
Xiaomi Air Purifier Max

Instrukcja obsługi
Przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu.



Wyświetlacz dotykowy

Kratka wylotowa

Czujnik temperatury i wilgotności

Laserowy czujnik cząstek

Pokrywa komory filtracyjnej

Pokrywa komory filtracyjnej

Zasilanie

Tył
Przód

Wprowadzenie



Wprowadzenie

Wartość PM2.5

> 150

76 - 150

0 - 75

Czerwony

Pomarańczowy

Zielony

Kolorystyczny wskaźnik jakości powietrza:

W zależności od ilości PM2.5 pierścień na 
wyświetlaczu zmienia koloru.

Wskazywane są trzy zakresy: 

Automatyczny: automatyczna zmiana 
wydajności oczyszczania w zależności od 
jakości powietrza

Nocny: tryb niskiej głośności, dla 
komfortowego snu.

Optymalny: skorzystaj z aplikacji mobilnej na 
telefon aby dostosować wydajność

Poziom 1: niska prędkość

Poziom 2: średnia prędkość

Poziom 1: wysoka prędkość

Tryby pracy:

Wskaźnik Wi-Fi

Wilgotność

Temperatura

Przycisk dostosowania trybów pracy

Przycisk dostosowania jasności

Wyświetlacz



Instalacja

Dla optymalnego oczyszczania powietrza urządzenie
należy ustawić w pozycji jak na grafice obok.
Odpowiednia odległość od ścian i innych obiektów
zapewni dobry przepływ powietrza do środka komory
filtracyjnej.

Podłącz kabel do oczyszczacza powietrza, jak na grafice
poniżej. Następnie podłącz urządzenie do gniazda
zasilania.

Uwaga: dla optymalnego oczyszczania powietrza zaleca
się zamykanie okien i drzwi.



Używanie

Włączanie i wyłączanie

Kliknij przycisk aby włączyć urządzenie, kliknij ponownie
aby zmienić tryb pracy, wciśnij i przytrzymaj przez 2
sekundy żeby wyłączyć.

Regulacja jasności wyświetlacza

Kliknij przycisk dotykowy, aby dostosować jasności
wyświetlacza.

Ciemny

Jasny

Wyłączony

Resetowanie Wi-Fi

Jeśli Twój telefon nie może połączyć się
z oczyszczaczem, przytrzymaj przycisk dostosowania
trybów pracy i przycisk dostosowania jasności przez 5
sekund, połączenie Wi-Fi zostanie zresetowane.

Szybka konfiguracja

Ten produkt jest zgodny z inteligenta platformą
Mijia, można nim sterować za pomocą aplikacji
Xiaomi Home, obsługuje systemy MIU i może być
połączony z innymi inteligentnymi produktami Mijia.

1. Pobierz aplikację

Odszukaj aplikację Xiaomi Home w Google 
Play/AppStore lub zeskanuj kod QR.

2. Dodaj urządzenie

Otwórz stronę główna aplikacji, kliknij „+” 
w prawym górnym rogu strony, postępuj 
zgodnie z wskazówkami w aplikacji.

3. Kup więcej

Aby zakupić więcej  inteligentnych produktów 
i dobrej jakości produktów, zeskanuj kod QR
i pobierz aplikacje Youpin.



Używanie

Wskazówki dotyczące instalacji filtra

Zainstaluj oryginalne filtry wewnątrz komory filtracyjnej

Wskaźnik zużycia filtra

Oczyszczacz wykrywa filtr, zużycie filtra, pozostało 90%,
oznacza to zużycia filtra w 10%.

Przypomnienie o wymianie elementu filtrującego

Cykl wymiany elementu filtrującego wynosi 6-12 miesięcy.
Gdy oczyszczacz wykryje, ze żywotność filtrów jest
mniejsza niż 10%, za każdym razem, gdy urządzenie jest
włączane, wyświetlacz pokaże kod QR i pozostający
procent żywotności.

Uwaga: filtr zawiera węgiel aktywny, który może wydawać zapach, gdy zaadsorbowany
szkodliwy gaz osiągnie stan nasycony, Zaleca się umieszczenie elementu filtracyjnego
w dobrze oświetlonym i dobrze wentylowanym miejscu na pewien czas, aby poprawić
aktywność węgla aktywnego i przywrócić część zdolności adsorpcyjnych. Po osiągnięciu
zalecanej żywotności należy wymienić filtr.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące wymiany
znajdują się na bocznej krawędzi elementu filtrującego.
Wymieniaj elementy filtrujące po obu stronach w tym
samym czasie.

Wymiana elementu filtrującego

Wymień elementy filtrujące tak, jak przedstawiono na
obrazkach poniżej, delikatnie pociągnij za uchwyt, otwórz
drzwiczki komory filtracyjnej i wyjmij elementu filtrujące.

