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· När nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en äkta nätsladd som köpts 

från tillverkaren eller serviceavdelningen.   

· Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och uppåt och personer med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och 

kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder 

apparaten på ett säkert sätt och förstår inblandade faror.   

· Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte 

utföras av barn utan tillsyn.  



Försiktighetsåtgärder 
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Flyttning 

Installation 

 

Rengöring 

 
 
 
 

 
Elförsörjning 
 
 

 
I användning 

 
 
Användnings

begränsning 

· Stäng av och koppla ur renaren innan du flyttar den. 
 

· Renaren kan inte slås på när fläktgallret och filtetfackets lock inte är korrekt installerade. 

· Maintain Håll ett avstånd på minst 20 cm mellan luftintag och väggar eller andra föremål. 

· Renaren måste placeras på ett fast och plant golv. 
 

· Före rengöring eller annat underhåll måste apparaten kopplas bort från elnätet.  

· Ta ofta bort damm, hår och andra partiklar från filtrets yttre nätskärm för att minska risken för 

bakterietillväxt.  

· Ta bort damm, hår och partiklar från luftrenarens luftintag för att förhindra en maskning av luftintaget.  

· Täck luftutloppet för att förhindra att damm, hår och andra partiklar faller in när renaren står 

oanvänd under en längre tid.  
 

För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, använd nätsladden och eluttaget enligt anvisningarna 
nedan:  

· Dra, vrid eller böja inte nätsladden för mycket, eftersom det kan exponera eller btyta sladdens kärna.  

· Nätsladden mäste anslutas till ett lämpligt eluttag.  

· Använd nätsladden som medföljer renaren, använd inga nätsladdar från tredje part. 

· Koppla alltid ur luftrenaren innan du utför underhåll på eller flyttar luftrenaren.  
 

· Sluta omedelbart att använda renaren när den avger ovanliga ljud, avger dålig lukt, 

överhettas eller dess fläkt roterar oregelbundet.  

· Stick inte fingrar eller främmande föremål i skyddsdelarna, rörliga delarna, luftintagen eller luftutloppen.   

· Håll föremål som hår eller tyger borta från renaren för att undvika att luftintag eller luftutlopp blockeras.  

· Sitt inte på, eller luta dig mot renaren. 

· Vid användning tillsammans med gasdrivna apparater (såsom gasspisar, gasolvärmare), 

vänligen ventilera tillräckligt för att undvika kolmonoxidförgiftning. 

· Häll inte vätskor, och kasta inte heller pulver eller andra små ämnen i luftrenarens luftutlopp.  

 

Användinte renaren under följande omständigheter, eftersom de kan resultera I elektrika stötar, brander eller 
andra skador: 

· Nära öppna lågor, som stearinljus, rökelsebrännare, spisar, eldstäder, cigaretter, smällare, tändare, 

flerfunktionsfacklor, ljuständare eller eldpannor.  

· Nära apparater som genererar gög temperaturer, såsom elvärmare, värmefläktar, elektriska 

fotvärmare, elektriska spisar, elektriska stykjärn.  



Försiktighetsåtgärder 
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·  
·  
 

Se till att inga 
brännbara 
föremål kommer 
in i renaren. 

 

Att renaren inte är 
på instabila 
platser där 
renaren lätt kan 
välta. 

 

Att renaren är i 
miljöer som är 
extremt varma 
eller fuktiga, 
såsom badrum. 



Produktöversikt 
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Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida referens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laser Partikel  

Sensor lock 

 

 
El kabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fram Bak 

Fläktgaller 

Display/Wi-Fi Knapp Ström/Läge Knapp 

Display 
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Automatic 

 

 

Night Manual 

 
 

 

Ström/ Lägesknapp 

Tryck på knappen för att slå på luftrenaren; tryck 

och håll ned knappen i 2 sekunder för att stänga av 

den. Tryck på knappen för att växla läge när 

luftrenaren fungerar.  

