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Внимание
• Изключете пречиствателя и извадете щепсела преди да гопреместите.

• Пречиствателятнеможедасевключиакорешеткатанавентилатораили капакътнафилтъранеса 
поставениправилно.

• Уредът изисква минимално отстояние от 20см. от каквито и да е било предмети, стени,пердета.

• Редовнопочиствайтемрежатанафилтъраотпопадналипрах,космиидругичастицизада 
предотвратите появата набактерии.

• Редовно почиствайте прах, косми и други частици от страничните решетки, през коитопречиствателят 
всмуквавъздух. citytel

• Покривайтевсичкиотвориакоуредътнямадасеизползвазадълговреме,задапредотвратите 
натрупване на прах, косми и други вредничастици.

За да избегнете пожар, токов удар или други щети, моля използвайте оригиналният кабел и следвайте 
инструкциите

• Неиздърпвайтерязкокабелът,негоизвивайтеиогъвайте,негопритискайтескабаризащотоможеда го 
прекъснете илиоголите.

• Кабелът се включва в подходящ контакт, не режете щепсела за да направите директнавръзка.

• Използвайте задължително оригиналнияткабел!

• Винаги изключвайте пречиствателя преди да гопренасяте.

• Акоповредитезахранващиякабел,моляобърнетесекъммагазинаоткъдетостезакупиуреда или 
официалният сервиз за да си набавитенов.

§ Веднагаизключетеуредаакоиздавастраннизвуци,необичайнимиризми,прегрява,или 
вентилаторът не се въртидобре.

§ Не пъхайте пръстите си или предмети през решетките, преградите и отворите завъздух.
§ Почиствайте от прах и косми
§ Не сядайте върху уреда, не го накланяйте и не го местете докатоработи.
§ Ако използвате в близост газови уреди, моля проветрявайте често за да избегнетеотравяне.
§ Неналивайтетечности,нехвърлятепрахообразнивеществаилиподобнималкисубстанциикъм 

отворите за въздух напречиствателя.

Не използвайте пречиствателя при следните обстоятелства, защото рискувате пожар или токов 
удар:
• Околопламъци,свещи,ароматнисвещи,печки,цигари,камини,фойерверки,запалки,барбекютаи 

подобниуреди.
• Околоуреди,коитогенериратголямоколичествотоплинакатоелектрическипечки,духалки,фурни, ютии, 

електрическиодеяла.
• Никакви искри не трябва да попадат в уреда, филтърът е леснозапалим!

• Не поставяйте на места от които пречиствателят може да паднелесно.

• Не използвайте във много горещи, влажни, или мъгливи помещения, като напримербани.

• Тозиуредможедасеизползваотдецанавъзрастнад8годиниихорасразличниувреждания,но първо 
трябва да се проведе инструктаж и евентуално да се осигуринаблюдател.

• Деца не трябва да си играят спречиствателя.

• Деца не бива да почистват и поддържат уреда безвъзрастен.

https://www.citytel.bg/


Преглед на уреда
Вент. решетка

OLED екран

Прочетете инструкциите и запазете за бъдеща консултация.

Внимание: Илюстрациите на уреда, аксесоарите и интерфейсът са илюстративни. 
Вашият продукт може да се различава.

Сензор влага
и температура

Екран вкл./изкл. 
бутон

Вкл./Изкл./Режим Лазерсензор

бутон за частици

Решетка на 
филтъра

Захранващ

Отпред Отзад Кабел



Преглед на уреда

Екран

025  PM2.5

Температура  25℃60%

Влажност

Вкл./Изкл. и Режим бутон

Индикатор качество
Един от тези цветове ще се показва
според стойността на PM2.5 частиците 

Зелено  0-75μg/m3

Оранжево  76-150μg/m3

Червено  150 μg/m3или по-високо

Режими

Автоматичен:  Сменя  режимите 
автоматично според качеството 
на въздуха вмомента.

Нощен:  Много  тихрежим, 
подходящ заспални.

Нискаскорост

Среднаскорост
Високаскорост

Ръчен: Изисква се използване на 
приложението - настройте уреда 
според вашитеизисквания.

Wi-Fi



Инсталиране

Отворете 
задния капак

И се убедете, че филтърът 
е поставен правилно.

Извадете 
захранващия кабел.

Извадете кабелът от 
филтърния отсек и 
затворете капака.

