
Xiaomi Mi Air Purifier 3C – Упатство за употреба 

Прочистувачот не може да работи доколку не е добро наместен филтерот и не е прицврстен 

капакот.  

Помеѓу прочистувачот и други предмети секогаш оставајте растојание од најмалку 20 

центиметри. 

Прочистувачот треба секогаш да биде поставен на рамна површина. 

Чистење 

Пред секое чистење, задолжително исклучете го од струја прочистувачот. 

Често проверувајте го филтерот и отстранувајте ја прашината за да не дојде до наталожување 

на бактерии и други штетни честички. 

Кога не го користите, секогаш чувајте го на сигурно место. Покријте го со чиста прекривка за да 

го заштитите од прашина, влакна и слично. 

Управување со кабел 

Немојте никогаш насилно да го исклучувате кабелот од штек, да го тргате, влечите и слично. 

Кабелот мора секогаш да биде вметнат во соодветниот приклучок. 

Задолжително користете го кабелот кој се наоѓа во пакувањето на прочистувачот. 

Секогаш по употреба исклучете го кабелот од струја. 

За време на користење 

Доколку слушнете необични звуци од прочистувачот, лоша миризба или пак почувствувате 

дека се загрева веднаш исклучете го. 

Немојте да седнувате на прочистувачот, да го удирате и слично. 

Немојте никогаш да додавате течности или други средства во издувните венитили од 

прочистувачот. 

Осигурајте се дека запаливи супстанции нема да навлезат во прозиводот. 

Немојте да го користите во средина во која температурата е превисока, во која има преголема 

влажност како бања и слично. 

Не го поставувајте и не го користете до предмети кои зрачат висока топлина како што се печки, 

електрични греалки, камини и друго. 

 

 

 

 

 

 



ПАНОРАМА НА ПРОИЗВОДОТ 

 

Display/WiFi ресет                                                                                                               

 

Начин/вклучување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на употреба 

Поставете го прочистувачот во соодветна просторија. За оптимални резултати поставете го 

производот на далечина од 20 центиметри од други предмети. 

За подобри резултати препорачливо е да ги затворите прозорците. 

 

Копче за вклучување/Начин на работа – Копчето прикажано на сликата 

погоре е наменето за вклучување. За да го исклучите држете го притиснато 

2 секунди. За да гоо промените начинот на употреба притиснете на копчето 

додека прочистувачот е пуштен во функција. 

 

 

 



ПРОМЕНА НА ФИЛТЕР 

Пред да го менувате филтерот проверете дали прочистувачот е исклучен од струја. 

Како да го отворите делот наменет за филтер? – Притиснете и држете ги копчињата како на 

сликата подолу за да го отворите капакот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извадете го стариот филтер.  

 

Новиот филтер поставувајте од од горна положба за да го вметнете правилно.  

 

Кога прочистувачот е во мирување (standby) притиснете и држете го копчето за 

вклучување/исклучување 6 секунди се додека индикаторот за квалитет на воздухот не почне 

да трепка со зелена боја. Кога ќе чуете звук тр пати, значи дека филтерот е правилно поставен. 



 

Ресетирање Wi Fi – Доколку телефонот не може да се поврзе со прочистувачот, истовремено 

притиснете ги копчињата за вклучување/исклучување и за ресет и тоа 5 секунди. Штом ќе 

чуете бип значи дека конекцијата е ресетирана. 

 

 

ПОВРЗУВАЊЕ СО MI HOME АПЛИКАЦИЈА 

Производот може да се поврзе со апликацијата Mi Home. Отворете ја апликацијата и 

притиснете на + за да го додадете производот. Само следете ги упатствата на апликацијата за 

успешно да го поврзете производот. 

ЧИСТЕЊЕ НА ПРОЧИСТУВАЧОТ 

 

 

 

 

Со мини правосмукалка како на 

сликата или со сува мека крпа 

исчистете го делот прикажан на 

сликата. 

 

 

 