 

Air Quality Indicator 

En av färgerna ned kommer att visas enligt   

PM2.5-värdet: 

Grön 

Orange 

Rödd 

0–75 μg/m³ 

76–150 μg/m³ 

150 μg/m³ or more 

 

 
 

 
Placera renaren på 

lämplig plats 

För optimal prestanda, bibehåll det 

rekommenderande avståndet 

mellan luftintag och väggar eller 

andra hinder.  

 
 
 
 
 

 
Lägen 

 
PM2.5 Värde 

Wi-Fi Indikator 

 

 
 

 
Obs: Det rekommenderas att stänga dörrar och 

fönsterför bättre filtrering när du använder renaren. 
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Automatisk:  Växla automatiskt läge beroende på 
inomhusluftens kvalitet.   

 

  Natt: Ultralågt ljud för en bekväm sovmiljö.  

Manuell: Ställ in och spara täckningsområdet och 

reningseffektivteten i appen. 



Byte av filter 
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 Se till att stänga av luftrenaren och koppla bort strömmen innan du byter ut filtret. 

 
Obs: För att undvika skador, stick inte in fingrarna mellan den över och nedre delen när du öppnar eller installerar 

filterfacket.   
 

Öppna filter facket 

Tryck och håll ned knapparna 

(som I bilden). För att ta bort den 

över delen av renaren för att 

öppna filterfacket. 

 

 

Återställa filtret  

När luftrenaren är i stanby-

läge, tryck och håll in 

Power/Modeknappen I sex 

sekunder tills 

luftkvalitetsindik<atorn lyser 

grönt i en sekund. När du hör 

tre pip har filtret återställts. 

Ta bort filter 

Ta bort det gamla 
filtret. 

 
 
 
 

Installation av filtret 

Sätt I filtret uppifrån för att 

installera det I rätt läge och 

installera den över delen av 

renarn på filterfacket. 

 

 

Återställer Wi-Fi 

Om din telefon inte kan ansluta till 

luftrenaren, tryck och håll nere Power/Mode 

och Display/Wi-Fi Reset- knapparna 

samtidigt I fem sekunder. När du hör ett pip 

har Wi-Fi- anslutningen återställts.  

 

Obs: Det rekommenderas att byta filter var 6-12:e månad. När 

filtret behöver bytas kommer indikatorlampan att blinka rött när 

renaren slås på. För att säkerställa att din renare fungerar och 

renar korrekt, besök www.mistore.se för att köpa ett orginal 

Xiaomi- filter. 

1 2 3 

4 5 

http://www.mistore.se/


Koppla till Mi Home / Xiaomi Home App 
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Den här produkten fungerar med Mi Home / Xiaomi Home -appen.  

 
Denm här produkten fungerar med Mi Home / Xiaomi Home- appen. Styr din enhet och interagera med den och andra smarta 

hemenheter med Mi Home / Xiaomi Home- appen. 

Skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen. Du kommer att dirigeras till sidan för anslutning ställningar om appen redan är 

installerad. Eller sök Mi Home/Xiaoim- appen i App Store för att ladda ner och installera den. Öppna Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryck 

på”+” uppe till höger och följ sedan anvisningarna för att lägga till din enhet.   

Appen kallas Xiaomi Home-appen I Europa (förutom Ryssland). Namnet på appen som visas på din enet bör tas som standard. 

Obs: Appens version kan ha uppdaterats, följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen. 

https://mistore.se/


Skötsel & Underhåll 
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 Se till att stänga av luftrenaren och koppla bort strömmen innan rengöring.  

 

 
Rengöring av luftrenaren 

För att säkerställa att din renare 

fungerar och renar ordentligt, 

använd en dammsugare eller en 

mjuk trasa för att ta bort 

eventuellt damm som fastnat på 

lufthål eller husväggar. 

 
 

Rengöring av 

laserpartikelsensorn 

Använd ett icke-vasst verktyg 

för att öppna locket till 

laserpartikelsensorn, använd 

sedan en luftblåspistol eller 

hårtork för att rengöra sensorn 

och filtret på locket, som 

illustreras i finguren. 

Obs: Använd inte varmluft.  

 

Filtret I filterfacket kan rengöras 

med vatten, vänligen sätt 

tillbaka det efter att det är helt 

torrt.  

