
 Smart Doorbell 3 Užívateľská príručka



Funkcie

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. 

Prehľad produktu

Obsah balenia
Xiaomi Smart Doorbell 3, montážna základňa, zvonček, vyberací kolík, nabíjací kábel typu C, 
skrutky, užívateľská príručka, nálepka s upozornením, záručný list

Detekcia pohybu: Tento zvonček je schopný detekovať ľudské pohyby v dosahu svojho 
infračerveného senzora a nahrávať videá, ktoré odošle do spárovaného telefónu. Infračervené 
nočné videnie: Pri zmene okolitého svetla sa môže zvonček automaticky prepnúť do režimu 
nočného videnia.
Videohovor: Keď niekto zazvoní na zvonček, na spárovanom telefóne dostanete upozornenie
a môžete začať videohovor s návštevou.
Zdieľanie zvončeka: Zvonček je možné zdieľať s ostatnými prostredníctvom aplikácie 
Mi Home/Xiaomi Home. Užívateľ, s ktorým je zvonček zdieľaný, si musí stiahnuť a nainštalovať 
aplikáciu a prihlásiť sa pomocou účtu Xiaomi.

1



Opatrenia

Zvonček nie je vodotesný a nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.
Nainštalujte zvonček v oblastiach v dosahu pokrytia Wi-Fi a umiestnite zvonček tam, kde je 
signál Wi-Fi silný.
Tento zvonček nepodporuje siete Wi-Fi 5 GHz.
Vyvarujte sa vystaveniu objektívu priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili záznamu 
abnormálnych snímok.
Akonáhle je infračervené nočné videnie nastavené na automatické, pri aktivácii a deaktivácii 
infračerveného nočného videnia sa ozve mierne „cvaknutie“ spôsobené automatickým 
spínačom infračerveného oddeľovacieho filtra pri domovom zvončeku, je to teda normálne.
Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. 
Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.
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Napájací port

Spínač alarmu
 (snímač odstránenie)

Objektív

Vyberací otvor

Mikrofón

Infračervený senzor

Tlačidlo zvončeka

Indikátor nabíjania

Reproduktor 

Montážna základňa

Nabíjací port Zvonček
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Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Tlačidlo resetu

Tlačidlo hlasitosti/párovania



1 Prepojenie s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home
Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Pomocou aplikácie Mi Home/
Xiaomi Home môžete ovládať svoje zariadenie a komunikovať s ďalšími zariadeniami pre 
múdru domácnosť.
Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, 
budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte
„Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte.

2  Pridanie zariadenia
Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a potom 
kliknite na "Skenovať". Naskenujte QR kód na zadnej strane domového zvončeka a pridajte 
zariadenie podľa pokynov uvedených v aplikácii.
Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe 
aktuálnej verzie aplikácie.
* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov 
aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolený.

Ako používať
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Jak používat

Stlačenie: Prechádzajte úrovne hlasitosti.
Stlačte a podržte po dobu troch sekúnd: Zvonček domového zvončeka prejde do režimu párovania po jednom 
pípnutí. V tomto režime bude zvonenie čakať maximálne asi 100 sekúnd, kým nebude spárovanie úspešné. Ak 
zvonček nie je úspešne spárovaný do 100 sekúnd, dvakrát pípne a ukončí režim párovania.

Naskenujte QR kód na zadnej strane zvončeka a pridajte zariadenie podľa pokynov uvedených v aplikácii. 
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3 Inštalácia zvončeka
Nainštalujte si doma zvonček a priamo použite napájací adaptér a dodaný nabíjací kábel typu C na napájanie 
zvončeka. Zvonček a zvonenie boli spárované pred opustením továrne. Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo 
zvončeka a ten prehrá zvuk upozornenia, že je pripojený. K dispozícii sú štyri úrovne hlasitosti, stlačením tlačidla 
hlasitosti na zvončeku ju upravíte.
Poznámky:   Nainštalujte prosím zvonenie čo najbližšie k zvončeku.
                       Napájací adaptér sa predáva samostatne.

4    Pripájanie k viacerým zvoneniam4
Po zapnutí zvončeka prejdite na stránku Xiaomi Smart Doorbell 3 v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.
Kliknite na ikonu s tromi bodkami v pravom hornom rohu, prejdite na Nastavenia zvončeka > Nastavenia
vnútorného zvončeka > Pripojiť k zvončeku a potom dokončite pripojenie podľa pokynov v aplikácii.

