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Dansk

ADVARSELADVARSEL

• Når strømkablet er beskadiget, skal det udskiftet med et originalt strømkabel købt igennem fabri-
kanten eller eftersalsservice afdelingen.  

• Dette apparat kan anvendes af børn fra alderen 8 år og opefter og af personer med reduceret 
fysiske, sensoriske og mentale evner og med begrænset erfaring og viden, hvis de er under opsyn 
eller har fået vejledning om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.  

• Børn må under ingen omstændigheder lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør 
aldrig foretages af et barn uden opsyn.  

• Sikre dig at luftrenseren er slukket og stikket er trukket ud inden udførelse af vedligeholdelse. 
Fastgør gitteret med skrue efter rengøring af ventilatorblade og luftkanal.

Smart Air Purifier 4 Pro
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• Sluk og træk stikket ud af luftrenseren inden du flytter rundt på den. 

____________________________________________________________________________

• Luftrenseren kan ikke tænde hvis fan gitteret og filterkammer låget ikke er monteret rigtigt.  

• Bevar en afstand på mindst 20 cm mellem luftindtag og vægge eller andre genstande.  

• Luftrenseren skal placeres på fast og jævnt gulv. 

____________________________________________________________________________

• Inden rengøring eller anden vedligeholdelse, skal apparatet være frakoblet fra strømforsyningen.  

• Fjern hyppigt støv, hår og andre partikler fra filterets ydre mech skærm for at reducere risikoen for 
bakterievækst.

• Fjern støv, hår og partikler fra luftrenserens luftindtag for at forhindre reducering af luftindtag.  

• Dæk luftindtaget til for at forhindre, at støv, hår og andre partikler falder ind, når luftrenseren står 
ubrugt i længere tid.

____________________________________________________________________________

For at forhindre brand, elektrisk stød og andre beskadigelser, anvend strømkablet og stikkontakt som 
instrueret forneden:  

• Træk, drej eller bøj ikke strømledningen for meget, da dette kan blotlægge eller knække lednin-
gens kerne. 

• Strømkablet skal sættes ind i en passende stikkontakt. 

FORHOLDSREGLER
• Anvend det strømkabel som blev udleveret med luftrenseren, brug ikke tredjeparts strømkabler.  

• Træk altid stikket ud af luftrenseren inden udførelse af vedligeholdelse eller flytning af 
luftrenseren. 

____________________________________________________________________________

 Stop omgående med at anvende luftrenseren hvis den giver usædvanlige lyde, udsender en dårligt 
lugt, overopheder eller hvis fanen roterer uregelmæssigt.  

• Stik aldrig finger eller fremmedlegemer ind Stik ikke dine fingre eller fremmedlegemer ind i de 
beskyttende dele, bevægelige dele, luftindtag eller luftudtag.

• Holde genstande som hår og tekstiler væk fra luftrenseren for at undgå at blokere luftindtag eller 
luftudtag. 

•  Hverken sit, læn op ad eller vip på luftrenseren.  

• Ved brug sammen med gasdrevne apparater (såsom gaskomfurer, gasvarmere), bedes du lufte 
tilstrækkeligt ud for at undgå kulilteforgiftning.

• Hæld ikke væsker, og smid ikke pulver eller andre små stoffer ind i luftrenserens luftudtag.

____________________________________________________________________________

• Anvend aldrig luftrenseren i følgende omstændigheder, da det kan resulterer i elektrisk stød, 
brand eller anden beskadigelse: 

• I nærheden flammer, som stearinlys, røgelse brændere, ovne, ildsteder, cigaretter, fyrværkeri, light-
ere, multifunktionsbrændere, stearinlys eller ildgryder. 

FORHOLDSREGLER
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• I nærheden af apparater, der genererer høje temperaturer, såsom elektriske varmeapparater, var-
meblæsere, elektriske fodvarmere, elektriske komfurer eller elektriske strygejern.

• Sørg for, at der ikke kommer brændbare genstande ind i renseren.

• På ustabile steder, hvor renseren let kan vælte.

• I miljøer, der er ekstremt varme og fugtige, såsom badeværelser.