Obs: Det är förbjudet att direkt 

skölja eller spraya renaren med 

vatten. Torka inte av renaren med 

en fuktig trasa för att förhindra att 

vetten kommer in i den.  
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Name Mi Air Purifier 3C Rated Voltage 100–240 V~ Model AC-M14-SC 

Rated Frequency 50/60 Hz Rated Power 29 W 
Clean Air Delivery Rate 

(CADR Particles) 
320 m³/h * 

Formaldehyde Clean 

Air Delivery Rate 

(CADR Formaldehyde) 

 
60 m³/h 

Particle Purification 

Efficiency 

 
High 

Formaldehyde 

Purification Efficiency 

 
High 

Dimensions 240 x 240 x 520 mm 
Network Standby 

Power Consumption 
< 2.0 W Net Weight Approx. 4.6 kg 

Noise Level ≤61 dB(A) Color White Area Efficiency 106 m2/h 

Wireless Connectivity Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

RF Specification: 

Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz), Max. RF Output Power: <20 dBm 

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user. 

*Tested for particulate matter by third party lab as according to GB/T 18801-2015 

 
 

Information om Regelefterlevnad  

Europa — EU-försäkran om överensstämmelse 

Härmed föklarar, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.  att radioutrustningen av typen AC-M14-SC är I överensstämmelse med direktiv 

2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: 

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

Information om kassering och återvinning av WEEE 

Alla produkter som bär denna symbolen är avfall från elektrisk och elektronisk (WEEE as in directive 2012/19/EU) sominte får blandas med 

osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människor hälsa och miljön genom att lämna över din uttjänta utrustning till en utsedd 

insamlingsplats för återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt 

kassering och återvinning hjälper till att potentiell negative konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala 

myndigheter för mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsställen.  

Illustrationer av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast för referensändamål. Den faktiska produkten 

och funktionerakan variera på grand av produktförbättringar.  

https://mistore.se/products/mi-air-purifier-3c
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA RÄTTIGHETER, OCH DU KANSKE HA 

ANDRA RÄTTIGHETER SOM FÖRMÅLLES AV LAGAR I DITT LAND, PROVINS 

ELLER STAT. I VISSA LÄNDER, PROVINSER ELLER STATER KAN 

KONSUMENTLAGGEN PÅLÄGGA EN MINIMI GARANTIPERIOD. ANDRA ÄN 

SOM TILLÅTS AV LAG, EXKLUDERA, BEGRÄNSA ELLER AVSTÄNDA INTE 

XIAOMI ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA. FÖR EN FULLSTÄNDIG 

FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER INBJUDER VI DIG ATT KONSULTERA 

LAGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STATS. 

 
1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI 

XIAOMI garanterar att produkterna är fria från defekter i material och utförande 

under normal användning och användning i enlighet med respektive 

produktmanual under garantiperioden. 

Varaktigheten och villkoren relaterade till de juridiska garantierna tillhandahålls 

av respektive lokala lagar. För mer information om konsumentgarantins 

fördelar, se Xiaomis officiella webbplats:  

https://www.mi.com/en/service/warranty/. 

Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att dess Xiaomi-produkt kommer 

att vara fri från defekter i material och utförande under normal användning 

under den period som nämns ovan. 

Xiaomi garanterar inte att produktens funktion kommer att vara oavbruten eller 

felfri. 

Xiaomi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att instruktionerna 

relaterade till användningen av produkten inte följs. 
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2. ÅTGÄRDER 

Om ett hårdvarufel upptäcks och ett giltigt anspråk tas emot av Xiaomi inom 

garantiperioden, kommer Xiaomi antingen (1) reparera produkten utan 

kostnad, (2) ersätta produkten eller (3) återbetala produkten, exklusive 

eventuell frakt. kostar. 

 
3. HUR MAN FÅR GARANTI SERVICE 

För att erhålla garantiservice måste du leverera produkten, i dess 

originalförpackning eller liknande förpackning som ger samma grad av 

produktskydd, till den adress som anges av Xiaomi. Förutom i den utsträckning 

som är förbjuden enligt tillämplig lag, kan Xiaomi kräva att du uppvisar bevis eller 

inköpsbevis och/eller följer registreringskraven innan du får garantiservice. 

