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Dansk

• Dette apparat kan anvendes af børn fra alderen 8 år og opefter, og af personer med reducerede fysiske, sensoriske og 
mentalte evner, eller med mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller får vejledning i hvordan de skal 
anvende apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. 

• Dette apparat er ikke tilsigtet til brug af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, sensoriske og mentale evner, 
eller med begrænset erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller er blevet vejledt omkring brug af apparatet 
af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed. 

• Børn bør være under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet. 

• Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, af service agenten eller fagfolk for at undgå fare. 

• Vær opmærksom på at høje luftfugtighedsniveauer kan fremme væksten af biologiske organismer i miljøet.

• Tillad aldrig at området omkring luftfugteren er fugtigt eller vådt. Hvis fugtighed opstår, så skru ned for luftfugterens out-
put. Hvis luftfugterens output ikke kan skrues ned, så anvend luftfugteren med mellemrum. Tillad aldrig at absorberende 
materialer som tæpper, gardiner, forhæng og duge bliver fugtige.  

• Træk stikket ud af apparatet under påfyldning og rengøring. 

• Efterlad aldrig vand i beholderen når apparatet ikke er i brug. 

• Tøm og rens luftfugteren inden opbevaring. Rengør luftfugteren inden næste anvendelse. 

• • ADVARSEL:ADVARSEL: Mikroorganismer som kan være til stede i vandet eller i omgivelserne hvor apparatet bliver anvendt, kan 
fremmes i vandbeholderen og blive blæst ud i luften og forårsage alvorlige sundhedsrisici når vandet ikke bliver udskiftet 
og beholderen ikke bliver ordentlig renset hver 3. dag. 

• Der bør udvises forsigtighed ved brug af apparatet på grund af udslip af varm vanddamp.

Mi Smart Antibacterial Humidifier
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Alle produkter med dette symbol er elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (WEEE 
ifølge direktiv 2012/19/EU) som derfor ikke bør blandes med usorteret hush-
oldningsaffald. Du bør i stedet beskytte mennesker og miljøets sundhed ved at 
overgive dit udstyrsaffald til et udpeget indsamlingssted for genbrug af elektrisk 
og elektronisk affaldsudstyr, udnævnt af regeringen eller lokale myndigheder. 
Korrekt bortskaffelse og genbrug, vil hjælpe med at forhindre eventuelle nega-
tive konsekvenser på miljøet og menneskers helbred. Kontakt installatøren eller 
lokale myndigheder for mere information om beliggenhed såvel som vilkår og 
betingelser for disse indsamlingssteder. 

Guangdong Deerma Technology Co erklærer hermed at den radioudstyrstype 
ZNJSQ01DEM er i overensstemmelse med Direktivet 2014/53/EU. Den fuldstæn-
dige tekst af EU´s overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende intern-
etadresse:

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

x
• Træk aldrig stikket ud eller sæt det i luftfugteren med våde hænder for at undgå at få elektrisk stød. 

• Forsøg aldrig på egen hånd at skille ad, reparere eller ændre på luftfugteren. 

• Rør aldrig ved fordamperen når først luftfugteren er tændt. Ellers kan du komme til at mærke et stik. 

• Forvikle, beskadige eller placer aldrig tunge genstande på strømledningen for at undgå risici for elektrisk stød, kortslut-
ning eller brand. 

• Træk omgående stikket ud af luftfugteren hvis der opstår en fejl under brug, og kontakt eftersalgsservice.  

• For at undgå sikkerhedsrisici, bør strømledningen udskiftes af fabrikanten eller af eftersalgsservice afdelingen hvis den er 
beskadiget eller i stykker. 

• Når luftfugteren er i brug, bør man aldrig fjerne vandtanken fra basen, og aldrig røre ved vandrør eller andre komponen-
ter inden i beholderen. 

• Denne luftfugter er kun tilsigtet til indendørs brug alene. 

• Træk stikket ud af luftfugteren når det er tordenvejr og når du ikke har til hensigt at anvende den i en længere periode. 

