Jelzőfények és hangjelzések leírása

Mi Smart Home Hub

A hub állapota
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Kezdés...

A Mi Smart Home Hub egy okos otthoni vezérlőközpont, amely képes
csatlakozni a Wi-Fi hálózatra. Zigbee és Bluetooth okoseszközök. A hub és
más eszközök szabadon összekapcsolhatók egy rugalmas és sokrétű
rendszerben, amely lehetővé teszi az okos háztartási eszközök távirányítását
mobiltelefonok és intelligens vezérlés segítségével. Tartsa kézben okos
otthonát minden tekintetben: ajtónyitásra bekapcsol a világítás, az otthona
elhagyásakor kikapcsolnak a készülékek, a rendszer érzékeli a és értesítést ad
azokról
stb. minden tekintetben: ajtónyitásra bekapcsol a világítás,
okos otthonát
az otthona elhagyásakor kikapcsolnak a készülékek, a rendszer érzékeli a
és értesítést ad azokról stb.

Csatlakozásra vár...
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Csatlakozásra vár...

Villogó narancssárga fény, egy rövid sípo

Megjegyzés: Ez a termék csak beltérben történő
használatra készült.

csatlakozott
a hálózathoz
A Sikeresen
gyerekkészülék
hozzáadása
sikeres volt Két
hosszú
sípolás
Két
hosszú
sípolás

A hub állapota

A hub hálózati funkciója 15 perc után

A hub hálózati funkciója 15 perc után

Villogó narancssárga fény, egy rövid sípolás
Fehér

automatikusan kikapcsol, rendkívüli

automatikusan kikapcsol, rendkívüli

eseményeket ha nem csatlakozott hálózatra

eseményeket ha nem csatlakozott

Csatlakozás hálózathoz...

hálózatra

Sikeresen csatlakozott a hálózathoz
Megfelelően működik

Csatlakozás hálózathoz...
Gyerekkészülék
hozzáadása...
A Megfelelően
gyerekkészüléket
nem sikerült
működik

Fehér
Villogó kék fény
Két hosszú sípolás
Kék

Villogó
kék
Villogó
lilafény
Villogó
lila sípolás
Egy rövid

hozzáadni
Gyerekkészülék hozzáadása...
AA
gyerekkészülék
sikeresen
eltávolításra
sípolás
gyerekkészülék
hozzáadása
sikeres EgyHárom
rövid rövid
sípolás
került

volt

Védelem bekapcsolva
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Funkciógomb
Nyomja meg és tartsa nyomva 10 másodpercig: Hálózat
visszaállítása
Nyomja meg 10-szer: Gyári beállítások visszaállítása
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Folyamatosan ismétlődő rövid sípolások

Riasztási értesítés küldése...
Firmware frissítése

Folyamatosan ismétlődő rövid sípolások
Villogó narancssárga fény

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz
Ez a termék a Mi Home/ Xiaomi Home alkalmazással* működik. Vezérelje
eszközét, és kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel a Mi Home/ Xiaomi
Home alkalmazással.

Összeszerelés
1. Válassza ki a hub telepítési helyét.
Megjegyzés: Érdemes a hubot 2–6 méteres távolságban elhelyezni attól a
routertől, amelyhez csatlakozni fog, és ügyelni arra, hogy a kettő között és
a közelükben ne legyen fémből készült akadály.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az
alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át.
Esetleg keressen a „Mi Home/Xiaomi Home“ alkalmazásra az áruházban a letöltéshez
és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+“
jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék
hozzáadásához.

Megjegyzés:

2–6 méter

2. Csatlakoztassa a hubot az áramforráshoz 5 V / 1 A vagy 5 V / 2 A adapter
és tápkábel segítségével. Túlfeszültség esetén a hub nem tud megfelelően
működni.
3. Miután a hubot csatlakoztatta az áramforráshoz, a jelzőfény narancssárgáról
villogó narancssárgára vált. A hub csatlakozásra várakozó üzemmódba lép,
majd csatlakozik a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz.

Apple HomeKittel együtt használható
A hub és a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás csatlakoztatását követően
olvassa be a HomeKit kódját hubról vagy a felhasználói útmutatóból, vagy
adja meg manuálisan. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat az alkalmazásban. Sikeres hozzáadást követően
ellenőrizheti, hogy szerepel-e a hub az Apple Home alkalmazásban. Kérjük,
gondosan őrizze meg a HomeKit beállításához szükséges kódot.

Gyerekkészülék hozzáadása
A hub sikeres csatlakoztatását követően tekintse át a gyerekkészülék
felhasználói útmutatóját, amelyből megtudhatja, hogy miként adhatja hozzá a
gyerekkészüléket a hubhoz. Ha a HomeKit már csatlakoztatva van a hubhoz,
és a gyerekkészülék automatikusan szinkronizál a HomeKittel a hubhoz
történő hozzáadást követően, akkor az megtekinthető lesz az Apple Home
alkalmazásban. A Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás segítségével
csoportokat és automatizált konfigurációkat állíthat be, amely révén széles
körben elérhetővé válnak különféle automatizált vezérlési lehetőségek.
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A hub hozzáadása előtt győződjön meg róla, hogy a telefon 2,4 GHz-es Wi-Fi
hálózathoz csatlakozik. A jobb kapcsolat érdekében tartsa a telefonját a lehető
legközelebb és győződjön meg róla, hogy a telefon és a hub ugyanahhoz a Wi-Fi
hálózathoz csatlakoznak.
Ha a hubot nem lehet hozzáadni, nyomja meg és tartsa lenyomva a
funkciógombot 10 másodpercig, míg a jelzőfény narancssárgára nem vált, majd
próbálja meg újra hozzáadni.
Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az
alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.