 
4. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR 

Om inte annat anges av Xiaomi, gäller denna begränsade garanti endast för 

den produkt som tillverkats av eller för Xiaomi och som kan identifieras av 

varumärket, handelsnamnet eller "Xiaomi" eller "Mi"-logotypen. 

Den begränsade garantin gäller inte för någon (a) skada som beror på 

naturens handlingar eller gudshandlingar, till exempel blixtnedslag, tornados, 

översvämning, brand, jordbävning eller andra yttre orsaker; (b) Försumlighet; 

(c) Kommersiell användning; (d) Ändringar eller modifieringar av någon del av 

produkten; (e) Skador orsakade av användning med icke-Xiaomi-produkter; 

(f) Skada orsakad av olycka, missbruk eller felaktig användning; (g) Skada 

orsakad av att använda produkten utanför den tillåtna eller avsedda 
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användningen som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller 

strömförsörjning; eller (h) Skada orsakad av service (inklusive uppgraderingar 

och utökningar) utförd av någon som inte är en representant för Xiaomi.
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Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera all data, programvara eller annat material 
som du kan ha lagrat eller bevarat på produkten. Det är troligt att data, 
programvara eller annat material i utrustningen kommer att försvinna eller 
formateras om unde serviceprocessen, Xiaomi ansvarar inte för sådan skada eller 
förlust. 
Ingen Xiaomi-återförsäljare, agent eller anställd är behörig att göra några 
ändringar, förlängningar eller tillägg till denna begränsade garanti. Om något villkor 
anses vara olagligt eller omöjligt att verkställa, ska lagligheten eller 
verkställbarheten av de återstående villkoren inte påverkas eller försämras. 
Förutom vad som är förbjudet enligt lagar eller på annat sätt utlovat av Xiaomi, ska 
eftermarknadstjänsterna begränsas till landet eller regionen för det ursprungliga 
köpet. 
Produkter som inte var vederbörligen importerade och/eller inte vederbörligen 
tillverkades av Xiaomi och/eller som inte vederbörligen förvärvats från Xiaomi eller 
en Xiaomis officiella säljare omfattas inte av dessa garantier. Enligt tillämplig lag 
kan du dra nytta av garantier från den icke-officiella återförsäljaren som sålde 
produkten. Därför uppmanar Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren från vilken du 
köpte produkten. 
Föreliggande garantier gäller inte i Hong Kong och Taiwan. 
5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 

Förutom i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag, kommer alla 

underförstådda garantier (inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett 

visst ändamål) att ha en begränsad varaktighet upp till en maximal varaktighet för 

denna begränsade garanti. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av 

varaktigheten av en underförstådd garanti, så ovanstående begränsning kommer 

inte att tillämpas i dessa fall. 
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6. SKADESBEGRÄNSNING 

Förutom i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag, ska Xiaomi 

inte hållas ansvarigt för skador orsakade av olyckor, indirekta, speciella eller 

följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, intäkter eller 

data, skador som härrör från något brott mot uttryckliga eller underförstådda 

garanti eller villkor, eller enligt någon annan juridisk teori, även om Xiaomi 

har informerats om möjligheten till sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter 

inte uteslutning eller begränsning av särskilda, indirekta eller följdskador, så 

ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. 

 
7. XIAOMI KONTAKT 

För kunder, besök webbplatsen: https://www.mi.com/en/service/warranty/ 

Kontaktpersonen för eftermarknadsservicen kan vara vilken person som helst i Xiaomis 

auktoriserade servicenätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga 

leverantören vem sålde produkterna till dig. Om du är osäker, kontakta den relevanta 

personen som Xiaomi kan identifiera. 



 

 

Manufactured by: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 

(a Mi Ecosystem company) 

Address:Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing 

For further information, please go to www.mi.com 
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide 

 

http://www.mi.com/
http://www.mi.com/global/service/userguide

