Mi Smart Sensor Set
Používateľský manuál

Ďakujeme za zakúpenie
Mi Smart Sensor Set

Prehľad produktu

Rýchle nastavenie

Brána spolupracuje so senzormi na okná a
dvere, senzormi pohybu a bezdrôtovým
ovládačom a prináša mnoho funkcií, ako
napríklad nočné svetlo, alarm alebo zvonček.
Brána môže tiež pracovať s ostatnými Mi
inteligentnými zariadeniami v Mi Home
aplikácii, vďaka ktorým môžete využívať
rozšírené funkcie.

Táto súprava môže ovládať ostatné Mi
inteligentné zariadenia z ekosystému
Xiaomi cez aplikáciu Mi Home.

2. Pripojenie k sieti
Pripojte bránu do zásuvky a uistite sa, že je
telefón pripojený k sieti WiFi s frekvenciou
2.4 GHz.

1. Brána
Brána je centrom tejto inteligentnej
súpravy, všetka komunikácia senzorov
bude prebiehať cez túto bránu.

1. Stiahnutie aplikácie Mi
Tlačidlo

Home Možnosť 1:

Stlačte a podržte tlačidlo

*Pre používateľov Android: stiahnite si „Mi
Home“ z Google Play Store.
*Pre používateľov iOS: stiahnite si „Mi
Home“ z App Store.

pre reset
Stlačte 1x: nočné svetlo on/off
Stlačte 2x: upozornenie on/off
Stlačte 3x: pridanie zariadenia
Svetelný snímač

Prosím, pred použitím si starostlivo
prečítajte nasledujúce inštrukcie
a uchovajte manuál pre ďalšie použitie.

Možnosť 2:

Reproduktor

Naskenujte QR kód pre stiahnutie
a inštaláciu Mi Home aplikácie.

Nočné svetlo

3. Pridanie zariadenia
Otvorte si aplikáciu Mi Home a stlačte tlačidlo
„+“ v pravom rohu hore a pokračujte podľa
inštrukcií.
2 x Senzor
pohyb

2 x Senzor na
dvere a okná
1 x Brána

*Ak nedôjde k pripojeniu, tak stlačte
a podržte tlačidlo na bráne po dobu 5
sekúnd, kým žlté svetlo nezačne rýchlo
blikať a pripojte zariadenie znovu.

2. Senzor pohybu
Použitím infračerveného detektora dokáže
senzor pohybu zachytiť pohyb blízkych osôb
alebo zvierat a automaticky rozsvietiť svetlo,
keď prídete domov alebo svetlo zhasnúť,
keď z domu odchádzate.
Šošovka senzora
Otvor pre reset

1 x Bezdrôtový
ovládač

Inštalácia
3. Senzor na okná a dvere
Mi Senzor na okná a dvere detekuje stav
dverí a okien rozmedzím medzi magnetmi
senzora.
Môže byť využitý na spustenie zvončeka, ak
dôjde k otvoreniu dverí a preniesť tak signál na
bránu.

stavu

Jednotka senzora Magnet

Kontrola efektívnej vzdialenosti: stlačte tlačidlo
reset na príslušnom senzore, ktorý je
umiestnený na mieste, ktoré chcete otestovať.
Ak je vzdialenosť od brány dostatočná, budete
počuť zvukový signál.
Senzor pohybu
Možnosť 1: Umiestnite senzor a udržujte
ho v suchu a čistote.
Možnosť 2: Odstráňte ochrannú fóliu lepiacej
vrstvy a umiestnite senzor.
*Odporúčaná výška senzora je 1,2 m až 2,1 m.

Indikátor

Otvor pre reset

4. Bezdrôtový ovládač
Jednoduchým nastavením môže bezdrôtový
ovládač vykonávať veľa funkcií, ako je napríklad
zvonček alebo zapnutie či vypnutie alarmu.

Bezdrôtový ovládač

Senzor na dvere a okná

*Senzor musí smerovať do priestoru, kde
je očakávaný pohyb a mal by byť
umiestnený čo možno najbližšie hrane
stolu alebo skrine.

