
Xiaomi Home
instrukcja

Xiaomi Home



Xiaomi Home to oficjalna aplikacja Xiaomi, która pomaga zarządzać produktami Xiaomi w najprostszy
i najwygodniejszy możliwy sposób. Aplikacja jest dostępna zarówno na systemy Android, jak i iOS, 
w kilku krokach sprawisz, że wszystkie Twoje urządzenia będą się komunikować, aby wykonywać
wszystkie Twoje czynności z łatwością.

Aby poprawnie korzystać z aplikacji Xiaomi Home, musisz utworzyć profil użytkownika „ Xiaomi konto”:
operacja jest wykonywana w kilka sekund lub alternatywnie możesz użyć swojego profilu
społecznościowego, aby zawsze mieć wszystko pod kontrolą zarówno w domu, jak i na kolacji ze znajomymi.

Wystarczy dotknąć przycisku, aby wykryć wszystkie urządzenia Xiaomi w pobliżu i skonfigurować je 
indywidualnie, możesz tworzyć pokoje, nadając im nazwy i dostosowywać urządzenia do idealnego
rozwiązania dla automatyki domowej bez żadnego wysiłku, ponieważ aplikacja zajmie się wszystkim.

Możesz skonfigurować i zaprogramować lampę, system czujników, małe urządzenia, wentylator, kamerę 
bezpieczeństwa i wiele więcej. Ustaw działania, które ma wykonać urządzenie, na przykład po włączeniu
czujnika otwarcia okna oczyszczacz powietrza wyłącza się automatycznie.

Xiaomi Home

Ucz się więcej,
pobierz aplikację!

http://bit.ly/MiAcademy
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Xiaomi Home to oficjalna aplikacja Xiaomi, która pomaga zarządzać produktami Xiaomi w najprostszy i najwygodniejszy 
możliwy sposób. Aplikacja jest dostępna zarówno na systemy Android, jak i iOS, w kilku krokach sprawisz, że wszystkie 
Twoje urządzenia będą się komunikować, aby wykonywać wszystkie Twoje czynności z łatwością.



Aby poprawnie korzystać z aplikacji Xiaomi Home, musisz utworzyć profil użytkownika „Mi konto”:
Operacja mieć wszystko pod kontrolą zarówno w domu, jak i na kolacji ze znajomymi. jest wykonywana w kilka
sekund lub alternatywnie możesz użyć swojego profilu społecznościowego, aby zawsze



Wystarczy dotknąć przycisku, aby wykryć wszystkie urządzenia Xiaomi w pobliżu i skonfigurować je indywidualnie, 
możesz tworzyć pokoje, nadając im nazwy i dostosowywać urządzenia do idealnego rozwiązania dla automatyki 
domowej bez żadnego wysiłku, ponieważ aplikacja zajmie się wszystkim.



Możesz skonfigurować i zaprogramować lampę, system czujników, małe urządzenia, wentylator, kamerę bezpieczeństwa 
i wiele więcej. Ustaw działania, które ma wykonać urządzenie, na przykład po włączeniu czujnika otwarcia okna 
oczyszczacz powietrza wyłącza się automatycznie.
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Dziękujemy!


