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Varování
•  Před přemístěním čističku vypněte a odpojte ze zásuvky.

•  Čistička nezapínejte, pokud není správně nainstalována mřížka ventilátoru a kryt filtru.

•  Mezi přívody vzduchu a stěnami nebo jinými předměty udržujte vzdálenost nejméně 20 cm. 

•  Z vnějšího síta filtru často odstraňujte prach, vlasy a další částice, abyste omezili možnost růstu bakterií. 

•  Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, zakryjte výstup vzduchu, abyste zabránili vniknutí prachu, vlasů a jiných
   částic.

Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození, používejte napájecí kabel a 
elektrickou zásuvku podle následujících pokynů:

•  Napájecí kabel příliš nenatahujte, neotáčejte ani neohýbejte, mohlo by dojít k odhalení nebo zlomení kabelu a
   tím i k nebezpečí úrazu.

•  Napájecí kabel musí být zapojen do vhodné elektrické zásuvky.

•  Používejte napájecí kabel dodaný s přístrojem, nepoužívejte žádné napájecí kabely třetích stran.

•  Před prováděním údržby nebo přemisťováním přístroje vždy odpojte čistič ze zásuvky.

•  Pokud je napájecí kabel poškozen, neprodleně jej vyměňte za originální napájecí kabel zakoupený od 
   výrobce nebo v servisu. 

•  Okamžitě přestaňte čistič používat, když vydává neobvyklé zvuky, vydává nepříjemný zápach, přehřívá se 
   nebo se nepravidelně otáčí jeho ventilátor. 

•  Nestrkejte prsty ani cizí předměty do ochranných částí, pohyblivých částí, vstupů vzduchu nebo výstupů vzduchu.

•  Neseďte na přístroji, neopírejte se o něj a nenaklánějte jej.

•  Při použití ve spojení s plynovými spotřebiči (jako jsou plynové sporáky, plynové ohřívače) dostatečně
   větrejte, abyste zabránili otravě oxidem uhelnatým. 

•  Do vývodu vzduchu přístroje nelijte tekutiny ani neházejte prášky ani jiné látky.

 Čističku nepoužívejte za následujících okolností, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému 
 poškození:

•  V blízkosti otevřeného ohně, jako jsou svíčky, kamna, krby, cigarety, petardy, zapalovače, víceúčelové 
   pochodně, zapalovače svíček nebo sporáku a varné desky.

•  V blízkosti spotřebičů, které generují vysoké teploty, jako jsou elektrické ohřívače, ohřívače ventilátorů,
   elektrické ohřívače nohou, elektrická kamna, elektrické žehličky. 

•  Zajistěte, aby se do přístroje nedostaly žádné hořlavé předměty.

•  Na nestabilních místech, kde může přístroj snadno spadnout.

•  V extrémně horkém, vlhkém prostředí, jako jsou koupelny.

•  Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
   duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou 
   poučeny o bezpečném používání spotřebiče. 

•  Nenechte děti ani zvířata, aby si s přístrojem hrály.

•  Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

•  Odstraňte prach, vlasy a částice ze vstupů vzduchu do čističe, abyste zabránili snížení přívodu vzduchu.

•  Udržujte předměty, jako jsou vlasy nebo látky, v dostatečné vzdálenosti od přístroje, aby nedošlo k ucpání vstupů 
   nebo výstupů vzduchu.
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Přehled produktu
Přečtěte si tento manuál pečlivě a uschovejte jej pro další použití.

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této příručce slouží 
pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku jeho vylepšení.

Displej tlačítka
zapnout/vypnout

Laserový senzor
částic

Kryt filtru

Konektor
napájecího kabelu

Senzor teploty
a vlhkosti

OLED displej

Přední strana Zadní strana

Mřížka 
ventilátoru

Tlačítko
zapnout/vypnout
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Přehled produktu

Displej

Tlačítko zapnout/vypnout

Teplota

Vlhkost

PM2.5

Režim 

Wi-Fi

Ukazatel kvality vzduchu

Jedna z níže uvedených barev se 
zobrazí podle hodnoty PM2.5

25℃60%

025
Automatický: automaticky přepíná 
režimy podle kvality vnitřního vzduchu.

Spánek: ultra nízký hluk pro pohodlný 
spánek.

Nízká rychlost.

Střední rychlost.

Vysoká rychlost.

Manuální: nastavte a uložte oblast 
pokrytí a účinnost čištění v aplikaci.

        Zelená 

   Oranžová

     Červená

0-75 μg/m3

76-150 μg/m3

150 μg/m3 or higher
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Instalace
Otevřete prostor
filtru

Stisknutím spony otevřete 
prostor filtru a zkontrolujte,
zda je filtr správně
nainstalován.

1 Připojte k zásuvce

Připojte napájecí kabel ke 
Konektoru ve spodní části, 
pak jej zapojte do zásuvky. 

3Odpojte napájecí
kabel

Vyjměte balíček napájecího 
kabelu a zavřete přihrádku na 
filtr.

2
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Klepnutím zapnete přístroj a dalším klepnutím
Přepnete režimy. Stisknutím a podržením po
Dobu 2 sekund přístroj vypnete. 

