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Smart Air Purifier 4 Lite 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

A frissítések után egyes funkciók változhatnak! 
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a 

készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak. 
• Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, 

hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal 
válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében! 

• A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett 
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől 
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak! 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• Szükség esetén gondoskodjon a készülék megfelelő rögzítéséről (pl. kisgyermek vagy 

háziállat jelenléte a lakásban). 
• Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.  
• Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy 

mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.   
• Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más kábel használata 

érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig 
nem szándékozik használni a légtisztítót.  

• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne tárolja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +40°C felett), 

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapját. 
• Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez 

normális jelenség. 
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. 
• Húzza ki a készülék hálózati kábelét mozgatás előtt. 
• A készülék nem kapcsol be, ha a szűrőház ajtaja nincs megfelelően rögzítve. 
• Tartson legalább 20 cm távolságot a környező tárgyaktól azért, hogy a légtisztító megfelelően 

és hatékonyan tudjon működni. 
• Amennyiben furcsa zajokat, kellemetlen szagokat, túl magas hőmérsékletet vagy szokatlan 

ventilátor- forgást tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát. 
• Ne használja a készléket a fürdőszobában vagy más, vizes helyiségekben. 



Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Manual HU v1.0  - 3. oldal  
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

• A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mozgásképességgel rendelkező személyek és 8 
éven felüli gyermekek kizárólag felügyelet alatt használhatják. 8 év alatti gyermekek a 
készüléket felügyelettel sem használhatják! 

• Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a 
készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek. 

• Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, 
amelyek biztonságos helyről származnak. 

• Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében. 
• Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra! 

 
A készülék tisztítása 

• A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg. 
• A szűrőházat óvatosan, porszívóval tisztíthatja meg. 

JELLEMZŐK 
Modell:     AC-M17-SC 
Méret:      240 x 240 x 533.5 mm 
Tömeg:     Kb. 4,8 kg. 
Névleges feszültség:    
Bemenet:     100-240V 50/60 Hz, 1.2 A 
Teljesítmény-felvétel:   Kb. 33 W 
Készenlét:     Kb. <2 W 
Hangerő:     Max. 61 dB(A) 
Műszer:     Beépített levegőminőség mérő 
Kijelző:     Kör alakú OLED 
Csatlakozás:     WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 
Tisztítási hatékonyság:   Magas 
Formaldehid tisztítási hatékonyság: Magas 
Terület hatékonyság:    25-43 m2 
CADR tisztított levegő kiáramlás:  360 m3/h 
CADR (formaldehid):   120 m3/h 
Okostelefon alkalmazás:   Mi Home / Xiaomi Home 
Max RF kimeneti teljesítmény:  Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): <20 dBm  
Tárolási hőmérséklet:   -10°C – 40°C 
Tárolási páratartalom:   5%-90% 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a 
környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek. 

DOBOZ TARTALMA 
• Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite 
• Szűrő 
• Hálózati adapter 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy 
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IMPORTŐR: 
 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu | www.mstore.hu 
 

Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd. (Mi Ecosystem Company) 
Address: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
http://www.mstore.hu/


Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Manual HU v1.0  - 5. oldal  
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

KEZELŐSZERVEK 

 
  
 

  Elölnézet      Hátulnézet 
  

Részecske 
szenzor fedél 

Ventilátor rács 

Be/kikapcsolás Módválasztó gomb 

Kijelző 

 

Tápkábel 
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KIJELZŐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

PM 2.5 szálló por 

Működési üzemmód 
 Auto: automatikus üzemmód váltás a 

levegőminőség függvényében. 
 Éjszakai: halk működés a nyugodt alvásért. 
 Kézi: beállíthat és elmenthet légtisztítási 

módokat a mobil alkalmazás segítségével. 

Levegőminőség visszajelző 
Zöld, narancs és piros visszajelzés 
Zöld   1-20 μg/m3  
Sárga   21-35 μg/m3 
Narancs  36-55 μg/m3 
Piros   55 μg/m3 vagy több 

WiFi visszajelző 

Hőmérséklet Páratartalom 
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ELHELYEZÉS 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
A legjobb teljesítmény elérése érdekében a 
levegő bementi nyílásoknál minimum a megjelölt 
távolságokat, a faltól és más tárgyaktól, tartsa 
meg. 
 
Megjegyzés: 
Az ajtókat és az ablakokat tartsa zárt állapotban 
a készülék üzemeltetése közben, a hatékony 
légtisztítás miatt.  
 

