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Poděkování
Děkujeme Vám za nákup čističky vzduchu Mi Air Purifier 2. Věříme, že Vám bude čistička
dlouho a poctivě sloužit.
Proto prosíme věnujte chvilku času k přečtení této příručky, aby Vám čistička spolehlivě
fungovala co nejdéle.
V případě jakýchkoliv dotazů a problémů nás prosím kontaktujte na podpoře Xiaomi-Store.cz

Váš Tým Xiaomi-Store.cz

Bezpečnostní informace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která
jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a
podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj
vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se
neměly dostat na standardní skládku. Vysloužilý elektrospotřebič nám můžete přinést
k ekologické likvidaci i do naší prodejny (www.xiaomi-store.cz). Sběr a likvidaci
elektroodpadu pro nás zajišťuje REMA Systém, a.s.
Čističku se nepokoušejte rozebírat kromě volitelně vyměnitelných součástí (filtr). V případě
jakýchkoliv problémů se obraťte na náš servis Xiaomi-Store.cz a nepokoušejte se čističku
opravovat svépomocí.
Obecné bezpečnostní pokyny
- Před spuštěním čističky věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním
pokynům, uvedeným v tomto návodu
- Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu Xiaomi-Store.cz
Symbol přeškrtnutého kontejneru
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na
obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po
ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do
netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.
Omezení používání
- Čističku používejte pouze ve vnitřních prostorách
- Na čističku nestoupejte ani nesedejte, ani na ni nic nepokládejte
- Čističku používejte a skladujte pouze v místnostech s pokojovou teplotou
- Veškeré součásti čističky otírejte jen suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem
- Čističku nevystavujte prašnému nebo vlhkému prostředí. Zabraňte, aby se čistička
dostala do kontaktu s tekutinou
- Čistička je určena pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.

Začínáme
Čističku vybalte z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, instruktážní papírky atd.
Zkontrolujte též veškeré vyjímatelné součásti (filtr), zda neobsahují zbytky obalů a jsou
správně usazeny.
Sejměte zadní dvířka čističky a vyjměte napájecí kabel. Ten vybalte, připojte k čističce do
konektoru na zadní straně vespod a připojte čističku do sítě. Zároveň zkontrolujte usazení
filtru a nasaďte dvířka zpět.
Čističku umístěte na rovnou podlahu zádi ke zdi tak, aby bylo z levé a pravé strany čističky
volných alespoň 20cm místa a od zdi k zadní části čističky alespoň 10cm místa. Čistička
vzduch nasává právě přes boky a čistý jej vypouští vzhůru, proto ji umístěte do volného
prostoru, nikoliv do skříňky, police apod.

Ovládací tlačítka a LED diody
Čistička má na těle dvě tlačítka, jedno na horní hraně a jedno vzadu. To na horní hraně slouží
k zapnutí/vypnutí čističky a volbě režimu, to zadní pak k zapnutí/vypnutí svítících LED diod a
k resetu časovače po výměně filtru.
Zapnutí čističky – podržte déle než 2 sekundy tlačítko na horní hraně čističky. Čistička se
spustí a oznámí to i zvukovým signálem
Vypnutí čističky – podržte déle než 2 sekundy tlačítko na horní hraně čističky. Čistička se
vypne a upozorní tak i zvukovým signálem.
Zapnutí/ztlumení/vypnutí LED diod
LED diody na těle čističky Vás mohou v určitých situacích rušit, třeba v ložnici. Krátkým
stiskem tlačítka na zadní straně čističky lze volit mezi režimy zapnuté LED diody / ztlumené
podsvícení / zcela vypnutí LED diody. Chod čističky se tímto nijak nezmění.
To samé lze nastavovat i v mobilní aplikaci MI Home
Resetování časovače po výměně filtru
Pokud vyměníte filtr, je nutné resetovat počítadlo tlačítkem na zadní straně čističky
1) Vyměňte filtr (viz výměna filtru dále v návodu)
2) Zapněte čističku
3) Na 6 sekund podržte zadní tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí. Dojde k resetování
časovače a bude se počítat opotřebení filtru nanovo
LED diody
Čistička je vybavena celkem pěti LED diodami.
Horní LED dioda – slouží k indikaci připojení k WiFi. Pokud svítí, je připojena k WiFi síti.
Pokud bliká, čeká na připojení k WiFi
Tři LED diody na přední straně čističky
AUTO – je zvolený automatický režim čističky na základě kvality vzduchu v místnosti
Piktogram měsíce – Spánkový (tichý) režim pro minimální rušení v noci
Piktogram osoby se srdcem – Oblíbený režim – lze nastavovat na libovolnou hodnotu
přímo v aplikaci
Mezi jednotlivými režimy lze přepínat ručně krátkým stiskem tlačítka na horní hraně čističky,
v mobilní aplikaci, nebo automaticky na základě časovače nebo automatizace skrze nastavení
aplikaci
Spodní LED dioda – slouží k indikaci kvality vzduchu v místnosti. Pokud svítí zeleně, je vzduc
v pořádku, oranžová značí zhoršenou kvalitu vzduchu a červená špatnou kvalitu vzduchu.