• Vend aldrig op og ned på luftfugteren når den er i brug eller når der er vand i beholderen for at undgå at beskadige de 
indvendige elektroniske komponenter. 

• Denne luftfugter er ikke tilsigtet til at blive brugt af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, sensoriske og men-
tale evner, eller med mangel på erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller har fået vejledning omkring brug 
af luftfugteren af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed. 

 

                            -        Rens vandtanken hver 3. dag

. 

 
Illustrationer af produktet, tilbehør og brugerflade i brugermanualen er kun for reference formål.

Aktuelle produkt eller funktioner kan variere pga. produktforbedringer. 

Sikkerhedsinstruktioner

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Drift Process:Drift Process:

Ved højfrekvente ultralydsbølger på 1,7 millioner vibrationer i sekundet, fordamper luftfugteren vand i ultrafine 
partikler på 1-5 Micron, som derefter bliver spredt ud i luften via en pneumatisk enhed. Luftfugteren kan afhjælpe 
med at bevare en optimal fugtighed i rummet og til at forhindre genereringen af statisk elektricitet.

FunktionerFunktioner

• Trendigt udseende og udsøgt håndværk

• Mikrocomputer kontrolleret, sikker og præcis

• Konstant fugtighed, dis justering og UV-lys sterilisering

• Smart Wi-Fi forbindelse og nem anvendelse

• Nem-at-påfylde og nem-at-fjerne vandtank

Produktoversigt Produktoversigt
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1.      Vandtank Låg

2.      Dis outlet

3.      Vandtank

4.      UV Lys Cover

Produktoversigt
1. Fjern vandtank låget , og  påfyld vand op til maksimale  niveau markering.

2. Monter vandtanken tilbage på basen igen.

3. Du kan begynde at bruge luftfugteren så snart installationen er fuldført. 

Maksimal vandniveau

Bemærk:
·        Luftfugteren skal  placeres  på en flad overflade.
·        Påfyld en passende mængde vand fra vandhanen, og sikre dig at det ikke overstiger maksimale vandniveau markering.

Installation

9.      Luftindtag

10.   Silikone Base

11.   Strømkabel

12.   Wi-Fi knap

13.   Wi-Fi indikator

14.   Fordamper

15.   Vandrør

16.   UV lys

5.      Luft outlet

6.      Base

7.      Mode knapper/indikator

8.      Tænd/sluk knap
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1. Før du tilslutter luftfugteren, skal du sikre dig, at dens driftsspænding svarer til spændingen i stikkontakten. Luftfugteren vil bippe en 
gang når den tænder, og derefter gå over I standby mode mens Wi-Fi indikatoren blinker.

2. Tænd luftfugteren: Tryk på tænd/sluk knappen, luftfugteren vil bippe og starte med at fugte. Standardhastigheden er lav, hvoraf ¼ af den 
cirkulære indikator lyser op. Luftfugteren vil huske det sidste anvendte mode når den er slukket, og starte op i samme mode når den bliver 
tændt.

3. Sluk luftfugteren: Tryk på tænd/sluk knappen, luftfugteren vil bippe og slukke. Derefter vil indikator og vandtanklys slukke.

4. Skift af mode: Tryk på mode knappen for at rotere igennem modes med low speed, medium speed, high speed og konst humidity mode, 
med ¼, ½, ¾, og hele den tilsvarende cirkulære indikator lyser op. 
Bemærk: Ved standard, vil luftfugteren fastholde en relativ luftfugtighed på 60% når den er i konstant humidity mode.

5. Wi-Fi knappen: Tryk og hold Wi-Fi knappen nede i tre sekunder mens luftfugteren er i gang. Luftfugteren vil bippe to gange og Wi-Fi ind-
ikatoren vil begynde at blinke hvidt for at indikere at den venter på forbindelse. Når først luftfugteren er forbundet korrekt til din telefon, 
vil Wi-Fi indikatoren skifte til hvid. Du kan trykke på Wi-Fi knappen for at tænde og slukke Wi-Fi funktionen og Wi-Fi indikatoren. Når Wi-Fi 
funktionen er deaktiveret, så er netværket mellem luftfugteren og din telefon  afbrudt.