Wskaźnik zużycia filtrów



Konserwacja
Zawsze zatrzymuj i wyłączaj oczyszczacz powietrza przed wykonaniem poniższych czynności.

Czyszczenie laserowego czujnika cząstek

Tak, jak pokazano na grafice, użyj nieostrego narzędzia,
aby otworzyć klapkę komory czujnika cząstek. Możesz
użyć dmuchawy lub suszarki w celu wyczyszczenia klapki
i sensora.
Uwaga: nie używaj gorącego strumienia powietrza.

Czyszczenie komory filtracyjnej

Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza
i oczyszczanie, możesz użyć odkurzacza do czyszczenia
kurzu i włosów osiadających na powierzchni pokrywy lub
użyć miękkiej szmatki, aby go wytrzeć. Siatkę filtra
wstępnego po wewnętrznej stronie drzwiczek można
zdemontować i wyczyścić. Jeśli siatka jest mocno
zabrudzona, można ja spłukać pod bieżąca wodą,
następnie wysuszyć przed ponownym użyciem.

Pokrywa komory filtracyjnej

Czyszczenie czujnika cząstek stałych

Czyszczenie filtra wstępnego umieszczonego na odwrocie 
pokrywy komory filtracyjnej

Czyszczenie pokrywy komory filtracyjnej



Podstawowe parametry

Nazwa Xiaomi Air Purifier Max Napięcie znamionowe 220 V -
Clean Air Delivery Rate

(CADR dust)
>800 m3/h

(1000 m3/h)

Model AC-M5-SC
Częstotliwość 
znamionowa

50/60 Hz
Cumulate Clean Mass

(CCM dust)
P4

Wymiary 386 × 386 × 965 Moc znamionowa 86 W
Clean Air Delivery Rate
(CADR formaldehyde)

100 m3/h

Masa 18 kg Poziom hałasu 63.5 db(A)
Cumulate Clean Mass
(CCM formaldehyde)

F4

Sugerowany obszar 
zastosowania

70 – 120 m2 (Q/BJZMK0001-2015)
Efektywność energetyczna 

oczyszczanych cząstek 
stałych

Wysoka wydajność

Połączenie Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Efektywność energetyczna 

oczyszczania formaldehydu
Wysoka wydajność

Zgodnie z GB/T18801-2015, załącznik B5, CADR cząstek może być wyższy niż 800, potwierdzono ze strona trzecią, skracając interwały próbkowania.

Część

Substancja szkodząca

Ołów
(Pb)

Rtęc
(Hg)

Kadm
(Cd)

Ołów
( Cr (VII) )

Polibromowane 
bifenyle
(PBB)

Polibromowane 
difenyloetery

(PBDE)

Obudowa º º º º º º

Elektronika, obwody × º º º º º

Akcesoria º º º º º º

Tabela została przygotowana zgodnie z SJ/T 11364.

o : Oznacza to, że zawartość tej niebezpiecznej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach tej części jest poniżej wymaganego
limitu określonego w GB/T26572.

× : Oznacza to, że zawartość szkodliwej substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale części przekracza wymaganą wartość
graniczną określoną w GB/T26572.

Substancje szkodliwe



Uwagi

Przed przemieszczeniem urządzenia pamiętaj o zatrzymaniu jego pracy i odłączeniu wtyczki zasilania.

• Gdy górna kratka i pokrywa komory filtracyjnej nie są prawidłowo zainstalowane, urządzenie nie uruchomi się.
• Wlot powietrza powinien znajdować się w odległości większej niż 20 cm od ściany i innych przeszkód.

• Nie ściskaj, nie zgniataj i nie skręcaj nadmiernie przewodu zasilającego, w przeciwnym razie przewód może zostać uszkodzony.
• Nie ciągnij za przewód zasilający.
• Nie używaj niesprawnego gniazdka elektrycznego.
• Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby użyć gniazdka odpowiedniego dla wtyczki

przewodu zasilającego.
• Pamiętaj, aby używać przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem.
• Przed pracami konserwacyjnymi, bądź przestawianiem urządzenia odłącz je od zasilania.

• Jeśli urządzenie wydaje z siebie dziwny dźwięk, zapach lub generuje wysoką temperaturę i nieregularne obroty wirnika natychmiast zaprzestań jego
użytkowania

• Nie siadaj, nie opieraj się i nie przewracaj urządzenia
• Nie umieszczaj przedmiotów w miejscach ruchomych elementów urządzenia i wentylacji
• Postaraj się, aby do środka nie dostawały się włosy, tkanina i inne przedmioty mogące zablokować otwory wentylacyjne
• Korzystaj z wentylacji, aby uniknąć zatrucia tlenkiem i dwutlenkiem węgla.

• Nie ustawiaj urządzenia w miejscach niestabilnych
• Nie używaj go w łazienkach i miejscach o wysokiej wilgotności

Przenoszenie

Instalacja i obsługa

Zasilanie

Użytkowanie

Warunki pracy 
urządzenia
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