
Automático: muda automaticamente o modo 
de acordo com a qualidade do ar interior

Dormir: modo de baixo ruído para uma noite 
de sono tranquila

Favorito: ajusta a eficiência da filtragem 
definindo a cobertura via a aplicação Mi Home

Abra a porta do filtro
Prima para abrir a porta do filtro e 
verifique se o filtro está instalado 
no lugar.

Retire o cabo de alimentação
Remova o cabo de alimentação da 
bolsa dentro do cartucho e feche a 
porta do filtro.

Ligar à fonte de alimentação
Ligue o cabo de alimentação ao 
conector na parte inferior da 
unidade e, em seguida, ligue-o a 
uma fonte de alimentação.

Aviso

Não usar nas circunstâncias abaixo, poderá levar a choque elétrico, incêndio e outros 
danos:
· Locais instáveis onde a unidade é fácil de derrubar e cair
· Locais com temperaturas altas, húmidos ou molhados, como a casa-de-banho
· Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de 
experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre a utilização 
do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos
· As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do 
utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão
· Antes da limpeza ou de outra manutenção, o aparelho deve ser desligado da rede elétrica

Manual do Utilizador 
Mi Air Purifier 2S

Descrição geral do produto

Botão de Ligar/Modo 

Sensor de temperatura 
e humidade

Botão Ligar-Desligar 
Ecrã/Repor o Filtro

Sensor laser de poeira

Porta da caixa do filtro

Conector do cabo de 
alimentação

Sensor de luz

Ecrã

Traseira

Grelha do ventilador

Ecrã
O ecrã frontal apresenta instruções

Nota: o purificador de ar ajusta automaticamente o brilho do ecrã com base 
na luz ambiente.

ModoTemperatura 
Humidade

Leituras PM 25

Estado do Wi-Fi

Indicador da qualidade do ar

Verde 
Laranja
Vermelho

0-75 μg/m³
76-150 μg/m³
150 μg/m³ ou superior

O indicador da qualidade do ar fica verde, amarelo ou 
vermelho para indicar a qualidade do ar atual

Como instalar



Fabricante: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 
(uma empresa da Mi Ecosystem)
Endereço: 11-1102, Office Building Rainbow City, 68 Qinghe Middle Street, 
Haidian District, Pequim, China 
Para mais informações, visite www.mi.com

Coloque corretamente o purificador de ar
Para um desempenho ideal, mantenha a distância 
recomendada entre as entradas de ar e as paredes 
ou outros obstáculos.

Nota: recomenda-se fechar portas e janelas para 
uma melhor filtragem ao usar o purificador

 Certifique-se de desligar o purificador de ar e desligar a alimentação antes de limpar.

Limpe o cartucho de filtro

Para garantir o funcionamento ideal, use um 
aspirador de pó ou um pano macio para 
remover qualquer poeira que se pegue às 
entradas de ar ou paredes da caixa.

Limpe o sensor laser de poeira

O interruptor da tampa traseira do sensor de 
poeira está na parte superior da caixa do 
filtro. Levante para abrir a tampa traseira 
(veja a Figura A).

Use um compressor de ar ou um secador de 
cabelo para limpar a grade da tampa traseira 
e o sensor (veja a Figura B).

Nota: Não use ar quente.
 

Transportar 

Instalar

Cabo de alimentação

Usar

· Desligue a unidade e desligue a alimentação antes de a mover

 
· A unidade não ligará até que a porta do filtro esteja instalada corretamente
· Manter 20 cm ou mais entre as entradas de ar e as paredes ou outros obstáculos

 
· Não aperte, dobre ou torça com força o cabo de alimentação para não se quebrar
· Não puxe pelo o cabo de alimentação ao desligar da alimentação
· Utilizar apenas tomadas de alimentação suportadas
Siga estas instruções para usar o cabo de alimentação e a tomada para evitar incêndio, 
choque elétrico ou danos :
· O cabo de alimentação só deve ser ligado a tomadas de alimentação suportadas
· É altamente recomendável usar o cabo de alimentação fornecido em vez de outros cabos
· Desligue a alimentação antes de reparar ou mover a unidade
· Não use o cabo de alimentação fornecido com outro produto