FORHOLDSREGLER
Læs manualen grundigt igennem inden brug, og opbevar den til fremtidig reference.  

Bemærk: Illustrationer af produktet, tilbehør og brugerflade i denne manual er kun for reference formål. Det aktuelle produkt 
og funktioner kan variere pga. produktforbedringer. 

PRODUKTOVERSIGT
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Skærm instruktionerSkærm instruktioner

Produktoversigt
Tilslutning til en stikkontaktTilslutning til en stikkontakt

Tilslut strømkablet til strøm porten i bunden af 
luftrenseren, og sæt den derefter i en stikkontakt.

Installering

Bemærk: Det anbefales at holde døre og vinduer lukkede for en bedre rensende effekt ved brug af luftrenseren.

Placering af luftrenserenPlacering af luftrenseren

For optimal ydeevne, sikre dig at afstanden mel-
lem luftrenserens luftindag og andre objekter så 
som vægge er i overensstemmelse med kravene 

foreslået forneden.
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Tænd/slukTænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen for 
at tænde for luftrenseren. Mens 

luftrenseren er tændt, skal du 
trykke på tænd/sluk-knappen for 

at slukke for den.

Anvendelse
Aktivering/deaktivering af Wi-FiAktivering/deaktivering af Wi-Fi

Tryk og hold nede på mode switch knappen på dis-
playet og på lysstyrke justering knappen i 7 sekunder. 
Luftrenseren afgiver en meddelelseslyd, og Wi-Fi 
vil blive deaktiveret. Mens Wi-Fi er slået fra, skal du 
trykke på og holde mode switch knappen på skær-
men og lysstyrkejusteringsknappen nede i 7 sekunder. 
Luftrenseren vil afgive en meddelelseslyd, og Wi-Fi vil 

Anvendelse
Skift af modeSkift af mode

Mens luftrenseren er tændt, skal 
du trykke på mode knappen for at 

skifte mellem tilstande/modes

Justering af skærmens lysstyrkeJustering af skærmens lysstyrke 
Tryk på displayets tænd/sluk-knap for 
at skifte mellem lysstyrkeniveauerne: 

tændt, dæmpet og slukket.

Nulstil Wi-FiNulstil Wi-Fi 
Når du tilslutter luftrenseren til appen 
for første gang eller ikke kan oprette 

forbindelse til den, skal du trykke på og 
holde displayets tænd/sluk-knap nede 
i 7 sekunder. Luftrenseren afgiver en 

meddelelseslyd, når Wi-Fi er nulstillet.

 

Aktivering/deaktivering af børne-Aktivering/deaktivering af børne-
sikringsfunktionensikringsfunktionen 

Tryk og hold mode switch-knappen 
nede i 7 sekunder for at aktivere eller 
deaktivere børnesikringsfunktionen. 
Luftrenseren afgiver den tilsvarende 

meddelelseslyd og viser det tilsvarende 
ikon på displayet.

Notifikation om filter livNotifikation om filter liv

Displayet viser den resterende servicetid for filteret, når luftrenseren 
tændes. Displayet viser et advarselsikon, hvis der ikke registreres et 

ægte filter

Ikke en ægte  
filter advarsel

Filtrer notifikation om  
resterende servicetid

Forbind med Mi Home AppenForbind med Mi Home Appen

Dette produkt fungerer med Mi Home appen*. Styr din enhed med Mi Home appen.

Scan QR-koden for at downloade og installere appen. Du vil blive dirigeret til 
siden til opsætning af forbindelse, hvis appen allerede er installeret. Eller søg "Mi 
Home" i App Store for at downloade og installere det. Åbn Mi Home / Xiaomi 
Home-appen, tryk på "+" øverst til højre, og følg derefter anvisningerne for at 
tilføje din enhed. *Appen omtales som Xiaomi Home-appen i Europa (undtagen  
Rusland). Navnet på den app, der vises på din enhed, bør vælges som standard. 
Bemærk: Versionen af Mi Home-appen er muligvis blevet opdateret, følg venligst 
instruktionerne baseret på den aktuelle appversion.
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Advarsel: Advarsel: Sørg for, at luftrenseren er slukket og frakoblet, før du udfører følgende handlingerSørg for, at luftrenseren er slukket og frakoblet, før du udfører følgende handlinger. . 