6. Lysstyring: For at slukke vandtank lyset og mode indikator, tryk og hold mode knappen nede i tre sekunder mens luftfugteren er i gang. 
Bemærk: Luftfugteren fungerer normalt når vandtank lyset er slukket. Tryklyde kan aktiveres/deaktiveres via Mi  Home appen.

7. Dry-run beskyttelse: Hvis vandtanken er tom eller fjernet fra basen, vil luftfugteren bippe tre gange. Derefter går luftfugteren over i 
standby mode, og cirkulations indikatoren vil vise rødt. Ved at påfylde vand eller ved at sætte vandtanken tilbage i basen, vil luftfugteren 
begynde at arbejde igen. 

Anvendelse
Træk altid stikket ud inden du rengører den.

Vandrørene kan rengøres direkte med en ren, blød fugtig klud.

Det anbefales at rense vandrør og fordamper en gang om ugen. Hvis der er kalk i rørene, kan du hælde 
lidt citronsyre i vandrørene for at fjerne det. Anvend vatpinde eller en blød børste til at fjerne kalken og 
skyl derefter vandrørene med vand bagefter.

Bemærk: For meget skidt og støv i vandrørene kan forårsage at luftfugteren giver lav fugtighed. Hvis 
dette sker, så rens vandrør for at luftfugteren skal fungere normalt. 

Daglig pleje og vedligeholdelse
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TransportTransport

• Sluk og træk stikket ud af luftfugteren inden du begynder at flytte den.

• Ved transport eller når du flytter på luftfugteren, tøm vandtanken først.

InstallationInstallation

• For at undgå elektrisk stød, brand, personskade eller anden beskadigelse, sikre dig at luftfugteren 
er installeret korrekt ifølge manualen.

• Sæt ikke luftfugteren i en stikkontakt, hvis den ikke er helt samlet.

• Skil aldrig luftfugteren ad. 

PlaceringPlacering

• For at undgå at beskadige vandtanken pga. pludselige temperaturændringer, sørg for at efterlade 
luftfugteren  ved stuetemperatur i 30 minutter før anvendelse.

• Placer luftfugteren på en flad, jævn overflade.

• Placer aldrig luftfugteren direkte på trægulv for at forhindre fugtskade på gulvet.

• For at forhindre fugtskade, placer altid luftfugteren med en afstand på 2 meter fra møbler og 
apparater.

• Hold luftfugteren væk fra varmekilder og undgå at udsætte den for direkte sollys.

• Placer aldrig vandtanken direkte på et bord eller på gulvet.  Tøm den før den placeres adskilt.

Forholdsregler
StrømkabelStrømkabel

For at undgå brand, elektrisk stød eller anden skade, anvend strømkabel og outlet som instrueret 
forneden: 

• Strømkablet skal være sat i et passende stik.

• Træk aldrig i strømkablet.

• Træk altid stikket ud af luftfugteren inden du påbegynder nogen form for vedligeholdelse eller 
flytter på den. 

VandtankVandtank

• Put aldrig essentiel olie, parfume eller disinfection: i vandtanken for at undgå at skade produktet 
eller personskade.

• Put aldrig vand i vandtanken eller i vandrør, som er over 40 C grader for at undgå beskadigelse af 
luftfugteren. 

• Tillad aldrig at vand flyder ind i basen via luft indgangen. Hvis der er vand i basen, tør det af med 
en tør klud for at undgå at beskadige luftfugteren.

• Anvend aldrig luftfugteren i omgivelser hvor temperaturen er under 0° C, da vandet i tanken kan 
fryse til og beskadige luftfugteren. Tøm altid vandet fra vandtank og vandrør i disse hårde miljøer.

• Anbring ikke metalgenstande, og tilsæt heller ikke kemikalier eller rengøringsmidler i vandrørene. 
Ellers vil det forårsage usund fordampning.

• Sluk og træk altid stikket ud på luftfugteren inden man hælder vand ud af vandrør.