Ako používať tlačidlo na zvončeku (tlačidlo párovania/hlasitosť)



Výber miesta inštalácie
Odporúčaná výška inštalácie: Vertikálna vzdialenosť medzi šošovkou a 
podlahou by mala byť približne 140–160 cm. Pred upevnením montážnej 
základne vyberte miesto inštalácie.
Poznámka: Po inštalácii nie je odstránenie montážne
základne ľahké.
Postupujte prosím opatrne.

Inštalujte na stranu blízko zámku dverí.
Pre inštaláciu vyberte také miesto, kde je zvonček schopný úplne zachytiť tváre.
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160 cm
~

140 cm

Inštalácia
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Inštalácia

Použitie obojstranného kohútika
(vhodné pre hladké drevené alebo kovové povrchy)

a. Vyberte vhodné miesto inštalácie a vyvŕtajte štyri otvory 
s priemerom približne 6 mm v línii s otvormi montážnej základne.
b. Vložte hmoždinky do štyroch otvorov.
c. Upevnite montážnu základňu na stenu pomocou samorezných 
skrutiek. 
d. Nainštalujte zvonček správnym smerom na montážnu základňu.

a. Vyčistite miesto inštalácie tak, aby bolo rovné, hladké a bez prachu.
b. Odlepte kryciu vrstvu z obojstrannej pásky a nalepte montážnu 

základňu na zvolené miesto tak, aby šípka smerovala nahor. Potom 
ho stlačte zhora nadol po dobu 30 sekúnd, kým pevne nepriľne k 
dverám alebo stene.

c. Nainštalujte zvonček správnym smerom na montážnu základňu.

Použitie hmoždiniek
(vhodné pre cementové povrchy stien)
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a. Vložte vyberací kolík do vyberacieho otvoru v hornej časti zvončeka.
b. Zatlačte na zvonček smerom hore a vyberte ho zo základne.
c. Nabíjajte pomocou nabíjacieho kábla Type-C. Zvonček je plne nabitý, keď 
indikátor nabíjania zostane svietiť.
d. Nainštalujte zvonček správnym smerom na montážnu základňu.
Poznámka: Doba nabíjania je cca 3,5 hodiny pri použití napájacieho adaptéra
s výstupným prúdom nad 2 A, čo sa odporúča. Ak je výstupný prúd nižší ako 
2 A, nabíjanie bude trvať dlhšie. (Sieťový adaptér sa predáva samostatne.)

Poznámka: Pred odobratím vypnite alarm núteného odstránenia 
v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

Nabíjanie zvončeka

Indikátor nabíjania

Bliká bielo: Nabíjanie 
Biela: Plne nabité

Dvere alebo 
múr

Zvonček

Odnímací kolík
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Specifikace

Názov: Xiaomi Smart Doorbell 3
Model: MJML06-FJ
Kapacita batérie: 5 200 mAh (TYP)
Menovitý vstup: 5 V 2 A
Konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, SRD 433 MHz Wi-Fi 
Maximálny výstupný výkon: <20 dBm
Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2412–2472 MHz
SRD RF Maximálny výstupný výkon: <6 dBm
SRD RF prevádzková frekvencia:
433,05 MHz – 434,79 MHz
Svetlá nočného videnia: infračervené svetlá 940 nm
Audio systém: Obojsmerný hlas
Teplota nabíjania: 0 ° C až 45 ° C
Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C
Prevádzková vlhkosť: 10% - 90% RH,
nekondenzujúca
Video kodek: H.265

Model zvončeka: MJJSQ04-FJ 
Menovitý vstup zvončeka: 5 V     1 A 
Bezdrôtové pripojenie zvončeka:
SRD 433 MHz (len pre príjem) 
Prevádzková teplota zvončeka:
 0 ° C až 45 ° C 
Prevádzková vlhkosť zvončeka: 
10% – 90% RH, nekondenzujúca
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Informácie o OEEZ

Informácie o zhode s predpismi

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa 

smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali 

chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné 

miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. 

Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie 

a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení 

a podmienkach takých zberných miest.
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EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beĳing MADV Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJML06-FJ 
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na 
nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informácie o zhode s predpismi



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Beĳing MADV Technology Co., Ltd.
(spoločnosť Mi Ecosystem)
Adresa: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shĳingshan District, Beĳing, China 
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




