Mi Smart Sensor Set
Felhasználói kézikönyv

Köszönjük a vásárlást
Mi Smart Sensor Set

Termékismertető

Gyors beállítás
Ezen szett egyéb Mi okoskészülékek

A kapu együttműködik az ablakra és ajtóra

vezérlésére is alkalmas a Xiaomi

helyezett érzékelőkkel, a mozgásérzékelőkkel,

ökoszisztémából, a Mi Home

és a vezeték nélküli távirányítóval és több

alkalmazáson keresztül.

funkcióval is rendelkezik, mint például

2. Csatlakozás a hálózathoz
Csatlakoztassa a kaput az áramforráshoz és
bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon
csatlakozik a WiFi hálózathoz a 2.4GHz
frekvenciasáv használatával.

1. Kapu
A kapu áll ezen okosszett
középpontjában, az összes érzékelő
kommunikációja ezen a kapun megy
keresztül.

éjszakai fény, riasztás, vagy csengő.

1. A Mi Home alkalmazás

A kapu együttműködik a többi Mi

letöltése Lehetőség 1:

okoseszközzel a Mi Home alkalmazásban,

*Android felhasználóknak: töltse le a „Mi Home“-

melynek köszönhetően funkciók széles skálája
elérhető.

ot a Google Play Store-ból.

gombot

*iOS felhasználóknak: töltse le a „Mi

Nyomja meg 1x: éjszakai fény be/ki

Kérjük használat előtt figyelmesen
olvassa el a következő instrukciókat és
őrizze meg a kézikönyvet további
használatra.

Gomb
Visszaállításhoz nyomja
meg és tartsa nyomva a

Nyomja meg 2x: figyelmeztetés be/ki

Home“-ot az App Store-ból.

Nyomja meg 3x: készülék hozzáadása
Fényérzékelő

Lehetőség 2:
Szkennelje be a QR kódot a Mi Home

Hangszóró

alkalmazás letöltéséhez és
telepítéséhez.

Éjszakai lámpa

3. Készülék hozzáadása
Nyissa meg a Mi Home alkalmazást és nyomja
meg a “+“ jelet a jobb felső sarokban, és

2. Mozgásérzékelő

folytassa az instrukciók alapján.

Az infravörös detektor használatával a
mozgásérzékelő felismeri a közeli személy,

2 db
érzékelő
mozgás érzék
elő

1 db kapu

1 db vezeték
Nélküli távirányító

2 db érzékelő
ajtóra és
ablakra

*Amennyiben nem sikerül csatlakozni,

vagy állat mozgását és automatikusan

nyomja meg és tartsa lenyomva a

elkezd világítani a fény, amennyiben hazaér,

gombot a kapun legalább 5 másodpercig,

illetve a fény kialszik, ha elmegy otthonról.

ameddig a sárga fény nem kezd gyorsan
villogni, és csatlakoztassa a készüléket
újra.

Az érzékelő lencséje
Visszaállító nyílás

beszerelés
3. Érzékelő az ablakokra és ajtókra

Hatékony távolság ellenőrzése: nyomja meg a

Az ablakokra és ajtókra szerelhető Mi

visszaállítás gombot a megfelelő érzékelőn,

Senzor a mágneses érzékelők segítségével

amelyik azon a helyen van, amit tesztelni

érzékeli az ablakok és ajtók állapotát.

szeretne. Amennyiben

A jel átvihető a kapura, így ajtónyitás esetén a

a távolság a kaputól elegendő, hangjelzés hallható.

csengőt is aktiválhatja.

Vezetéknélküli távirányító

1. Távolítsa el a védőfóliát.

Lehetőség 1: Helyezze el a távirányítót és

2. A telepítés alatt egyenesítse ki az érzékelőt

tartsa száraz és tiszta helyen.

és a mágnest.

ző

Visszaállító nyílás

4. Vezetéknélküli távirányító
Az egyszerű beállításokkal a vezeték nélküli
távirányító sok feladatot képes ellátni, mint
például csengő, vagy a riasztó ki- és

Lehetőség 2: Távolítsa el a védőfólia-

vagy ablak nyitási pozíciójába.

rétegeket és helyezze el a távirányítót.
*A ragasztás során tartsa a távirányítót tisztán.

Vezetéknélküli távirányító

Mozgásérzékelő

Megjegyzés: Az érzékelőt érdemes az ajtó,

*Ne helyezze a távirányítót

Nyomja meg kétszer a vezeték nélküli távirányítót a

Lehetőség 1: Helyezze el az érzékelőt és

vagy ablak nem mozgó, míg a mágnest a

fémfelületre, mert akadályozhatja a

riasztás be- és kikapcsolásához.

tartsa száraz és tiszta helyen.

mozgó részére szerelni. Bizonyosodjon

vezeték nélküli funkciókat.

