
Poradnik konfiguracji połączenia urządzeń 
Xiaomi z aplikacją Mi Home i siecią Wi-Fi.



Zanim rozpoczniesz konfiguracje połączenia oczyszczaczy powietrza Xiaomi z siecią Wi-Fi:

• Upewnij się, że sieć Wi-Fi, do której zamierzasz podłączyć 
oczyszczacz, nadaje sygnał w paśmie częstotliwości 2.4 GHz.

• Wymagane jest włączenie w ustawieniach routera funkcji DHCP 
(dynamicznie przydzielanie adresów IP).

• Polecamy wyłączenie na czas konfiguracji, wymianę danych 
komórkowych (Internet mobilny) w telefonie.

• Zalecone jest stosowanie szyfrowania sieci Wi-Fi na poziomie 
WPA-Personal.

• Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się bardzo dużo sieci Wi-Fi (np. 
mieszkasz w bloku/kamienicy), możliwe, że konfiguracja nie 
powiedzie się przy pierwszej próbie. Może być potrzebne 
powtórzenie konfiguracji kilka razy.

• Przed przystąpieniem do konfiguracji warto zresetować moduł Wi-
Fi w oczyszczaczu powietrza (można pominąć, aplikacja poprosi o 
to w jednym z kroków).

2



FAQ (Najczęściej zadawane pytania):

1. Czy do połączenia urządzenia z aplikacją muszę mieć router?

Tak, urządzenie tworzy sieć tylko chwilowo, służy ona do przekazania danych (nazwy i hasła Wi-Fi Twojej sieci Wi-
Fi) z telefonu do oczyszczacza, aby ten wiedział, z którą sieci Wi-Fi się połączyć.

2. Dlaczego nie mogę odnaleźć i pobrać aplikacji Mi Home z Google Play (Android)/App Store (iOS)?

Aplikacja jest obsługiwana przez urządzenia z systemami Android 4.3 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.

3. Czy mogę wyłączyć/wymontować sieć Wi-Fi z urządzenia?

Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi, moduł sieci bezprzewodowej jest nieaktywny. Nie jest możliwe 
wymontowanie modułu Wi-Fi z oczyszczacza powietrza.

4. Czy wybór regionu użytkowania urządzenia ma wpływ na dostępne funkcje w moim urządzeniu?

Obecnie nie ma to znaczenia, jaki region wybierzesz, funkcje zależą tylko i wyłączenie od wersji oczyszczacza 
powietrza. Bardziej rozbudowane automatyzacje są dostępne w wersjach na rynek azjatycki (stan na dzień 
24.11.19 r.). Nie wiadomo czy zmieni się to w przyszłości, jest to możliwe, ponieważ producent przewidział 
możliwość aktualizacji oprogramowania w oczyszczaczach.

5. Jak sprawdzić jaką wersję urządzenia Xiaomi posiadam?

Na spodzie urządzenia znajduje się naklejka z numerami seryjnymi, jeśli numer SKU jest zakończony literami „GL”, 
oznacza to, że masz wersje na rynek europejski, litery „CN” oznaczają przeznaczenie na rynek chiński.
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Po utworzeniu konta w aplikacji Mi Home, 
wyświetli się główny ekran z listą urządzeń 
przypisanych do tego konta. W przypadku 
nowego konta ekran będzie pusty jak na 
obrazku obok. 

W górnej części znajdują się dwa ważne
elementy:

• nazwa naszego domu

• przycisk odpowiedzialny za dodanie do
aplikacji/połączenie z Wi-Fi nowych
urządzeń.

Chcąc dodać nowe urządzenie, klikamy „plusik”
u góry po prawej stronie.

Konfiguracja połączenia:
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W następnym kroku należy wybrać kategorie,
do której należy urządzenie. W przypadku
oczyszczaczy powietrza jest to zakładka
„Uzdatnianie powietrza”.

Następnie wybieramy model urządzenia.
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Po wybraniu modelu ukaże się ekran z prośbą o 
zresetowanie połączenia, należy przytrzymać 
przycisk na górze obudowy i na tylnej 
obudowie (równocześnie oba przyciski) przez 5 
sekund aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. 

Następnie potwierdzamy i klikamy przycisk 
„Następny”.
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Kolejny ekran prosi o wskazanie nazwy sieci 
Wi-Fi, do której chcemy podłączyć urządzenie.

W większości przypadków aplikacja sama 
uzupełni pole z nazwą i hasłem. Polecamy 
jednak ręcznie wprowadzić te dane.

Uzupełnić należy:

• Nazwę sieci

• Hasło sieci

Klikając w symbol „rzęsy”, można podejrzeć 
hasło i upewnić się, czy zostało poprawnie 
uzupełnione. 

Po podaniu danych sieci należy zaznaczyć pole 
dotyczące warunków umowy użytkownika i 
polityki prywatność, wcisnąć „Następny”.
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W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o 
podłączenie telefonu do sieci utworzonej przez 
oczyszczacz powietrza. Sieć służy do 
przekazania danych sieci Wi-Fi do oczyszczacza.

Należy ręcznie przejść do ustawień sieciowych 
w telefonie lub skorzystać z odnośnika, który 
sam otworzy ustawienia.
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W ustawieniach sieci Wi-Fi wybieramy sieć 
„zhimi-airpurifier-v7_miapad5e”, następnie 
wracamy do aplikacji Mi Home.

Sieć tworzona przez urządzenie służy jedynie 
do parowania z oczyszczaczem, po skończeniu 
całej procedury łączenia sieć znika, a 
oczyszczacz połączy się z domowa/firmową 
siecią Wi-Fi.
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Po powrocie do aplikacji Mi Home, 
automatycznie pojawi się ekran łączenia. 
Czekam na zakończenie procesu. 
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Po skonfigurowaniu połączenia aplikacja 
poprosi o zdefiniowanie nazwy pomieszczenia, 
w którym znajduje się oczyszczacz powietrza.

Można wybrać jedną z sugerowanych 
podpowiedzi lub wprowadzić własną nazwę 
klikając ikonkę ze znakiem plusa.

Istnieje możliwość pominięcia całego procesu 
nadawania nazwy i przypisywania do 
pomieszczenia. W takim przypadku urządzenie 
będzie po prostu nieprzypisane do żadnego 
pomieszczenia.
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W kolejnym etapie możliwe jest nadanie 
indywidualnej nazwy dla urządzenia, 
standardowo jest to „Filtr powietrza.

Po wprowadzeniu nazwy klikamy „Następny”.
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Ostatni ekran pozwala na udzielenie dostępu 
innym użytkownikom do oczyszczacza 
powietrza. Można zrobić to na tym etapie lub 
później. 

Jeśli chcemy zrobić to w tym momencie, 
klikamy „Dodaj” i postępujemy zgodnie z 
instrukcjami na ekranie.

Aby zakończyć proces parowania, wciśnij 
„Zacznijmy”.
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Proces łączenia został zakończony, na ekranie 
pojawił się ekran przedstawiający opcje 
zarządzenia właśnie dodanego do aplikacji 
urządzenia.
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Poradnik pobrany ze strony LoveAir.pl

https://loveair.pl/
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