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Mi Air Purifier 3C
Mi Hava Temizleyici 3C

AC-M14-SC

Kullanım Kılavuzu
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Ürüne Genel Bakış
Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve 
daha sonraki referanslar için saklayın.

Ekran/Wi-Fi Sıfırlama 
Düğmesi

Top Fan Gri

Güç/Mod Düğmesi

Ekran

Ön Arka

Lazer Partikülü
Sensör Kapağı

Güç Kablosu
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Nasıl Kullanılır

Temizleyiciyi uygun bir yere yerleştirin. Optimum performans için, 
hava girişleri ile duvarlar veya diğer engeller arasında önerilen 
mesafeyi koruyun.

20 cm ya da daha fazla

20 cm ya da daha fazla

20 cm ya da daha fazla

A
Otomatik

ManualGece

Güç/Mod Düğmesi
Hava temizleyiciyi açmak 
için düğmeye basın; kapat-
mak için düğmeyi 2 saniye 
basılı tutun. Hava temizleyici 
çalışırken modu değiştirmek 
için düğmeye basın.
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Hava Kalitesi Göstergesi
PM2.5 değerine göre aşağıdaki renklerden biri 
görüntülenecektir:

Yeşil_________ 0–75 μg/m3
Turuncu________ 76–150 μg/m3

Kırmızı ___________ 150 μg/m3 ya da daha fazla

PM2.5 Değer

Wi-Fi Göstergesi

Otomatik: İç hava kalitesine göre modları otomatik 
olarak değiştirin.

Gece: Rahat bir uyku ortamı için ultra düşük 
gürültü.

Manüel: Uygulamada kapsama alanını ve temizleme 
verimliliğini ayarlayın ve kaydedin. 

Modlar

Not: Arıtıcıyı kullanırken daha iyi filtreleme için kapı ve pencerelerin kapatılması 

önerilir.
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Filtreyi Değiştirin
Filtreyi değiştirmeden önce hava temizleyiciyi kapattığınızdan ve 
gücü kestiğinizden emin olun.
Not: Yaralanmaları önlemek için filtre bölmesini açarken veya takarken parmak-
larınızı üst ve alt kısım arasına sokmayın.

1. Filtre bölmesinin 
    açılması
Filtre bölmesini açmak 
için arıtıcının üst kısmını 
çıkarmak için düğmelere 
(şekildeki gibi) basın ve 
basılı tutun.

2. Filtreyi çıkarma
Eski filtreyi çıkarın. 

3. Filtreyi takma
Doğru konuma takmak 
için filtreyi üstten takın 
ve temizleyicinin üst 
kısmını filtre bölmes-
ine takın. 
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4. Filtreyi sıfırlama
Hava temizleyici bekleme modundayken, Güç/Mod 
düğmesini hava kalitesi göstergesi bir saniyeliğine 
yeşil yanana kadar altı saniye basılı tutun. Üç bip sesi 
duyduğunuzda filtre başarıyla sıfırlanmıştır.

5. Wi-Fi’yi Sıfırlama
Güç/Mod ve Ekran/Wi-Fi Sıfırlama düğmelerini aynı 
anda beş saniye basılı tutun.  Bir bip sesi duyduğunuz-

da, Wi-Fi bağlantısı başarıyla sıfırlanmış demektir.

Not: Filtrenin 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Filtrenin değiştirilmesi gerek-
tiğinde, temizleyici açıldığında gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir. 
Temizleyicinizin düzgün şekilde çalıştığından ve havayı temizlediğinden emin 
olmak için lütfen orijinal bir Mi filtresi satın almak üzere www.mi.com adresini 
ziyaret edin.
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Mi Home / Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanın
Bu ürün  Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla çalışır*. Cihazınızı 
Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla kontrol edin.
Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla çalışır*. Cihazınızı 
kontrol edin ve Mi Home /Xiaomi Home uygulamasıyla onu ve diğer 
akıllı ev cihazlarını etkileşime sokun.
Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodu tarayın. Uygulama 
halihazırda yüklü ise doğrudan bağlantı kurulumu sayfasına 
yönlendirilirsiniz. Veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için 
uygulama mağazasında “Mi Home / Xiaomi Home”u arayın.
Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üst köşedeki  “+” 
işaretine tıklayın, ve sonrasında cihazınızı eklemek için yönlendir-
meleri takip edin.

