
 

 

Jak skonfigurować Milę po raz pierwszy? 

1. Przed podłączeniem prosimy otworzyć urządzenie, wysunąć szufladę z filtrami i zdjąć 
opakowanie foliowe z filtra.  

 

 

 

 

 



2. Następnie prosimy umieścić filtr w szufladzie. Napisy filtra i ułożenie jak na poniższym zdjęciu. 

Po wsunięciu szuflady należy zamknąć front oczyszczacza. 

 

 
 
 
 
 

3. Proszę podłączyć urządzenie do prądu 

4. Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Mila (możesz zeskanować kod QR, aplikacja dostępna na 
Android i Iphone)  i zarejestruj konto, wprowadzając swój e-mail i hasło 

 

5. Włącz jeden lub więcej oczyszczaczy powietrza Mila Piri, podłączając kabel zasilający. Można 
jednocześnie skonfigurować kilka urządzeń Mila Piri. 

6. W urządzeniu, przytrzymaj przycisk wyświetlacza przez 3 sekundy, aż pojawi się "888". 

7. W aplikacji przejdź do sekcji Zarządzaj urządzeniami w ustawieniach (lewy górny przycisk) i 
wprowadź hasło sieci WiFi. Kliknij Dalej. 

8. Twoja aplikacja zacznie wyszukiwać jednostki. Przed przejściem do następnego kroku, proszę 
poczekać, aż pasek postępu zostanie ukończony. 

9. Twoja aplikacja automatycznie wykryje wszystkie nowe urządzenia, które są w trybie parowania 
i w zasięgu wybranej sieci WiFi. Każde urządzenie będzie miało unikatowy numer, który pojawi 
się na wyświetlaczu, który odpowiada numerowi wyświetlonemu w aplikacji. 

10. Wybierz nazwę dla każdego urządzenia używając rozwijanej listy. 



11. Wszystkie podłączone urządzenia pojawią się automatycznie na ekranie głównym po ich 
skonfigurowaniu. 

Wskazówka 

1. Jeśli masz wiele sieci Wi-Fi, upewnij się, że używasz najbliższej sieci dla Twojego urządzenia. 

2. Twoja aplikacja nie może zweryfikować, czy hasło sieci WiFi zostało wprowadzone prawidłowo, 
czy nie, więc w razie potrzeby sprawdź jego poprawność. 

3. Możesz sterować urządzeniami używając swojej aplikacji tylko w tej samej sieci WiFi; jeśli jesteś 
w innej sieci, aplikacja będzie nadal otrzymywać odczyty z urządzenia Piri. 

 

Jak używać oczyszczacz  

1. Obracaj srebrne pokrętło wokół ekranu, aby dostosować prędkość wentylatora. 

2. Możesz przełączyć urządzenie w tryb inteligentny, naciskając środkowy przycisk wyświetlacza. 
Pojawi się "S", informujący o włączeniu trybu inteligentnego. Zalecamy zachowanie urządzeń w 
trybie inteligentnym, dzięki czemu automatycznie dostosowują szybkość wentylatora w 
zależności od konkretnego odczytu powietrza wewnątrz pomieszczeń, śledzonego przez czujniki 
w każdej jednostce. Aby wyłączyć tryb Smart Mode, ręcznie obróć srebrną pokrętło w prawo i 
wyreguluj prędkość wentylatora od 0 (wyłączona) do 100 (wysoka). 

3. Każda jednostka posiada wewnętrzny czujnik, który monitoruje poziomy PM 2,5 w domu. 
Wskaźnik PM 2,5 oznacza ilość drobnych cząstek stałych w powietrzu, które mogą mieć 
negatywny wpływ na zdrowie jeśli są wdychane. Dzięki aplikacji Mila można porównywać 
zewnętrzne poziomy PM 2.5 z wynikami wewnątrz pomieszczenia. Ponadto aplikacja może 
monitorować lokalną jakość powietrza, która jest kombinacją cząstek o różnej wielkości w danym 
obszarze. 

4. Czerwona ikona płomienia może pojawić się gdy czujnik urządzenia wykryje  obecność 
VOCs (lotnych substancji organicznych), która może być skutkiem dymu  papierosowego lub 
formaldehydu z farb. 

 

 
 

Wymiana filtrów 

 



 

1. Stojąc przed urządzeniem, patrząc w prawidłowy sposób na wyświetlacz usuń panel, który 
znajduje się przed Tobą, uwalniając blokadę umieszczoną w środkowej dolnej części panelu 
przedniego (przycisk zwalnia blokadę), a następnie podnieś.  

2. Wysuń całkowicie szufladę na filtr i wyjmij z niej zużyty filtr za pomocą papierowych uchwytów. 

3. Wyczyść filtr wstępny odkurzaczem lub pod bieżącą wodą. 

4. Włóż nowy filtr do szuflady. Wyrównaj szyny szufladowe z rowkami w urządzeniu, a następnie 
wsuń do środka 

5. Załóż panel, najpierw wyrównaj górną krawędź oraz boczne rowki, a następnie naciśnij dolną 
część aby przylegała do urządzenia. 

 
 

6. Wskazówki 

1. Twoje urządzenie nie włączy się, jeżeli szuflada na filtr oraz panel zewnętrzny nie są ustawione 
prawidłowo. 

2. Filtr wstępny jest wbudowany w szufladę filtra. Szufladę należy czyścić! Pamiętaj, aby spłukać 
szufladę filtra i wytrzeć do sucha, jeśli gromadzi się kurz, aby zapewnić optymalną wydajność. 



 

Jeśli masz kłopoty z dodawaniem oczyszczaczy powietrza Mila w swojej aplikacji, napisz do nas na adres 
tech@piri.pl 

 

 