Ovládací aplikace Mi Home
Do Vašeho chytrého telefonu si stáhněte aplikaci Mi Home (Android / iOS). Aplikace není
podmínkou k používání čističky, nicméně pouze s ní jste schopni čističku ovládat na dálku a
nastavovat další funkce, jako je časovač, intenzita čištění atd.
Aplikaci po instalaci spusťte a vytvořte si, nebo se přihlaste ke Xiaomi účtu. Při výběru země
a jazyka při prvním spouštění aplikace Mi Home zvolte zemi „Mainland“ nebo „Europe“ a
jazyk „English“.
Pro přidání vysavače do aplikace a jeho ovládání je nezbytné, abyste měli doma WiFi síť
s přístupem k internetu a v době párování byly jak telefon, tak vysavač v dosahu této sítě
s možností připojení.
1) Čističku zapněte delším stiskem zapínacího tlačítka. V aplikaci Mi Home na její hlavní
obrazovce zvolte vpravo nahoře tlačítko + (plus)
2) V seznamu zařízení vyhledejte „Mi Air Purifier 2“.
3) Přesvědčte se, že dioda WiFi bliká zeleně. Na telefonu potvrďte, že je tomu tak (Light
is blinking) a zvolte Next. Pokud po Vás bude chtít telefon zadat heslo k WiFi síti,
zadejte jej a zvolte Next
4) Přesuňte se do nastavení WiFi vašeho telefonu a připojte se k WiFi síti s názvem
„zhimi-airpurifier_xxx “ a po úspěšném připojení se vraťte zpět do aplikace Mi Home
5) Dojde k automatické konfiguraci a připojení čističky k vaší WiFi síti a její přidání do
aplikace Mi Home.
6) Po připojení můžete ještě nastavit název místnosti, čističky a čističku nasdílet na
ostatní Xiaomi účty v rodině, ale lze také vše přeskočit (tlačítkem Skip ve spodní části)
a nastavit vše později
7) Čističku můžete začít používat skrze aplikaci.

Hlavní obrazovka aplikace Mi Home při připojení k čističce vypadá takto:

V horní části vidíte název zařízení „Mi Air Purifier 2“ (v angličtině), který lze změnit. Ihned
pod ním pak najdete aktuální režim čističky, v našem případě automatický.
Následuje číselný ukazatel hodnoty polétavých částic PM2.5 ve vaší místnosti a aktuální stav
filtru.
Prstem můžete na této prostřední části obrazovky scrollovat dolů a podívat se na další
informace:
Temperature – aktuální teplota v místnosti
Humidity (%) – aktuální vlhkost v místnosti
Comfort – stav pohodlí v místnosti
Air indoors – stav kvality vzduchu v místnosti
Filter remaining (days) – počet dnů do výměny filtru
City – aktuální město
Running for xxx hodin – celková doba běhu čističky
Air purified – celkový objem vyčištěného vzduchu

Pod prostřední částí obrazovky se statistikami a hodnotami vidíme čtyři tlačítka::
- Power – stiskem se čistička vypne nebo zapne
- Auto – plně automatický režim
- Sleep – tichý režim, který je vhodný třeba v průběhu spánku
- Favorite – oblíbený režim, který lze nastavovat dále v nastavení

Nastavení
V nastavení jsme jednotlivé možnosti přeložili a očíslovali. Do nastavení se dostanete skrze
tlačítko v pravém horním rohu se třemi tečkami.