 
· Pare de usar imediatamente em caso de um som incomum, mau odor, calor excessivo ou 
rotação anormal do ventilador
· Não insira o dedo ou qualquer objeto em nenhuma abertura
· Mantenha o cabelo e roupas afastados da unidade, de modo a não se emaranhar ou bloquear 
a entrada e saída de ar
· Não se sente, apoie ou incline a unidade
· Assegurar uma ventilação suficiente ao utilizar em conjunto com aparelhos de combustível 
sólido para evitar a intoxicação por monóxido de carbono

Interruptor Ligar/Modo
Prima o botão ligar/desligar para ligar a unidade; 
prima novamente para alternar o modo; prima e 
mantenha durante 2 segundos para desligar a 
unidade.

Informações da instalação
do filtro
Nenhum filtro ou o filtro não é 
original.

Informações sobre o tempo 
restante do filtro
A percentagem de tempo restante 
é apresentada no ecrã quando o 
tempo restante do filtro for 
superior a 10%.

Informações de substituição 
de filtro
O filtro deve ser substituído a 
cada 3-6 meses. Quando o 
purificador detetar que o tempo 
restante do filtro é inferior a 10%, o 
ecrã apresentará um código QR e 
um alerta do tempo restante do 
filtro.

Nota: consulte a etiqueta “Substituição do filtro” na parte de 
trás da porta do compartimento do filtro para obter 
instruções detalhadas.

Nota: o filtro pode produzir odores quando absorve gases 
nocivos em excesso. Recomenda-se que armazene o filtro 
num local com boa iluminação e ventilação para melhorar 
o carvão ativado e restaurar a capacidade de adsorção de 
poeira. Se a vida útil recomendada tiver expirado, substitua 
o filtro atempadamente.

Repor o Wi-Fi
Se o seu telefone não puder ser ligado ao purificador 
de ar, prima o botão de modo e o botão de 
ligar/desligar do ecrã por 5 segundos até ouvir um 
som sonoro indicando que o Wi-Fi foi reposto.

Configuração Rápida
Controle o seu dispositivo e interaja com outros dispositivos 
domésticos inteligentes com a aplicação Mi Home.

Nota: A versão da aplicação Mi Home pode ter sido 
atualizada, siga as instruções com base na versão atual da 
aplicação.

1. Instalar a aplicação Mi Home
Digitalize o código QR ou vá para a loja 
de aplicações para descarregar e 
instalar a aplicação Mi Home.
2. Adicionar um dispositivo
Abra a aplicação Mi Home, toque em 
“+” no canto superior direito e siga as 
instruções para adicionar o seu 
dispositivo.

Ecrã ligar/desligar
Prima o botão ligar/desligar do ecrã na parte de trás 
da unidade para ligar/desligar o ecrã.

Informações de conformidade regulamentar

               Europa — Declaração de conformidade UE

A Beijing Smartmi Electronic Technology Limited, por este meio, declara que este equipamento está em conformidade com as 
diretivas e normas europeias aplicáveis, e respetivas alterações. O texto integral da declaração UE de conformidade está 
disponível no seguinte endereço Internet: https://www.jpdi.pt/mi/certificados_xiaomi/AirPurifier.PDF 

               Informações sobre eliminação e reciclagem

Eliminação correta deste produto. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos. 
Para evitar possíveis danos ao meio ambiente
ou à saúde humana proveniente da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a 
reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e recolha ou 
entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para uma reciclagem segura e 
amiga do ambiente.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: 
www.jpdi.pt/mi

Como manter 

Como usar

Informações de estado do filtro

Figura A

Figura B

Especificações

Precaução de segurança

Nome Mi Air Purifier 2S Tensão nominal 100-240V~ PM CADR 310m3/h

Modelo AC-M4-AA Frequência nominal 50/60Hz PM CCM P3

Dimensões do item 240×240×520 mm Potência nominal 29W CADR de formaldeído 60m3/h

Peso líquido Aprox. 4.5kg Nível de ruído ≤66dB(A) Formaldeído CCM F3

Área efetiva  21 - 37m2 Eficiência de
filtragem de PM

Alto Eficiência da filtragem
de formaldeído Alta

Ligação sem fios Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Consumo de energia em modo de
espera da rede  < 2.0W


