
 

Mi Air Purifier PRO 

Uživatelská příručka 

Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě a pozorně si ji přečtěte před použitím 

Důležité bezpečnostní instrukce 

● Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální 

způsobilostí nebo osoby s nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze pod dohledem, nebo poučené o 

bezpečném používání zařízení a o možných rizicích. Děti si se zařízením nesmí hrát. 

● Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. 

● Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem, nebo podobně 

kvalifikovanou osobou z důvodu vyhnutí se riziku. 

  



Instalace a použití 

 

Stáhnutí aplikace 

Hledejte “Mi Smart Home” v App Store, nebo naskenujte QR kód. 

Poznámka: Pokud se Vám nedaří spojit telefon s Air Purifier PRO, podívejte se na “Údržba > Resetování Wi-Fi modulu”. 

 



 
  



 
  



Průvodce řešením problémů 
 

 

Problém Ujistěte se, že 

Přístroj nejde zapnout ● Dvířka od filtru jsou správně zavřena 
● Napájecí kabel je správně zapojen 

Vysoký hluk při provozu ● Filtr je správně vložen 
● Obal od filtru byl odstraněn 

Neefektivní čištění ● Filtr je správně vložen 
● Obal od filtru byl odstraněn 
● Filtr je bezpečně upevněn na svém místě 

Indikátor kvality vzduchu 
signalizuje chybu 

● Senzor prachu není zanesen prachem. Poznámka: 
Pro detailní instrukce se podívejte do “Údržba - 
Čištění senzoru prachu 

 

 

Technické specifikace 
 

 

Model AC-M3-CA Hlučnost <69 dB(A) Jmenovité 
napětí 

100-240 V~ 

Rozměry 260 x 260 x 735 
mm 

Váha cca. 8 kg Jmenovitá AC 
frekvence 

50/60 Hz 

CADR PM 500 m³/h CADR 
Formaldehyd 

70 m³/h Jmenovitý 
výkon 

66 W 

CCM PM P2 CCM 
Formaldehyd 

- Délka kabelu 1,8 m 

Efektivní 
velikost 
místnosti 

35~65 m²* Energetická 
účinnost čištění 

Vysoká Toto zařízení obsahuje frekvenční 
vysílací modul s CMIIT ID: 
2014DP5056 

Wi-Fi modul 802.11 b/g/n 2,4 GHz (podporuje chytré připojení a 
dálkové ovládání na telefonu) 

*Poznámka: Vypočítané podle standardu Q/BJZMK0001-2015 

  



Poznámky 
 

 

Přenášení  Vypněte zařízení a vypojte z elektrické zásuvky před přenášením 

  Nechávejte zařízení na pevném podkladu pro zabránění zranění 
způsobeném vibracemi, nebo pádem 

   

Instalace  Zařízení nepůjde zapnout, pokud dveře od filtru nejsou správně 
zavřené. 

  Dodržujte doporučenou vzdálenost mezi průduchy vzduchu a 
stěnami, nebo jinými překážkami: 20cm vlevo a vpravo a 10 cm 
vzadu 

   

Použití  Okamžitě vypněte zařízení, pokud vydává neobvyklý zvuk nebo 
zápach, teplota je abnormální, větrák se točí nepravidelně, nebo při 
jiných nepravidelnostech 

  Nestrkejte prsty a jiné objekty do otvorů a pohyblivých částí 

  

 

Nenechávejte vlasy, chlupy a látky v blízkosti zařízení pro zabránění 
zablokování průduchů 

  

 

Na zařízení si nesedejte a nelehejte, ani jej nenaklánějte 

  Zajistěte správné větrání při používání se spalovacím zařízením na 
pevné palivo pro zabránění otravy oxidem uhelnatým 

Varování  Používejte napájecí kabel podle instrukcí pro zabránění požáru, úrazu 
elektrickým proudem, nebo poškození 

  Nadměrné ohýbání, skládání a kroucení napájecího kabelu může 
poškodit, nebo odhalit kabel. 

  Netahejte za napájecí kabel při vypojování 

  Použijte pouze se správnou elektrickou zásuvkou 

  Nepoužívejte napájecí kabel z jiného zařízení 

  Pouze profesionálové mohou otevřít zadní kryt pro opravy 

  Pokud je napájecí kabel poškozen, prosím zakupte náhradu pouze u 
autorizovaných prodejců 

  Před údržbou a přemístěním Mi Air Purifier, vypojte napájecí kabel z 
elektrické zásuvky 

   

  



Omezení  Pro zabránění požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození, 
nepoužívejte zařízení na následujících místech 

  Místa, kde zařízení nemůže být stabilně postaveno, nebo kde by se 
mohlo naklánět 

  Teplá nebo vlhká místa, jako třeba koupelny 

 

Prohlášení o nebezpečných látkách 

 
 

Část Nebezpečné látky nebo prvky 

Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE 

Vnější kryt O O O O O O 

Obvodová deska X O O O O O 

Příslušenství O O O O O O 

 

 

O Značí, že množství nebezpečných látek v materiálu použitém v komponentu je v 
povoleném rozmezí standardu SJ/T11363-2006 
 

X Značí, že množství nebezpečných látek v materiálu použitém v komponentu převyšuje 
povolené rozmezí standardu SJ/T11363-2006 

 

  



WEEE a informace o recyklaci 
 

Evropa - Prohlášení o shodě 

 

 

Společnost Beijing Zhimi Electronic Technology Limited prohlašuje, že tento 
produkt dodržuje evropské normy a nařízení. 

 

 

Informace o likvidaci a recyklaci 

 

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení udává, že tento produkt 
nesmí být vyhozen s ostatním odpadem z domácnosti. K zabránění 
možného poškození prostředí nebo lidského zdraví, zodpovědně 
recyklujte pro podporu opětovného použití materiálních zdrojů. K vrácení 
použitého zařízení prosím použijte sběrné místa, nebo kontaktujte 
prodejce, kde jste tento produkt zakoupili. Ten se může postarat o 
ekologické recyklování. 

 

 

Informace o recyklaci 

 

Tento produkt, Mi Air Purifier AC-M2-AA RoHS vyhovuje E-Waste 
(Management and Handling) pravidlům, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Mi Air Purifier PRO 
Výrobce: Beijing Zhimi Electronic Technology Limited 

Adresa: 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 

     Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing 

Standard produktu: Q/BJZMK0001-2015 

Dovozce: Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/1, www.wittytrade.cz 


