
Mi Air Purifier 3H 
Mi Hava Temizleyici 3H 

AC-M6-SC

Kullanım Kılavuzu



1Mi Hava Temizleyici 3H ID Kullanıcı Kılavuzu    |

3

3

7

8

9

11

12

14

14

15

16

17

18

İçindekiler

Bakım Onarımda Uyulması Gereken Kurallar 

Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Hataları 

Ürüne Genel Bakış

Kurulum

Nasıl Kullanılır?

Filtre Durumu Bildirimleri

Temizlik, Bakım ve Onarım

Mevzuata Uygunluk Bilgileri

Avrupa — AB Uygunluk Beyanı

Atma ve Geri Dönüştürme Bilgileri

Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi 

Kullanılması Planlanan Ülkeler

Taşıma ve Nakliye Bilgisi



3Mi Hava Temizleyici 3H ID Kullanıcı Kılavuzu    |

Bakım Onarımda Uyulması Gereken Kurallar

• Hareket ettirmeden önce temizleyici kapatın ve fişini  
 çekin.
• Fan ızgarası ve filtre bölmesi kapağı düzgün   
 takılmadığında temizleyici açılamaz.
• Hava girişleri ile duvarlar veya diğer nesneler arasında en  
 az 20 cm mesafe bırakın.
• Bakteri üreme olasılığını azaltmak için filtrenin dış  
 kafes örgüsündeki tozu, kılları ve diğer parçacıkları sık sık  
 temizleyin.
• Hava girişinin azalmasını önlemek için temizleyicinin hava  
 girişlerindeki tozu, kılları ve parçacıkları temizleyin.
• Temizleyici uzun süre kullanılmadığında toz, saç ve diğer  
 parçacıkların içine düşmesini önlemek için hava çıkışını  
 kapatın.

Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Hataları

Yangın, elektrik çarpması veya diğer hasarları önlemek 
için güç kablosunu ve elektrik prizini aşağıda belirtildiği 
şekilde kullanın:

• Güç kablosunu aşırı derecede çekmeyin, burkmayın  
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 veya bükmeyin, çünkü bu, kablonun çekirdeğini açığa       
 çıkarabilir veya kırabilir.
• Güç kablosu uygun bir elektrik prizine takılmalıdır.
• Temizleyici ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın,  
 herhangi bir üçüncü taraf güç kablosu kullanmayın.
• Hava temizleyiciye bakım yapmadan veya hava   
 temizleyiciyi hareket ettirmeden önce daima   
 temizleyicinin fişini çekin.
• Elektrik kablosu hasar gördüğünde, üreticiden veya satış  
 sonrası servis bölümünden satın alınan orijinal bir elektrik  
 kablosu ile değiştirilmelidir.

Alışılmadık sesler çıkardığında, kötü kokular yaydığında, 
aşırı ısındığında veya fanı düzensiz döndüğünde 
temizleyiciyi kullanmayı hemen bırakın.

• Parmaklarınızı veya yabancı cisimleri koruyucu parçalara,  
 hareketli parçalara, hava girişlerine veya hava çıkışlarına  
 sokmayın.
• Hava girişlerini veya hava çıkışlarını engellememek için  
 saç veya kumaş gibi nesneleri temizleyiciden uzak tutun.
• Arıtıcının üzerine oturmayın, üzerine yaslanmayın veya  
 eğmeyin.
• Gazla çalışan cihazlarla (gazlı sobalar, gazlı ısıtıcılar gibi)  
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 birlikte kullanırken, lütfen karbon monoksit zehirlenmesini  
 önlemek için yeterince havalandırın.
• Arıtıcının hava çıkışına sıvı dökmeyin, toz veya diğer  
 küçük maddeleri atmayın.

