Děkujeme za zakoupení
Mi Smart Sensor Set

Mi Smart Sensor Set
Uživatelský manuál

Rychlé nastavení

Brána spolupracuje se senzory na okna a dveře,
senzory pohybu a bezdrátovým ovladačem a
přináší mnoho funkcí, jako například noční
světlo, alarm nebo zvonek.
Brána může také pracovat s ostatními Mi
chytrými zařízeními v Mi Home aplikaci,
díky kterým můžete využívat rozšířené funkce.

Prosím před použitím si pečlivě přečtěte
následující instrukce a uchovejte manuál
pro další použití.

Přehled produktu

Tento set může ovládat ostatní Mi chytrá
zařízení z ekosystému Xiaomi přes aplikaci
Mi Home.

1. Brána
Brána je centrem tohoto chytrého setu,
veškerá komunikace senzorů bude
probíhat skrze tuto bránu.

1. Stáhnutí aplikace Mi Home
Tlačítko

Možnost 1:
*Pro uživatele Android: stáhněte si „Mi Home“
z Google Play Store.
*Pro uživatele iOS: stáhněte si „Mi Home“
z App Store.
Možnost 2:
Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci
Mi Home aplikace.

2x Senzor
pohybu

2. Připojení k síti
Připojte bránu do zásuvky a ujistěte se, že je
telefon připojen k síti WiFi s frekvencí 2.4GHz.

Stiskněte a podržte tlačítko
pro reset
Stiskněte 1x: noční světlo on/off
Stiskněte 2x: upozornění on/off
Stiskněte 3x: přidání zařízení
Světelné čidlo
Reproduktor

3. Přidání zařízení
Otevřete si aplikaci Mi Home a stiskněte tlačítko
“+“ v pravém rohu nahoře a pokračujte podle
instrukcí.
*Pokud nedojde k připojení, tak stiskněte a
podržte tlačítko na bráně po dobu 5 vteřin,
dokud žluté světlo nezačne rychle blikat a
připojte zařízení znovu.

2x Senzor na
dveře a okna
1x Brána

Noční světlo

2. Senzor pohybu
Použitím infračerveného detektoru dokáže
senzor pohybu zachytit pohyb blízkých osob
nebo zvířat a automaticky rozsvítit světlo,
když přijdete domů nebo světlo zhasnout,
když z domu odcházíte.
Čočka senzoru
Otvor pro reset

1x Bezdrátový
ovladač

Instalace
3. Senzor na okna a dveře
Mi Senzor na okna a dvěře detekuje stav dveří
a oken rozmezím mezi magnety senzoru.
Může být využit ke spuštění zvonku pokud dojde
k otevření dveří a přenést tak signál na bránu.

Senzor pohybu
Možnost 1: Umistěte senzor a udržujte ho
v suchu a čistotě.

Indikátor
stavu

Jednotka senzoru Magnet

Kontrola efektivní vzdálenosti: stiskněte tlačítko
reset na příslušném senzoru, který je umístěn
na místě, které chcete otestovat. Pokud je
vzdálenost od brány dostatečná, uslyšíte zvukový
signál.

Otvor pro reset

4. Bezdrátový ovladač
Jednoduchým nastavením může bezdrátový
ovladač provádět mnoho funkcí, jako je například
zvonek nebo zapnutí či vypnutí alarmu.

Možnost 2: Odstraňte ochrannou fólii lepící
vrstvy a umistěte senzor.
*Doporučená výška senzoru je 1.2m až 2.1m.
*Senzor musí směřovat do prostoru, kde je
očekáván pohyb a měl by být umístěn co
možná nejblíže hraně stolu nebo skříně.