Lehetőség 2: Távolítsa el a védőfólia-

mágnes és az érzékelő közötti rész 22 mm-

rétegeket és helyezze el a szenzort.

nél kisebb.

*Az érzékelő javasolt magassága 1.2 m és 2.1 m
között van.

Vezetéknélküli távirányító

*Az érzékelőt arra a helyre kell irányítani,

*A ragasztás során tartsa a felületet tisztán és
szárazon.

ahol a mozgás várható, és az asztal, vagy

*A telepítés során kerülje el az érzékelő

szekrény legközelebbi széléhez kell

leesését, az ütközés során megsérülhet.

helyezni.

1. Távolítsa el a védőfóliát

visszaállítás

1. Távolítsa el a védőfóliát

Funkció és tulajdonságok

Hatótávolság (oldalról)

2. Próbálja meg kiegyenesíteni

Hatótávolság (a tetejétől)

a mágnes és az érzékelő
közötti rés 22 mm-nél kisebb.

Ha az ajtó
hosszabb ideig marad
nyitva, mint
1 perc.

Figyelmeztetés.

Értesítés
küldése.

állítva, hogy működjön más

Továb bi készülék hozzáadása

készülékek hozzáadása nélkül is.

Nyissa meg a Mi Home alkalmazást,
majd nyissa meg a Mi Control Hub-ot,

az érzékelőt és a mágnest

3. Bizonyosodjon meg róla, hogy

Panel
gombnyomás

2. Helyezze az érzékelőt a

Riasztó mód

2. Helyezze a távirányítót a
helyére

1. Alapfunkció

1. Távolítsa el a védőfóliát
helyére

állapot

Éjszakai lámpa

Csengő funkció

A Mi Sensor Set gyárilag be van

Nyílás

be- és kikapcsolásához.

3. Csatlakoztassa az érzékelőt az ajtó,

bekapcsolása.

Indikátor

Nyomja meg a vezeték nélküli távirányítót a fény

meg róla, hogy zárt helyzet esetén a

Állapotjel

Érzékelőegység Mágnes

Érzékelő ajtóra és ablakra

2. Több forgatókönyv az interakcióra

folytassa

A következő automatizált
forgatókönyvekben a Mi Home

az instrukciók alapján, amíg nem hall egy
hangot,melynek jelentése, hogy a készülék

alkalmazást használja, ahogy az a

csatlakozott.

következő bekezdésekben le van írva.
*Amennyiben nem sikerül csatlakozni, helyezze
közelebb a készüléket a kapuhoz és próbálja a
folyamatot újra.

Helyezze az új akkumulátort a helyére.

Az akkumulátor cseréje

*Figyeljen az akkumulátor pozitív és negatív
Mozgásérzékelő

pólusaira. A pozitív oldal a készülék teteje

Nyissa ki a mozgásérzékelő akkumulátorának

felől helyezkedik el.

Kézzel távolítsa el az akkumulátort, vagy használjon
fémmentes
eszközt.

fedelét tekerő mozdulattal az óra járásával ellentétes
irányban.

Helyezze vissza az akkumulátor fedelét a
helyére, majd az óra járásával megegyező

*Amennyiben a mozgásérzékelő a falhoz
van

csatlakoztatva,

mozgásérzékelő

a

óramutató

fedelet

irányban tekerve rögzítse.

a

Helyezze az új akkumulátort a helyére.

járásával

ellentétes irányban történő eltekerésével
tudja kinyitni.

Helyezze vissza az akkumulátorfedőt a helyére.

*Figyeljen az akkumulátor pozitív és negatív
pólusaira. A pozitív oldal a készülék teteje
felől helyezkedik el.

Érzékelő ajtóra, vagy ablakra

Kézzel távolítsa el az akkumulátort, vagy használjon
fémmentes

Nyissa ki az akkumulátor fedelét kézzel, vagy
eszközzel.
Vezetéknélküli távirányító
Nyissa ki az akkumulátor fedelét a fedél

eszközt.

Kézzel távolítsa el az akkumulátort, vagy
használjon fémmentes
Helyezze az új akkumulátort a helyére.
*Figyeljen az akkumulátor pozitív és negatív
pólusaira. A pozitív oldal a készülék teteje felől
helyezkedik el.

eszközt.

csatjainak gyenge megnyomásával és az

Helyezze vissza az akkumulátor fedelét a

óramutató járásával ellentétes irányba

helyére, majd az óra járásával megegyező

fordításával.

irányban tekerve rögzítse.

Importőr:

https://www.mi.com/en/serv ice /support/
declaration.html

