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· Před přemístěním čističku vzduchu vypněte a odpojte ze sítě. 
· Čističku nelze zapnout, pokud není řádně nainstalována mřížka větráku a kryt prostoru filtru. 
· Mezi přívody vzduchu a stěnami či jinými předměty udržujte vzdálenost alespoň 20 cm. 
· Z vnější mřížky filtru často odstraňujte prach, vlasy a jiné částice, abyste snížili riziko růstu bakterií. 
· Z přívodů vzduchu odstraňte prach, vlasy a částice, abyste zabránili snížení přísunu vzduchu. 
· Zakryjte výstup vzduchu, abyste zabránili usazování prachu, vlasů a jiných částic, pokud čističku nebudete delší dobu používat. 

Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám, používejte napájecí kabel a elektrické zásuvky v souladu s 
níže uvedenými pokyny: 
· Za kabel zbytečně netahejte, nestáčejte ho ani jej neohýbejte, protože může dojít k jeho poškození nebo poničení. 
· Napájecí kabel musí být zastrčen do vhodné elektrické zásuvky. 
· Používejte napájecí kabel dodaný spolu s čističkou, nepoužívejte napájecí kabel jiného výrobce. 
· Před prováděním údržby nebo přemístěním čističky vždy čističku odpojte ze sítě. 
· Když je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za originální napájecí kabel zakoupený u výrobce nebo v poprodejním servisním oddělení. 

· Čističku přestaňte ihned používat, pokud začne vydávat neobvyklé zvuky, zápach, při jejím přehřátí nebo nepravidelném chodu větráku. 
· Nezasunujte prsty ani jiné cizí předměty to ochranných částí, pohyblivých částí, přívodů nebo vývodů vzduchu. 
· Předměty, jako např. vlasy nebo látky, uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od čističky, aby nedošlo k zablokování přívodů nebo vývodů vzduchu. 
· Na čističku si nesedejte, neopírejte se o ni, ani ji nenaklánějte. 
· Při použití ve spojení s plynovými zařízeními (jako např. plynovými sporáky, plynovými topidly), zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k otravě oxidem 
uhelnatým. 

· Do výstupu vzduchu nevlévejte kapaliny, ani do něj nevhazujte prášek či jiné drobné látky. 

Čističku nepoužívejte za následujících podmínek, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným škodám: 
· V blízkosti otevřeného ohně, např. svíček, vykuřovadel na vonné látky, sporáků, krbů, cigaret, petard, zapalovačů, víceúčelových baterek, zapalovačů svíček nebo misek na oheň. 
· V blízkosti spotřebičů, které generují vysoké teploty, jako např. elektrických topidel, topných těles s ventilátorem, elektrických ohřívačů nohou, elektrických sporáků, 
elektrických žehliček. 

· Ujistěte se, že se do čističky nedostanou žádné hořlavé předměty. 
· Na nestabilním povrchu se může čistička snadno převrátit. 
· V prostředí, které je mimořádně teplé, vlhké nebo navlhlé, např. koupelny. 
· Toto zařízení smí používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a pochopili rizika s tím související. 

· Děti si se zařízením nesmějí hrát. 
· Čištění a údržbu smí děti provádět pouze pod dozorem. 
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Popis produktu 
 

 

 
Před použitím zařízení nejprve pečlivě prostudujte tento návod a uchovejte ho pro případné budoucí použití. 

 
Poznámka: Zobrazení produktu, jeho příslušenství a uživatelského rozhraní v tomto návodu jsou uvedena pouze jako referenční. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit z 
důvodu vylepšení produktu. 

 
 

Mřížka 
ventilátoru 

 
 

Displej OLED 

 
Tlačítko 
Zapnutí/vypnutí 
režimu 

 
 

Snímač 
teploty a 
vlhkosti 

Tlačítko 
zapnutí/
vypnutí 
displeje 

Laserový 
snímač 
částic 

 
Kryt 
prostoru 
filtru 

 
 
 
 
 
 
 

Přední část Zadní část 

Připojení 
napájecího 
kabelu 
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Popis produktu 
 

 

 
Displej 

 
 
 

   025  PM2.5 

Teplota 
Vlhkost 

 
 

Tlačítko zapnutí/vypnutí 
a režimu 

 Ukazatel kvality vzduchu 
Zobrazí se jedna z barev podle 
hodnoty PM2.5 

25 ℃60 
% 

 Režim 
Auto: Automaticky přepíná režimy 
podle kvality vzduchu 

 Spánek: Mimořádně nízká hlučnost 
pro pohodlný spánek. 

Nízká rychlost 

Střední rychlost 

Vysoká rychlost 

Ruční: V aplikaci nastavte a uložte 
Zelená 
Oranžová 
Červená 

0-75 μg/m3 

76-150 μg/m3 

150 μg/m3 nebo vyšší 

oblast pokrytí a účinnost čištění. 

 

 

Wi-Fi 
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Instalace 
 

 

 
 

Otevřete kryt prostoru 
filtru 

Stiskněte tlačítko, abyste otevřeli 
prostor filtru a ujistěte se, že je filtr 
řádně nainstalován. 

Vyjmutí napájecího 
kabelu 

Vyjměte napájecí kabel a zavřete 
prostor filtru. 

Připojení k výstupu 

 
Připojte napájecí kabel k výstupu 
ve spodní části čističky. Poté jej 
zastrčte do zásuvky. 
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Návod k použití 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umístění čističky na 
vhodné místo 

Pro optimální výkon udržujte doporučované 
vzdálenosti mezi čističkou, stěnami a jinými 
předměty (viz obrázek výše). 

