaties

Productnaam

Model

Afmetingen

Ne�ogewicht

Brutogewicht

Stroomverbruik in de standby-modus: < 2,0 W

Mi Air Purifier Pro

AC-M3-CA

260 x 260 x 735 mm

circa 8,0 kg

circa 9,7 kg

Nominale spanning

Nominale AC-frequentie

Nominaal vermogen

Geluidsniveau

Reinigingsefficiëntie

100-240 V

50/60 Hz

66 W

69 dB(A)

Hoog

CADR (deeltjes)

CADR (formaldehyde)

CCM (deeltjes)

Werkt het beste binnen *

Wifi-module

500 m3/h

70 m3/h

P2

35-60 m2

Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 Ghz

* Berekend op basis van de standaard Q/BJZMK0001-2015

Mi Air Purifier Pro Gebruikershandleiding
Fabrikant: Beĳing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd. Ga naar www.mi.com voor meer informatie.

version1.0

Adres: 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beĳing

Wĳ, Beĳing Smartmi Electronic Technology Limited, verklaren hierbĳ dat deze apparatuur voldoet aan de 
geldende richtlĳnen en Europese normen en amendementen.

Juiste verwĳdering van dit product. Dit merkteken gee� aan dat dit product niet samen met ander 
huishoudelĳk afval mag worden weggegooid. Verantwoorde recycling is vereist om mogelĳke schade aan 
het milieu of de menselĳke gezondheid door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, en het 
duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Als u een gebruikt apparaat wilt retourneren, 
gebruikt u het retour- en inzamelingssysteem of neemt u contact op met het verkooppunt waar u het 
product hebt gekocht. Zĳ kunnen dit product innemen voor milieuvriendelĳke recycling.

Europa — EU-conformiteitsverklaring

Informatie over verwĳdering en recycling

Informatie m.b.t. regelgeving