Rengøring af ventilatorblade og luftkanalRengøring af ventilatorblade og luftkanal
• Tryk på fordybningen på låget for at åbne det. Brug en skruetrækker til at løsne skruen, og træk 

derefter dækslet opad for at fjerne gitteret. 

•  Brug en støvsuger til at fjerne støv fra luftkanalen og blæserbladene, eller tør forsigtigt støvet af 
med en blød klud.

•  Brug en børste eller en blød klud til forsigtigt at tørre den negative ion-transmitter af.

•  Monter gitteret tilbage og fastgør skruen efter rengøring.

Daglig pleje & Vedligeholdelse
Rengøring af filterkammeretRengøring af filterkammeret

For at sikre optimal ventilation og rensning skal du 
bruge en støvsuger til at fjerne støv fra luftindta-
gene og filterkammeret, eller tørre disse områder 

forsigtigt af med en blød klud.

Daglig pleje & Vedligeholdelse

Bemærk: For at undgå at beskadige luftrenseren må du 
ikke skylle eller sprøjte direkte på filterkammeret med 

vand, eller tørre det af med en våd klud.

Rengøring af laser partikel sensorenRengøring af laser partikel sensoren

Brug et ikke-skarpt værktøj til at åbne dækslet på 
laserpartikelsensoren, og brug derefter en luft-
blæsepistol eller hårtørrer til at rense filteret på 

dækslet og sensoren, som vist på figuren.

Bemærk: Brug ikke varm luft.

Bemærk: For at undgå at mangle skruen, er 
den ikke aftagelig. Løsn skruen for at fjerne 

gitteret.

Bemærk: For at undgå at beskadige 
luftrenseren må du ikke skylle eller sprøjte 
luftkanalen og blæserbladene direkte med 
vand, eller tørre dem af med en våd klud.
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Navn: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro
Model: AC-M15-SC
Mål: 275 × 275 × 680 mm
Nettovægt: Ca. 6,8 kg
Effektiv dækning: 35–60 m2
*
Nominel spænding: 100–240 V~
Nominel frekvens: 50/60 Hz
Nominel effekt: 50 W
Støjniveau: ≤65 dB(A)

*Beregnet i henhold til standard GB/T 18801-
2015

Specifikationer
Europa — EU-overensstemmelseserklæringEuropa — EU-overensstemmelseserklæring

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. erklærer hermed, at radioudstyret - Xiaomi 
Smart Air Purifier 4 Pro, type AC-M15-SC er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den 
fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Information om bortskaffelse og genbrugInformation om bortskaffelse og genbrug

Alle produkter, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE 
som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør  blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet 
bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at aflevere dit kasserede udstyr til et 
udpeget indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, udpeget 
af regeringen eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at 
forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt 
venligst installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om placeringen 
som vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Oplysninger om overholdelse af 
Netværk Standby Strømforbrug: < 2,0 W
Partikelrensningseffektivitet: Høj
Formaldehyd-rensningseffektivitet: Høj

Partiklers ren luftleveringshastighed 
(CADR-partikel): 500 m3/h

Formaldehyds leveringshastighed for ren luft 
(CADR-formaldehyd): 185 m3/h
Trådløs forbindelse: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
2,4 GHz
Opbevaringstemperatur: -10 ℃ til 40 ℃
Opbevaringsfugtighed: 5%–90%
Produktionsdato: Se emballage

For detaljer om importøren henvises til 
boksen.

RF-specifikation: Wi-Fi 2,4 G (2400–2483,5 MHz), Maks. RF-udgangseffekt: <20 dBm RFID (13,56 MHz), 
Maks. Magnetisk feltstyrke: <60 dBμA/m@10 m Under normal brug skal dette udstyr holdes i en af-
stand på mindst 20 cm mellem antennen og brugerens krop
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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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