
Mi Smart Home Hub
Prehľad produktu
Mi Smart Home Hub je chytré domáce kontrolné centrum, ktoré môžete 
pomocou Wi-Fi, Zigbee alebo Bluetooth prepojiť s chytrými zariadeniami. 
Brána a ďalšie zariadenia je možné ľubovoľne kombinovať do flexibilného 
a rozmanitého systému, umožňujúceho diaľkové ovládanie mobilných 
telefónov a chytré scény pre domáce zariadenia. Ovládajte každý aspekt vašej 
chytré domácnosti: rozsvieťte svetla, keď sa vraciate z práce, vypnite všetky 
zariadenia, keď odchádzate z domu, nechajte sa upozorniť na nezvyčajné 
udalosti a podobne.

Poznámka: Tento produkt je určený iba pre vnútorné použitie.

Inštalácia
1. Vyberte umiestnenie brány

Poznámka: Odporúča sa umiestniť bránu 2–6 metrov od routeru, ku ktorému 
bude pripojená. Medzi bránou a routerom, ani okolo nich, by nemali byť 
žiadne kovové prekážky.

2. Pripojte bránu k napájaniu pomocou 5 V / 1 A alebo 5 V / 2 A adaptéra 
a napájacieho kábla. Prepätia spôsobí nesprávne fungovanie brány.

3. Potom, čo bránu pripojíte k napájaniu, jej indikátor sa zmení z oranžovej 
na blikajúce oranžovú. Brána prejde do režimu čakania na pripojenie 
a potom sa pripojí k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home
Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home. Ovládajte 
bránu a ďalšie zariadenia chytré domácnosti pomocou tejto aplikácie.

Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak už aplikáciu máte 
nainštalovanú, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Môžete si 
tiež názov aplikácie ručne vyhľadať v obchode s aplikáciami, stiahnuť ju 
a nainštalovať. Otvorte aplikáciu, kliknite na "+" vpravo hore a postupujte podľa 
pokynov.

Poznámka: 

Pred pripojením brány sa uistite, že je váš telefón pripojený k sieti Wi-Fi 
s frekvenciou 2,4 GHz. Pre lepšie spojenie držte telefón blízko pri bráne a uistite 
sa, že telefón aj brána sú pripojené k rovnakej sieti.

Ak bránu nemožno pridať, stlačte a podržte funkčné tlačidlo po dobu 10 sekúnd, 
kým sa indikátor nesfarbí na oranžovo, potom ju skúste pridať znova.

Aplikácia mohla byť aktualizovaná, preto postupujte podľa pokynov v nej.

Spolupracuje s Apple HomeKit
Po pripojení brány k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home naskenujte kód HomeKit 
uvedený na bráne alebo užívateľskom manuáli, prípadne ho zadajte ručne. 
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie. Po úspešnom 
pridanie uvidíte bránu v aplikácii Apple Home. Kód HomeKit si starostlivo 
uschovajte.

Oznámenie

Komunikácia medzi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod alebo Mac a bránou 
Mi Smart Home Hub, podporujúci HomeKit, je zaistená technológiou HomeKit. 
Zákazník vlastniaca Apple TV (4. generácie alebo novší) s tvOS 10 alebo novším, 
iPad s iOS 10 alebo novším alebo HomePod, môže ovládať príslušenstvo 
podporujúce HomeKit na diaľku aj automaticky pomocou spúšťacích akcií, ako 
je denná doba, lokácie, detekcia senzoru alebo činnosť príslušenstvo.

Použitie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté 
tak, aby konkrétne pracovalo s technológiou identifikovanú v odznaku a že 
certifikát vývojárov, aby spĺňal výkonnostné štandardy Apple. Spoločnosť Apple 
nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými 
a regulačnými normami.

Pridanie zariadenia
Po úspešnom pripojení brány si prečítajte návod zariadenie, ktoré chcete k bráne 
pripojiť, aby ste zistili, ako na to. Ak je brána už prepojená s HomeKitem 
a zariadení ho tiež podporuje, po jeho pripojení k bráne sa zariadenie automaticky 
synchronizuje s HomeKitem a uvidíte ho v aplikácii Apple Home. Nastavením scén 
a automatizáciou pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home možné 
implementovať širokú škálu automatizovaných ovládacích prvkov.

Špecifikácie
Model: ZNDMWG02LM
Rozmery: 90×25 mm
Menovitý vstup: 5 V / 1 A alebo 5 V / 2 A
Prevádzková teplota: -5°C až 50°C
Prevádzková vlhkosť: 0–95% RH, nekondenzujúca
Max. vysielací výkon Wi-Fi (EIRP): 18 dBm
Max. vysielací výkon Zigbee (EIRP): 12 dBm
Max. vysielací výkon Bluetooth (EIRP): 9,9 dBm
Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz

Popis indikátora a zvukového signálu
Stav brány

Zapínanie...

Čakanie na spojenie...

Funkcia pripojenie k sieti sa po 15 
minútach automaticky vypne, pokiaľ 
nie je brána pripojená k internetu

Pripájanie k sieti...

Úspešne pripojené k sieti

Funguje správne

Pridávanie zariadenia...

Zariadenie úspešne pridané

Zariadenie nebolo možné pridať

Zariadenie úspešne vymazané

Ochrana zapnutá

Ochrana vypnutá

Odosielanie upozornenia...

Aktualizácia firmware

Stav indikátora a zvukový signál

Oranžová

Blikajúce oranžová, jedno krátke pípnutie

Biela

Blikajúce modrá

Dve dlhé pípnutia

Modrá

Blikajúce fialová

Dve dlhé pípnutia

Jedno krátke pípnutie

Tri krátke pípnutia

Jedno dlhé pípnutie

Jedno dlhé pípnutie

Nepretržité krátke pípanie

Blikajúce oranžová

Indikátor

Napájací port

2–6 metrov

Funkčné tlačidlo
Stlačte a držte 10 s: Reset siete
Stlačte 10-krát: Obnovenie továrenského nastavenia