* Uygulama Avrupa’da Xiaomi Home olarak görülür (Rusya hariç). Cihazınızda 
gösterilen uygulama adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Not: Uygulama versiyonu güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama versi-

yonuna dayanan talimatları takip edin.
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Temizlik  ve Bakım
Temizlemeden önce hava temizleyiciyi kapattığınızdan ve gücü kestiğinizden 

emin olun.

Hava Temizleyicinin Temizlenmesi
Temizleyicinizin düzgün çalışmasını ve havayı 
temizlemesini sağlamak için, hava deliklerine 
veya yuva duvarlarına yapışan tozu temizle-
mek için elektrikli süpürge veya yumuşak bir 
bez kullanın.

Lazer Partikül Sensörünün Temizlenmesi
Şekilde gösterildiği gibi, sensörü ve kapaktaki 
filtreyi temizlemek için bir hava tabancası 
veya saç kurutma makinesi kullanın.

Not: Sıcak hava kullanmayın.Filtre bölmesindeki filtre su ile temizlenebilir, lütfen 
tamamen kuruduktan sonra tekrar takın.
Not: Arıtıcıyı doğrudan suyla durulamak veya püskürtmek yasaktır. İçine su 
girmesini önlemek için arıtıcıyı ıslak bir bezle silmeyin.
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Teknik Özellikler

*GB/T 18801-2015’e göre bir üçüncü taraf laboratuvarı tarafından partikül madde 
için test edilmiştir.

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca 
referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevler ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik 

gösterebilir.
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Enerji Tüketimi

• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri 

bağlantılarını kapatın.

• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra 

kapanacak şekilde ayarlayın.

• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.
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UYARI
Elektrik kablosu hasar gördüğünde, üreticiden veya satış sonrası 
servis bölümünden satın alınan orijinal bir elektrik kablosu ile 
değiştirilmelidir.
Bu alet, güvenli kullanım şekline ilişkin olarak gözetim altınday-
salar ya da talimat almışsalar ve ilgili tehlikeleri anlamışsalar, 8 
yaşından büyük çocuklar ve düşük seviyede fiziksel, duyusal ya da 
zihinsel kabiliyetlere sahip ya da tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler 
tarafından kullanılabilir.
Çocuklar aletle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı 
gözlemleme olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
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Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Hataları
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Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. 

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su 

buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek 

sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına 

döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak  cihaza zarar verebilir.

• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle 

açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza  zarar verebilir ve telsiz 

cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili 

düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar 

verebilir.

• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve 

kuru bir bez kullanın.
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• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli 

verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız 

veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir 

yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu 

normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak 

yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve 

gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa 

cihazı en yakın yetkili servise götürün. 
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Ürünün Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 

yıldır.  

Şu Şirket İçin Üretildi: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., 

Ltd.

Adres: Room 201-203, Unit 6, Building A, No.66, Zhufang Road, 

Qinghe, Haidian District, 100085 Beijing, China.
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AB Uygunluk Beyanı

Bu belge ile, Beijing Smartmi Electronic Technology 

Co., Ltd. AC-M14-SC tip radyo ekipmanının 2014/53/EU sayılı Direktife 

uygun olduğunu beyan 

eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde 

mevcuttur: www.mi.com

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Geri Dönüşüm

                         Aeee Yönetmeliğine Uygundur
Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel 

atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır 
(2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık 
ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü 
için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama 
noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün 
doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası 
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu 
toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha 
fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.
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Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım 

bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda 

Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından 

ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında 

sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen 

gösteriniz. 

 






	air-purifier-3c.pdf
	3c.pdf