Включете в контакт

Свържете кабелът кум
конектора отдолу и след 
това включете в ел.
мрежата.
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Как да използвате

препоръчаните минимални отстояния 
от стени, предмети, завеси.

Внимание: Препоръчва се да затворите 
вратите и прозорците когато уредът работи 
за до-добро пречистване на въздуха.

Бутон екран вкл./изкл.

Натиснете бутона на гърба на уреда 
за да настроите яркостта на екрана, 
или за да изключите/включите
екрана.

Вкл./Изкл. и Режим бутон

Докоснете за да включите уреда, 
след  което  докоснете  за
смените  режима.  Докоснете
задръжте за 2-3 секунди за
изключите уреда.

да
и

да

Поставете уреда на 
подходящо място
За оптимална работа спазвайте



НастройкиWi-Fi  Статуси нафилтъра

Ако смартфонът ви не може да се 
свърже с уреда, натиснете и задръжте 
едновременно e Вкл./Изкл./Режим 
бутона и Екран вкл./изкл. бутон за 5 
секунди. След като чуете звук, то 
настройките за Wi-Fi са изчистени.

Свържете с Mi Home / Xiaomi 

Home App
Продуктът работи и се управлява чрез 
Mi Home / Xiaomi Home app.

Сканирайте този код за инсталирате
приложението. Или потърсете Mi Home
/ Xiaomi Home в Google Play Store или 
Apple App Store.

Инсталирайте 
филтър

Липсва филтър или не 
използвате оригинален филтър.

Остатъчен
живот филтърКогато 

уредът засече, че животът 
на филтъра енад
10%, или изключете и
включете уреда в контакта, или 
отворете и затворете вратата 
на филтърния отсек. След като 
включите уреда, върху дисплея 
ще се изпише остатъчния 
живот на филтъра в%.

3Смяна на филтъра
Filter

remaining Животът на филтъра е между 6 
и 12 месеца.2%
Когато животът на филтъра
спадне под 10%, то екранът
винаги ще показва QR код
и остатъчния живот в % при
всяко включване на уреда.

Още: Вижте инструкциите за смяна
на филтъра, залепени отзад на
капака на филтърния отсек.

Внимание: Филтърът може да произведе неприятни 
миризми ако абсорбира опасни газове. В такъв 
случай се препоръчва да извадите филтъра и го 
оставите на място с добра естествена светлина и с 
приток на свеж въздух за да подобрите активността 
на активния въглерод и да се възстановят неговите
свойства за абсорбиране на частици. Моля, сменете 
филтъра когато уредът ви извести за това.

Install an 
genuine filter

Filter 
remaining

90%
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Грижа и поддръжка

Уверете се, че уредът е изключен и щепселът е изваден отконтакта.

Почистете филтърното отделение

Използвайте прахосмукачка или мек 
парцал за да премахнете праха от
всмукателните решетки и филтърното 
отделение за да се осигурява
оптимална вентилация и почистване.

Почистване на лазерния сензор 
за дребни частици

Капакът на сензорът за частици се 
намира точно над капака на филтъра. 
За да я отворите - първо отворете 
отделението на филтъра и след това 
с пръст освободете сензорния капак.
Почистете от прах с въздушен пистолет 
или сешоар със студен въздух.

Внимание: Не използвайте горещ въздух!

Illustration A

Illustration B



Характеристики

Име
Mi Air Purifier

Волтаж 100–240 V~
Количество чист въздух

380 m3/h3H (CADR)

Модел

AC-M6-SC
Честота

50/60 Hz
Формалдехид количество

60 m3/hвъздух
(CADR Formaldehyde)

Размери 240 × 240 ×
Мощност 38 W

Мощност в режим
<2.0W

520 mm изчакване

Тегло
Около

Ниво шум 64 dB(A) Wireless съвместимост
Wi-Fi IEEE
802.11 b/g/n4.8 kg 2.4GHz

Макс. площ 126 m2/h
Particle

High
Formaldehyde

HighPurification Purification Efficiency
Efficiency

Максимална радио мощност

Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm
RFID (13.56MHz): 0 dBm

Произведен от: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company)
Адрес: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, 
Beijing
За повече информация посететеwww.mi.com
Citytel

http://www.mi.com/
http://www.mi.com/
http://www.mi.com/