Používání

Umístění přístroje na vhodné místo

Pro optimální výkon dodržujte doporučené 
vzdálenosti mezi přístrojem a stěnami a jinými 
objekty (viz obrázek výše).

Poznámka: Doporučuje se ponechat venkovní dveře 
i okna zavřená pro lepší účinek čištění vzduchu.

On/Off & Mode Button

Tlačítko zapnout/vypnout displeje

Stisknutím tlačítka na zadní straně přístroje 
upravíte jas displeje nebo displej 
zapnete/vypnete.
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Reset Wi-Fi
Pokud se telefon nemůže připojit k přístroji, 
stiskněte současně a podržte tlačítka 
zapnout/zapnout a tlačítko zapnout/vypnout 
displej po dobu pěti sekund. Jakmile uslyšíte 
pípnutí, Wi-Fi přístroje bylo úspěšně 
resetováno.

Připojení Mi Home / Xiaomi 
Home App
Tento produkt pracuje s aplikací Mi Home/
Xiaomi Home *. Ovládejte své zařízení pomocí 
aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód a stáhněte si a 
nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již 
nainstalována, budete přesměrováni na 
stránku nastavení připojení. Nebo si 
stáhněte a nainstalujte „Mi Home/Xiaomi 
Home“ v obchodě s aplikacemi. Otevřete 
Aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte

* Tato aplikace je v Evropě označována jako aplikace 
Xiaomi Home (kromě Ruska). Název aplikace zobrazený
na Vašem zařízení by měl být považován za výchozí. 

Poznámka: Verze aplikace Mi Home mohla být aktualizována,
postupujte podle pokynů založených na aktuální verzi 
aplikace.

Upozornění na stav filtru
1  Upozornění k instalaci 

 filtru

Nebyl detekován žádný filtr nebo 
nainstalovaný filtr není originální.

2  Upozornění na životnost 
 filtru

Pokud přístroj zjistí, že je životnost 
filtru je více než 10%, odpojte a 
znovu připojte napájecí kabel, poté 
zapněte přístroj, nebo otevřete a 
zavřete přihrádku na filtr a poté 
přístroj zapněte. Zbývající životnost 
se zobrazí na displeji.

3  Oznámení o výměně filtru

Doba životnosti filtru je 6-12 měsíců.
Pokud je životnost filtru 10% a 
méně, na displeji se po každém 
zapnutí přístroje zobrazí QR kód a
zbývající životnost filtru.

Poznámka: Viz pokyny k výměně filtru na vnitřní straně 
krytu filtru.

Poznámka: Filtr může vytvářet pachy, když absorbuje 
nadměrné množství škodlivých plynů. Doporučuje se 
skladovat filtr na místě s dobrým osvětlením a větráním, 
aby se zlepšila aktivita aktivního uhlí a obnovila se jeho 
absorpční kapacita částic. Vyměňte prosím filtr, pokud je
to doporučeno. 

Nainstalujte
  originální
       filtr

Zbývajících 
90% filtru

Zbývající
2% filtru  

na „+“ vpravo nahoře, pak podle pokynů přidejte zařízení.
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Údržba
 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od napájení.

Čištění prostoru filtru

Odstraňte veškerý prach ze vstupů
vzduchu nebo z prostoru filtru pomocí 
vysavače nebo měkkého suchého hadříku, 
aby byla zajištěna optimální ventilace 
a čištění.

Čištění laserového senzoru částic

Západka krytu senzoru je umístěna těsně 
nad vnitřkem prostoru filtru. Sejměte kryt
zatlačením prstu proti západce (jak je
znázorněno na obrázku A).

K čištění krytu a senzoru použijte 
ofukovací pistoli nebo vysoušeč vlasů, 
který bude foukat pouze studený vzduch
(jako je znázorněno na obrázku B).

Poznámka: Nepoužívejte horký vzduch.

Obrázek A

Obrázek B 



8

Parametry

Název
Mi Air Purifier 

3H
Napětí 100–240 V~

Rychlost dodávky čistého 
vzduchu (CADR částice) 380 m3/h

Model AC-M6-SC Frekvence 50/60 Hz 60 m3/h

Rozměry
240 × 240 × 

520 mm Výkon 38 W
Spotřeba energie v 
pohotovostním režimu < 2.0 W

Hmotnost Cca 4,8 kg Úroveň hluku 64 dB(A) Bezdrátové připojení

Wi-Fi IEEE 

802.11 b/g/n 

2.4GHz

Oblast efektivity 126 m2/h *
 Účinnost
  čištění
  částic 

Vysoká
Účinnost čištění
formaldehydu Vysoká

Maximální RF výstupní výkon
Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm

RFID (13.56MHz): 0 dBm

*Vypočteno podle normy GB/T 18801-2015

Informace o shodě s předpisy

Europe — EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že

zařízení - Mi Air Purifier 3H, typ AC-M6-SC odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o likvidaci a recyklaci
Všechny výrobky označeny tímto symbolem jsou odpadní elektrická nebo elektronická

zařízení (WEE podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s domácím

Odpadem. Měli byste chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního

zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení,

které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Dodávka čistého vzduchu při 
  přítomnosti formaldehydu 
      (CADR formaldehyd)
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