Elektrik çarpmasına, yangına veya diğer hasarlara 
neden olabileceğinden, arıtıcıyı aşağıdaki durumlarda 
kullanmayın:

• Mumlar, tütsüler, sobalar, şömineler, sigaralar, havai  
 fişekler, çakmaklar, çok amaçlı meşaleler, mum   
 çakmakları veya ateş tavaları gibi açık alevlerin yakınında.
• Elektrikli ısıtıcılar, fanlı ısıtıcılar, elektrikli ayak ısıtıcıları,  
 elektrikli sobalar, elektrikli ütüler gibi yüksek sıcaklık  
 üreten cihazların yakınında.
• Temizleyiciye yanıcı nesnelerin girmediğinden emin olun.
• Temizleyicinin kolayca düşebileceği dengesiz konumlarda.
• Banyo gibi aşırı sıcak, nemli veya rutubetli ortamlarda.
• Cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin   
 denetim ya da eğitim kendilerine sağlanırsa ve tehlikeleri  
 anlıyorlarsa, bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,  
 duyusal ya da zihinsel engelli veya tecrübesiz ve bilgisiz  
 kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocuklar aletle oynamamalıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı gözlemleme olmadan  
 çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
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Ürüne Genel Bakış

Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun 
ve daha sonraki referanslar için saklayın

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı 
arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve 
işlevler ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.
 

 - Fan Izgarası

 - OLED Ekran

 - Açma/Kapama ve Mod Düğmesi

 - Ön

 - Sıcaklık ve Nem Sensörü

 - Ekran Açma/Kapatma Düğmesi

 - Lazer Partikül Sensörü

 - Filtre Bölmesi Kapağı

 - Güç Kablosu Konektörü

 - Arka

Açma/Kapama ve Mod Düğmesi

PM2.5

Mod

Otomatik: Modları hava kalitesi durumuna 
göre otomatik olarak değiştirir.

Uyku: Rahat bir uyku ortamı için ultra 
düşük gürültü.

Düşük hız

Orta hız

Yüksek hız

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

Wi-Fi

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

Sıcaklık

Nem
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Ürüne Genel Bakış

Filtre bölmesini açın

Filtre bölmesini açmak için 
tokaya bastırın ve filtrenin doğru 
takıldığından emin olun.

Filtre bölmesini açın

Güç kablosu paketini çıkarın ve filtre 
bölmesini kapatın.

Filtre bölmesini açın

Güç kablosunu temizleyicinin altındaki 
konektöre bağlayın ve ardından 
prize takın.
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Kurulum

Temizleyiciyi Uygun Bir Yere 
Yerleştirme
En iyi performans için, 
temizleyici ile duvarlar ve diğer 
nesneler arasında önerilen 
mesafeleri koruyun (yukarıdaki 
resme bakın).

Ekran Açma/Kapama Düğmesi
Ekranın parlaklığını ayarlamak 
veya ekranı açıp/kapatmak 
için temizleyicinin arkasındaki 
düğmeye basın.
Not: Temizleyiciyi kullanırken daha 
iyi bir arındırıcı etki için kapı ve 
pencerelerin kapalı tutulması tavsiye 
edilir. 

Açma/Kapama ve Mod Düğmesi
Temizleyiciyi açmak için dokunun, 
ardından modlar arasında geçiş yapmak 
için dokunun. Temizleyiciyi kapatmak için 
iki saniye basılı tutun. 
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Nasıl Kullanılır

Wi-Fi’ı Sıfırlama
Telefon temizleyiciye bağlanamadığında, Açma/Kapama 
ve Mod düğmesini ve Ekran Açma/Kapama düğmesini 
beş saniye boyunca aynı anda basılı tutun. Bir bip sesi 
duyduğunuzda, temizleyicinin Wi-Fi bağlantısı başarıyla 
sıfırlanmış demektir.

Mi Home / Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanın
Bu ürün  Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla çalışır*. 
Cihazınızı Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla kontrol 

edin.
Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR 
kodu tarayın. Uygulama halihazırda yüklü 
ise doğrudan bağlantı kurulumu sayfasına 
yönlendirilirsiniz. Veya uygulamayı indirmek 
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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 
yönlendirmeleri takip edin.

* Uygulama Avrupa’da Xiaomi Home olarak görülür (Rusya 
hariç). Cihazınızda gösterilen uygulama adı varsayılan olarak 
alınmalıdır.
Not: Mi Home uygulama versiyonu güncellenmiş olabilir, 
lütfen mevcut uygulama versiyonuna dayanan talimatları 
takip edin.