Senzor na dveře a okna
1. Odstraňte ochrannou fólii.
2. Během instalace vyrovnejte začku na senzoru
a magnet.
3. Připevněte senzor na pozici otevírání dveří
nebo okna.
Poznámka: Je doporučeno instalovat senzor
do nepohyblivé části dveři nebo okna a
magnet na část pohyblivou. Ujistěte se, že je
při zavřeném stavu mezera mezi senzorem
a magnetem menší než 22 mm.
*Udržujte povrch čistý a suchý během lepení.
*Při instalaci se vyhněte pádu senzoru, může
dojít k poškození nárazem.

2. Umistěte senzor na místo

1. Odstraňte ochranou fólii

2. Pokuste se vyrovnat
senzor a magnet

Otvor pro
reset

Panel pro
stisknutí

Efektivní vzdálenost (z boku)

Efektivní vzdálenost (ze shora)

3. Ujistěte se, že je mezera mezi
senzorem a magnetem menší
než 22 mm.

Stiskněte bezdrátový ovladač pro zapnutí nebo
vypnutí světla.

Možnost 2: Odstraňte ochrannou fólii lepící
vrstvy a umistěte ovladač.
*Při lepení udržujte ovladač v čistotě.
*Neumisťujte ovladač na kovový povrch,
mohou být ovlivněny bezdrátové funkce.

Stiskněte 2x bezdrátový ovladač pro zapnutí nebo
vypnutí alarmu.

1. Odstraňte ochranou fólii

Funkce zvonek.

Bezdrátový ovladač

Bezdrátový ovladač
2. Umistěte ovladač na místo

Noční světlo

Alarm mód

Funkce a vlastnosti
1. Základní funkce
Mi Sensor Set je z výroby nastaven pro
používání i bez přidání dalších zařízení.

1. Odstraňte ochranou fólii

Indikátor
stavu

Bezdrátový ovladač
Možnost 1: Umistěte ovladač a udržujte ho
v suchu a čistotě.

2. Více scénářů pro interakce
Pro další jednoduché automatizované
scénáře využijte Mi Home aplikaci, jak je
popsáno v dalších odstavcích.

Pokud jsou dveře
otevřené více jak
1 minutu.

Upozornění.

Odeslání
notiﬁkace.

Přidání dalších zařízení
Otevřete si aplikaci Mi Home a otevřete
Mi Control Hub, pokračujte podle
instrukcí dokud neuslyšíte zvuk, který signalizuje,
že je zařízení připojeno.
*Pokud nedojde k připojení, tak umistěte zařízení
blíže k bráně a zkuste proces znovu.

Vložte novou baterii do prostoru pro baterii.

Výměna baterie

*Věnujte pozornost pozitivní a negativní straně
baterie. Pozitivní strana by měla směřovat
nahoru.

Senzor pohybu
Otevřete kryt baterie senzoru pohybu otáčivým
pohybem proti směru hodinových ručiček.
*Pokud je senzor pohybu připevněn ke zdi,
můžete kryt otevřít otáčením senzoru proti
směru hodinových ručiček.

Rukou odpojte baterii nebo použijte nekovový
nástroj.

Vložte novou baterii do prostoru pro baterii.

Rukou odpojte baterii nebo použijte nekovový
nástroj.

Položte kryt baterie zpět na místo a otáčením
po směru hodinových ručiček jej upevněte.
Vložte novou baterii do prostoru pro baterii.

Vložte kryt baterie zpět na místo.

*Věnujte pozornost pozitivní a negativní straně
baterie. Pozitivní strana by měla směřovat
nahoru.

Bezdrátový ovladač
Otevřete kryt barie lehkým stlačením přezky
krytu baterie a otočením proti směru
hodinových ručiček.

Vložte kryt baterie zpět na místo otočte po
směru hodinových ručiček.

Senzor na dveře a okna
Otevřete kryt barie rukou nebo nástrojem.

Rukou odpojte baterii nebo použijte nekovový
nástroj.

*Věnujte pozornost pozitivní a negativní straně
baterie. Pozitivní strana by měla směřovat
nahoru.

Dovozce:

https://www.mi.com/en/serv ice /support/
dec lara tion.html