 
Poznámka: Při používání čističky doporučujeme nechat okna a 
dveře zavřené, aby bylo dosaženo lepší účinnosti čištění. 

 

 
Tlačítko Zapnutí/vypnutí a režimu 

Klepněte, abyste čističku zapnuli, poté 
klepněte, abyste přepínali mezi režimy. Pro 
vypnutí čističky stiskněte a podržte po 
dobu 2 vteřin. 

 
 

Tlačítko zapnutí/vypnutí displeje 

Stiskněte tlačítko v zadní části čističky, 
abyste upravili jas displeje, nebo displej 
zapnuli/vypnuli. 
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Reset Wi-Fi 

Když se telefon nemůže připojit k čističce, současně 
stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a režimu a 
tlačítko zapnutí/vypnutí displeje po dobu pěti vteřin. Po 
úspěšném resetování Wi-Fi se ozve pípnutí. 

 
Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home 
Tento produkt funguje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*. 
Ovládejte vaše zařízení pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi 
Home. 

Naskenujte QR kód, abyste aplikaci stáhli a nainstalovali. 
Pokud ji máte již nainstalovanou, budete přesměrováni na 
stránku nastavení připojení. Nebo v obchodu s aplikacemi 
vyhledejte 
„Mi Home / Xiaomi Home“, aplikaci stáhněte a 
nainstalujte. 
Pro přidání zařízení otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi 
Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté 
pokračujte podle výzev. 
* Aplikace je v Evropě označována jako Xiaomi Home 
(s výjimkou Ruska). Název aplikace zobrazený na 
vašem zařízení je uveden jako výchozí. 
Poznámka: Verze aplikace Mi Home může být 
aktualizovaná, proto prosím postupujte podle pokynů 
aktuální verze aplikace. 

Oznámení stavu filtru 

 
Oznámení stavu filtru 

Filtr nebyl detekován, nebo vložený filtr 
není originální. 

 
 
 

Oznámení životnosti filtru 

Když čistička detekuje, že je životnost 
filtru více jak 10 %, buď odpojte a 
znovu zapojte kabel do sítě a poté 
zapněte čističku, nebo otevřete a zavřete 
prostor filtru a poté zapněte 
čističku, na displeji se objeví zbývající 
životnost (v %). 

 
Oznámení výměny filtru 

Doba výměny filtru představuje 6–12 
měsíců. Pokud je životnost filtru 10 % 
nebo menší, displej zobrazí QR kód a 
zbývající životnost filtru (v %) vždy, když 
čističku zapnete. 

Poznámka: Viz pokyny pro výměnu filtru na 
vnitřní straně krytu prostoru filtru. 

 
Poznámka: Filtr může vydávat zápach, když pohltí nadměrné 
množství škodlivých plynů. Doporučujeme skladovat filtr na místě s 
dobrým osvětlením a větráním, aby byla zlepšena činnost aktivního 
uhlí a obnovila se adsorpce částic. Filtr vyměňte, když uplyne jeho 
doporučená životnost. 
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Péče a údržba 
 

 

 

 Ujistěte se, že je čistička vypnutá a odpojená ze sítě. 

 
Čištění prostoru filtru 

K odstranění prachu z přívodů vzduchu 
nebo prostoru filtru použijte vysavač nebo 
měkký hadřík, abyste zajistili optimální 
větrání a čištění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čištění laserového snímače částic 

Jazýček krytu snímače částic je umístěn 
přímo nad vnitřní částí prostoru filtru. Kryt 
sejměte zatlačením prstu proti jazýčku 
(jak uvádí Obrázek A). 
K očištění krytu a snímače použijte 
vzduchovou pistoli nebo fén (jak uvádí 
Obrázek B). 

 

Poznámka: Nepoužívejte horký vzduch. 
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Název Mi Air Purifier 3H Jmenovité napětí 100–240 V~ Množství dodávaného 
čistého vzduchu 
(částice CADR) 

380 m3/h 

 
Model 

 
AC-M6-SC 

 
Jmenovitý 
kmitočet 

 
50/60 Hz 

Množství dodávaného 
čistého vzduchu bez 
formaldehydu (CADR 

Formaldehyde) 

 
60 m3/h 

Rozměry 240 × 240 × 520 mm Jmenovitý výkon 38 W Spotřeba v pohotovostním režimu 
při připojení k síti < 2,0 W 

 
Hmotnost 

netto 

 
cca 4,8 kg 

 
Hlučnost 

 
64 dB(A) 

 
Bezdrátové připojení 

Wi-Fi IEEE 
802.11 b/g/n 

2.4GHz 

Účinné 
pokrytí 26–45 m2 * 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 Q/BJZMK0001-2018 
 

Regulatorní informace o shodě 
Evropa - EU prohlášení o shodě 

Tímto společnost Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. prohlašuje, že radiové zařízení Mi Air Purifier 3H, typ AC-M6-SC odpovídá 
požadavkům směrnice 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě naleznete na následující adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

 
Likvidace a recyklace 

Všechny produkty označené tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nesmí být 
smíchána s netříděným domovním odpadem. Místo toho, za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí, je nutné takový odpad předat do 
specializovaných sběrných míst vyhrazených pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace 
a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o místě i podmínkách daných 
sběrných míst vám poskytne prodejce nebo místní úřady. 

 
Dovozce: 

Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň 
www.beryko.cz 

 

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