Forholdsregler
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Påfyldning af vandPåfyldning af vand

• Træk stikket ud af luftfugteren inden du fylder på med vand eller renser den.

• Tilføj aldrig vand via dis outlet og luft udgangen.

• Overskrid aldrig den maksimale vandniveau markering når du fylder vand på. 

Ved brugVed brug

• Når først luftfugteren er tændt, vil UV lyset tænde og sterilisering funktionen er aktiveret. Når luft-
fugteren slukkes, slukker UV lyset og sterilisation funktionen er deaktiveret.

• UV lyset er udstyret med et cover for at undgå UV lys lækage ved brug. Coveret kan fjernes for 
rengøring.

• Stof omgående luftfugteren hvis luftfugteren laver usædvanlige  lyde, lugter mærkeligt eller 
overopheder.

• Hold hår og tekstiler væk fra luftfugteren for at forhindre  at de falder ind  og blokerer ind-og 
udgange.

• Prøve aldrig på at side på, læne opad eller at  vippe luftfugteren.

• Når du bruger luftfugteren sammen med gasdrevne apparater, herunder gaskomfurer, gasvar-
mere, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilation for at undgå kulilteforgiftning.

• Flyt aldrig på luftfugteren når den er i brug. Sluk og træk stikket ud af luftfugteren inden man 
flytter på den, renser den eller fylder vand på.

Forholdsregler
BrugerrestriktionerBrugerrestriktioner

• Anvend aldrig luftfugteren under følgende omstændigheder for at undgå elektrisk stød, brand 
eller anden skade.

• Placer altid luftfugteren på en jævn overflade. Ellers vil vandniveauet måske være  forkert eller 
vandet vil flyde over.

• Spændingerne på stikkontakten skal være den samme som spændingen på denne luftfugter. Brug 
ikke luftfugteren, hvis spændingerne ikke stemmer overens, og kontakt din forhandler.

• Brug kun luftfugteren ved normal stuetemperaturer (5°C til 40°C)

RengøringRengøring

• Undgå at få vand ind i luftrenseren mens du rengører den.

Forholdsregler
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Navn: Mi Smart Antibacterial Humidifier

Model: ZNJSQ01DEM

Nominel input: 25W

Nominel spænding: 220-240V-

Nominel frekvens: 50/60 Hz

Vandtank kapacitet: 4,5 L

RF specification: 2.4 G Wi-Fi

Maksimal udgangseffekt: <20 dBm

SpecifikationeR
Netto Vægt: 1.9 kg

Støjudledning: ≤38 dB

Maksimal luftfugtnings kapacitet: 300 mL/h

Mål: 190 x 190 x 353 mm

Materialer: ABS, PC & PA

Trådløs forbindelse: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Arbejdsfrekvens: 2412-2472 MHz

CID: WFA97113

Dette produkt fungerer sammen med Mi Home appen. * Styr din enhed og integrer med den og andre 
smart home enheder med Mi Home appen.

Scan QR koden for at downloade og installer appen. Du bliver dirigeret til tilkoble indstillinger når 
appen er installeret. Eller søg på “Mi Home” i app store for at downloade og installere. Åbn Mi home 
appen, tryk på “+” i højre øvre hjørne, og følg anvisningerne for at tilføje din enhed.

 *Appen der henvises til er Xiaomi Home appen i Europa (med undtagelse af Rusland). Navnet på appen vist på din enhed bør 
sættes som standard.

 Bemærk: Versionen af appen kan være blevet opdateret, så følg vejledningen baseret på den nuværende app version.

For en detaljeret e-manual, gå ind på www.mi.com/global/service/userguide

Forbind til Mi Home Appen

http://www.mi.com/global/service/userguide
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Mistore.dk
Dette produkt er købt hos Mistore.dk For at læse mere om os, tryk
på linket https://www.mistore.dk/

YouTube og Facebook

FACEBOOK
https://www.facebook.com/mistore.dk

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mistore.dk/?hl=es

YOUTUBE 
https://www.youtube.com/channel/UCEkmA45yw5l0AWqeZu1yRbQ/featured

Mistore.dk
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