 
CSATLAKOZTATÁS ELEKTROMOS HÁLÓZATRA 
 
Csatlakoztassa az adaptert a készülék közepén található csatlakozóhoz és egy fali aljzathoz.  
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
Be/kikapcsolás 
 
Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a készülék be/kikapcsolásához. 
 

 
 
Üzemmód váltás 
 
Amikor a készülék be van kapcsolva nyomja meg az üzemmódváltó gombot ciklikusan a működési 
mód változtatásához  
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Kijelző fényerejének beállítása 
 
Nyomja meg a kijelző kapcsoló gombot a készülék hátoldalán a fényerő ciklikus beállításához: be, 
halvány, ki. 
 

 
 

Gyerekzár be/kikapcsolása 
 
A gyerekzár funkció az alkalmazáson keresztül kapcsolható be. Bekapcsolás esetén a kijelző villogni 
fog megjelenik az „A ábra” szerinti kijelzés. A gyerekzár kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 
nyomva az üzemmódváltó gombot, amíg egy hangjelzést nem hall. Ezt követően a „B ábra” szerinti 
jelzés lesz látható. 
 

 
 

A ábra 

B ábra 
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Wi-Fi újraindítása 
 
Az alkalmazáshoz történő csatlakozáskor az első alkalommal vagy ha nem tud csatlakozni az 
alkalmazáshoz nyomja meg és tartsa nyomva a kijelző kapcsoló gombot 7 másodpercig. A készülék 
egy hangot hallatt, ha a Wi-Fi újraindítása sikerült.  
 

 
 
Wi-Fi be/kikapcsolása 
 
Egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomva 7 másodpercig az üzemmódváltó gombot és a kijelző 
kapcsoló gombot a készülék hátoldalán. A Wi-Fi funkció bekapcsolt állapotában a Wi-Fi jelzés világít, 
kikapcsolt állapotában a jelzés nem világít. 
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A MOBIL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE 
 
A légtisztító WiFi hálózathoz csatlakoztatva akár távolról is okostelefonról vezérelhető a Mi Home / 
Xiaomi Home alkalmazás segítségével. Töltse le és telepítse az alkalmazást a QR kód segítségével 
vagy keresse meg az alkalmazás boltban. 
 

 
 
Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és érintse meg a „+” ikont a jobb felső sarokban. 
A légtisztító hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
 
Szűrő állapot jelzés 
 
A levegőminőség jelzés 30 másodpercig vörösen villogni fog, ha a szűrő megtelt. Időben cserélje a 
szűrőt. 
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SZŰRŐ CSERE 
 

 Szűrőház kinyitása 
Nyomja be a gombokat a 
légtisztító oldalán (az ábra 
szerint) és emelje fel a 
légtisztító tetejét a szűrőház 
kinyitásához. 

 Vegye ki a szűrőt 
Emelje ki a szűrőt a 
szűrőházból. 

 Szűrő behelyezése 
Felülről helyezze be az új szűrőt és 
igazítsa megfelelő pozícióba, majd 
helyezze vissza a légtisztító tetejét a 
szűrőházra. 

 

  
 Az új szűrő beállítása 

Készenléti módban nyomja meg és tartsa nyomva a 
Be/kikapcsoló és a kijelző kapcsoló gombot hét 
másodpercig. A sikeres csere után két sípoló hangot hall és 
a levegőminőség jelzés zöld színnel három alkalommal 
felvillan. 

 
 
Megjegyzés: Ajánlott a szűrőt 6-12 havonta cserélni. Ha a szűrő cserére szorul a jelzés pirosan 
villogni fog. Megfelelő szűrőért látogasson el a mstore.hu weboldalra.  
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A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA 
 
Megjegyzés: 
Minden esetben győződjön meg, hogy kihúzta a konnektorból a készülék tápkábelét karbantartás 
előtt. 
 
A szűrőház tisztítása 
A legjobb teljesítmény elérése érdekében használjon porszívót vagy puha rongyot a rácsok között 
megült, vagy a szűrőház oldalán található por eltávolításához. 
 

 
 
A részecskeszenzor tisztítása 
A részecskeszenzor fedőlemeze a szűrőház felett található. Emelje ki a porszenzor fedelét egy 
tompa tárggyal. Használjon sűrített levegőt vagy kompresszort a szenzor megtisztításához. 
 

 
 
Megjegyzés: 
Ne használjon meleg levegőt. pl. hajszárítót. 
 
A szűrő vízzel tisztíthatja meg. Várja meg, míg teljesen megszárad.  
 
Megjegyzés: 
A légtisztítót ne permetezze vagy öblítse el vízzel. Ne törölje át a légtisztítót vizes ruhával, hogy 
megelőzze víz befolyását a légtisztítóba.  
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