Kullanım Ömrü
Bakanlıkça belirlenmiş kullanım ömrü 10 yıldır.
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Filtre Durumu Bildirimleri
Orijinal bir filtre takın

1. Filtre Kurulum Bildirimi
Filtre tespit edilmedi veya takılan filtre 
orijinal değil.

2. Filtre Hizmet Ömrü Bildirimi
Temizleyici, filtrenin hizmet ömrünün 
%10’dan fazla olduğunu tespit ettiğinde, 
ya fişini çekin ve güç kablosunu tekrar 
takın, ardından temizleyiciyi açın ya da 
filtre bölmesini açıp kapatın ve ardından 
temizleyiciyi açın, filtrenin kalan kullanım 
ömrü (% olarak) ekranda görünecektir.
Filtre kalan %90

3. Filtre Değiştirme Bildirimi
Filtre değiştirme aralığı 6-12 aydır. 
Filtrenin hizmet ömrü %10 veya daha azsa, 
temizleyiciyi her açtığınızda ekranda bir 
QR kodu ve filtrenin kalan hizmet ömrü (% 
olarak) gösterilir.

                          Filtre kalan %2
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Not: Filtre bölmesi kapağının iç kısmındaki Filtre Değiştirme 
talimatlarına bakın.

Not: Filtre, aşırı zararlı gazları emdiğinde koku üretebilir. 
Aktif karbonun işlerliğini iyileştirmek ve partikül emme 
kapasitesini eski haline getirmek için filtrenin iyi aydınlatma 
ve havalandırması olan bir yerde saklanması tavsiye edilir. 
Lütfen önerilen hizmet ömrü dolduğunda filtreyi değiştirin.
 

Temizlik, Bakım ve Onarım

Temizleyicinin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun. 

1. Filtre bölmesinin açılması
Optimum havalandırma ve arıtma sağlamak için hava 
girişlerindeki veya filtre bölmesindeki tozu temizlemek için 
elektrikli süpürge veya yumuşak bir bez kullanın.
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2. Lazer Partikül Sensörünün Temizlenmesi

Partikül sensörünün kapağının mandalı, filtre bölmesinin iç 
kısmının hemen üzerinde bulunur. Bir parmağınızı mandala 
doğru iterek kapağı çıkarın (Resim A’da gösterildiği gibi).
Kapağı ve sensörü temizlemek için bir hava tabancası veya 
saç kurutma makinesi kullanın (Resim B’de gösterildiği gibi).

Not: Sıcak hava kullanmayın.
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Mevzuata Uygunluk Bilgileri

Avrupa — AB Uygunluk Beyanı

Bu belge ile Beijing Smartmi Electronic Technology  
Co., Ltd., AC-M6-SC tipi radyo ekipmanı Mi Hava  
Temizleyici 3H’nin 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu  
olduğunu beyan eder.  AB uygunluk beyanının tam  
metni şu internet adresinde mevcuttur: 
http://www. mi.com/global/service/support/declaration.html

Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Üretici: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 
Adres: Room 201-203, Unit 6, Building A, No.66, Zhufang 

Road, Quighe, Haidan District, 100085 Beijing, China.
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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.

Atma ve Geri Dönüştürme Bilgileri
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Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
Teknik Özellikler

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.

Ad
Mi Hava 

Temizleyici 
3H

Anma Gerilimi 100–240 V~ Temiz Hava Verme Oranı 
(CADR Partikülleri) 380 m3/s

Model AC-M6-SC Anma Frekansı 50/60 Hz
Formaldehit Temizleme

Hava Verme Oranı
(CADR Formaldehit)

60 m3/s 

Kalem 
Boyutlar

240x240x
520 mm Maksimum Güç 38 W Ağ Beklemede Güç 

Tüketimi < 2.0 W

Net Ağırlık Yaklaşık 
4.8 kg Ses Seviyesi 64 dB(A) Kablosuz Bağlantı

Wi-Fi IEEE 
802.11 b/g/n 

2.4GHz
Etkili 

Kapsam 26–45 m2* Partikül Arıtma 
Verimliliği Yüksek Formaldehit Arıtma 

Verimliliği Yüksek

Maks. RF 
Çıkış Gücü

Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 
MHz): 17.78 dBm

RFID (13.56MHz): 0 dBm

* Q/BJZMK0001-2018 standardına göre hesaplanmıştır.
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“Aeee Yönetmeliğine Uygundur”
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Taşıma ve Nakliye Bilgisi
• 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. 
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