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INLEIDING 
 

In dit document wordt er een uitleg gegeven over de Xiaomi Mosquito Repellent 

Unit. 

Deze uitleg bestaat over een aantal stappen welke hier worden uitgelegd. 

Voor verdere vragen kunt u terug via ons contact formulier. 
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EXTRA INFORMATIE & SPECIFICATIES 
 

Merk: Xiaomi 

Sub-merk: Mijia 

Type: Pest Repellers 

Functies: Smart LED Status, Smart 10h Timer 

Applicatie: Binnen, 

Materiaal: ABS, PP 

Batterij levensduur: 30 – 45 dagen (Constant) (vervangbare AA batterijen) 

Muggenmelk levensduur: 75 - 90 dagen (vervangbaar) 

Werkgebied: Minder dan 28m³ 

Afmetingen: 96.5 x 96.5 x 52.7mm 

Model: WX07ZM 

Werkende voltage: 3V 

Verbruik: 0.06W 

Gewicht: 0.230kg 
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NIEUWE CARTRIDGE EN/OF BATTERIJEN PLAATSEN 
Bij de aanschaf van een nieuwe unit dien je altijd zelf nieuwe AA batterijen en een nieuwe 

cartridge te plaatsen. Ook als deze op zijn dienen deze vervangen te worden. 

 

Om de unit te openen kan je met je vinger/nagel de deksel bij het lipje openmaken 

 

Als je dit gedaan hebt kan je de AA batterijen op de onderstaande manier invoeren. Dit geldt 

eveneens voor de cartridge. 

 

De cartridge kan je op zijn plek duwen/klikken. Als alles erin zit kan je de deksel er weer terug 

op doen en is de unit klaar voor gebruik! 
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INGEBRUIK NEMEN 
Zodra de batterijen en cartridge geplaatst zijn wordt het tijd om de muggen te verjagen. 

Hier voor zijn een paar opties. Op het onderstaande plaatje zie een vooraanzicht van de unit.  

 

Bovenop heb je dus de deksel waar de muggenmelk uitkomt om de muggen te verjagen, verder je 

een kleine LED zitten welke de volgende signalen af kan geven: 

 

Normale werking (volledig aan) Constant wit licht 

Timing modus (10u aan) Knipperend wit licht 

Batterij is bijna op Knipperend rood licht 

Muggenmelk is (bijna) op Knipperend oranje/geel licht 

 

Onderin zit een kleine knop met een paar opties. 

1. Constant aan 

a. Houdt de knop ingedrukt totdat de witte LED constant brand. 

2. Timer modus (10uur aan, daarna automatisch uit) 

a. Houdt de knop ingedrukt totdat de witte LED constant brand. 

b. Druk 2x snel achter elkaar op de knop, de LED gaat nu wit knipperen. 

3. Uit zetten 

a. Houdt de knop ingedrukt totdat de LED geen licht meer geeft. 
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