1. Device settings – nastavení zařízení
Zde lze nastavovat prakticky vše, co čistička umí
1) Schedule power on/off – nastavení časovače pro automatické zapnutí/vypnutí
čističky. Přes tlačítko Add timer ve spodní části obrazovky můžete přidat čas zapnutí a
vypnutí čističky takto:
a. Repeat – nastavení opakování (once = jednou, every day = každý den,
weekdays = pracovní dny, weekends = víkendy, custom = vlastní volba jednotl.
dnů)
b. On – nastavte čas zapnutí čističky
c. Off – nastavte čas vypnutí čističky
Časovačů lze nastavit víc najednou, můžete tak mít jiný čas v pracovních dnech a jiný
o víkendu
2) Device misbehavior alert – přijde vám notifikace, když se bude čistička chovat
zvláštně
3) Blue sky alert – přijde vám notifikace, že máte otevřít okna, když bude kvalita
vzduchu venku dobrá (vhodné spíše pro čínský trh a ne tak využitelné u nás)
4) Notification sound – můžete zapnout nebo vypnout pípání čističky při změně režimů
nebo zapnutí/vypnutí
5) Light – můžete zapnout/ztlumit/vypnout LED diody na těle čističky
6) Location – slouží k nastavení polohy čističky. Pokaždé, když čističku převezete na
jinou adresu, tímto nastavením prosím aktualizujte polohu pro načítání aktuálních
informací o kvalitě venkovního vzduchu
7) Parental controls – rodičovská ochrana. Po aktivaci lze měnit nastavení čističky pouze
tehdy, když je rodičovká ochrana aplikace Mi Home aktivní
8) Turbo mode – po aktivaci lze delším podržením prstu na režimu Oblíbený (Favorite)
nastavovat ještě vyšší intenzitu čištění (vyšší otáčky ventilátorů)
9) Learn mode – učící režim. Postupem času se naučí vaše zvyky v používání čističky, tzn.
Zapamatuje si, kdy aktivujete noční režim a bude jej časem aktivovat sám v dané
časy.

2. About this product – O tomto produktu
Návod v angličtině v elektronické podobě. Zaměřeno zejména na údržbu

3. Device name – Název zařízení
Pokud máte čističek vícero, můžete si je různě pojmenovat, abyste je identifikovali.
4. Manage locations
Lze měnit místnost, ve které je čistička umístěna, opět přijde vhod, pokud máte čističek více
5. Share
Čističku můžete nasdílet s více Xiaomi účty v rodině, aby ji mohli také vzdáleně ovládat

6. Automation
Sofistikovanější funkce, můžete přidávat různé podmínky, po jejichž splnění čistička vykoná
určitou funkci.
Přes tlačítko Plus nahoře vpravo nastavíte podmínku (If) přes volbu Keep adding a poté
vybírat mezi podmínkami jako – Příchod nebo odchod z domova, konkrétní čas, nebo změna
počasí.
Jakmile vyberete podmínku, musíte nastavit úkol (complete), opět přes volbu Keep adding,
lze volit mezi aktivací určité scény (ta musí být předtím už uložena přímo v domovské MI
Home), odesláním notifikace, nebo zpožděním vykonání úkolu o daný čas.
Ve spodní části lze ještě konfigurovat, kdy je daný úkol automatizace platný, zda celý den,
nebo jen po určitou jeho část. Jedná se o funkci spíše pro hračičky a vynikne až po dokoupení
dalších součástí chytré domácnosti Xiaomi (senzory teploty, řídící jednotky apod.)

7. Check for firmware updates – kontrola aktualizací firmwaru
I na čističku může časem přijít aktualizace firmwaru, opravující chyby nebo přidávající nějaké
funkce. Můžete ručně zkontrolovat, zda nějaká aktualizace není k dispozici a případně ji
nainstalovat.

8. Additional settings – Další nastavení
V podstatě se tato volba omezuje jen na zabezpečení. Můžete přes následující Security
settings nastavit PIN pro změnu jakéhokoliv nastavení čističky. V případě iOS lze aktivovat i
Touch ID pro využití čtečky otisku prstů místo zadávání pinu.

9. Add to Home screen
Přidat na domovskou obrazovku – zástupce pro přímý přístup k ovládání čističky si můžete
přidat i na domovskou obrazovku a nemusíte otevírat pokaždé aplikaci Mi Home (iOS).

Čištění a údržba
Výměna filtru
Filtr je doporučeno měnit jednou za 3-6 měsíců dle intenzity využití. O výměnu si čistička
řekne sama buď přímo v aplikaci, nebo blikáním červené diody ve spodní části čističky 30
sekund po zapnutí čističky.
1. Vypněte čističku a odpojte ji od sítě. Otevřete zadní kryt a vyjměte kulatý filtr.
2. Domácím vysavačem vysajte z boků čističky prach a další nečistoty, které tam ulpěly
provozem.

3. Rovněž vyčistěte prachový senzor. Malá dvířka nad hlavním krytem filtru vytlačíte
prstem z vnitřku přístroje

4. Následně vatovou tyčinkou opatrně vyčistěte prachový senzor. Poté dvířka opět
nacvakněte zpět.
5. Rozbalte nový filtr a nainstalujte jej zpět
6. Nasaďte hlavní dvířka filtru.

Seznam chybových kódů a řešení problémů
Chyba
Chyba – nelze se připojit k domácí WiFi síti

Řešení
Proveďte reset WiFi modulu v čističce.
Podržte zároveň obě tlačítka na čističce
(horní i zadní) po dobu 5 sekund, dokud
neuslyšíte pípnutí, oznamující reset WiFi
modulu. Následně zkuste proces připojení
znovu

V případě reklamací, problémů a pozáručního servisu nás prosím kontaktujte na
info@xiaomi-store.cz
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