1. Odstráňte ochrannú fóliu.
2. V priebehu inštalácie vyrovnajte značku
na senzore a magnet.
3. Pripevnite senzor na pozíciu otvárania
dverí alebo okien.
Poznámka: Je odporúčané inštalovať
senzor do nepohyblivej časti dverí alebo
okien a magnet na časť pohyblivú. Uistite
sa, že je pri zatvorenom stave medzera
medzi senzorom a magnetom menšia než
22 mm.
*Udržujte povrch čistý a suchý v priebehu lepenia.
*Pri inštalácii sa vyhnite pádu senzora, môže
dôjsť k poškodeniu nárazom.

Možnosť 1: Umiestnite ovládač a udržujte
ho v suchu a čistote.
Možnosť 2: Odstráňte ochrannú fóliu
lepiacej vrstvy a umiestnite ovládač.
*Pri lepení udržujte ovládač v čistote.
*Neumiestňujte ovládač na kovový
povrch, môžu byť ovplyvnené
bezdrôtové funkcie.

2. Umiestnite senzor na miesto

1. Odstráňte ochrannú fóliu

Efektívna vzdialenosť (z boku)

Funkcie a vlastnosti

1. Odstráňte ochrannú fóliu

Efektívna vzdialenosť (z hora)

3. Uistite sa, že je medzera
medzi senzorom a magnetom

Panel pre

stavu

reset

stlačenie

Alarm režim

2. Umiestnite ovládač na miesto

2. Pokúste sa vyrovnať

Mi Sensor Set je z výroby nastavený
na používanie aj bez pridania ďalších
zariadení.
2. Viac scenárov pre interakcie

Otvor pre

Nočné svetlo

Stlačte 2x bezdrôtový ovládač pre zapnutie alebo
vypnutie alarmu.

Funkcia zvonček.

senzor a magnet

Indikátor

Bezdrôtový ovládač

Bezdrôtový ovládač

1. Základné funkcie

1. Odstráňte ochrannú fóliu

Stlačte bezdrôtový ovládač pre zapnutie alebo
vypnutie svetla.

menšia než 22 mm.

Pre ďalšie jednoduché automatizované
scenáre využite Mi Home aplikáciu, ako
je opísané v ďalších odsekoch.

Ak sú dvere
otvorené viac ako
1 minútu.

Upozornenie.

Odoslanie
notiﬁkácie.

Pridanie ďalších zariadení
Otvorte si aplikáciu Mi Home a otvorte
Mi Control Hub, pokračujte podľa
inštrukcií, kým nebudete počuť zvuk, ktorý
signalizuje, že je zariadenie pripojené.
*Ak nedôjde k pripojeniu, tak umiestnite
zariadenie bližšie k bráne a skúste proces znovu.

Vložte novú batériu do priestoru pre batériu.

Výmena batérie

*Venujte pozornosť kladnej a zápornej strane
batérie. Kladná strana by mala smerovať hore.

Senzor pohybu

Rukou odpojte batériu alebo použite nekovový
nástroj.

Otvorte kryt batérie senzora pohybu otáčavým pohybom
proti smeru hodinových ručičiek.
*Ak je senzor pohybu pripevnený ku stene,
môžete kryt otvoriť otáčaním senzora proti
smeru hodinových ručičiek.

Položte kryt batérie späť na miesto a
otáčaním v smere hodinových ručičiek ho
upevnite.

Vložte novú batériu do priestoru pre batériu.
Vložte kryt batérie späť na miesto.

Rukou odpojte batériu alebo použite nekovový
nástroj.

*Venujte pozornosť kladnej a zápornej strane
batérie. Kladná strana by mala smerovať hore.

Senzor na dvere a okná
Otvorte kryt batérie rukou alebo nástrojom.
Bezdrôtový ovládač
Otvorte kryt batérie ľahkým stlačením pracky
krytu batérie a otočením proti smeru
hodinových ručičiek.

Vložte kryt batérie späť na miesto a otočte v
smere hodinových ručičiek.

Vložte novú batériu do priestoru pre batériu.
Rukou odpojte batériu alebo použite nekovový
*Venujte pozornosť kladnej a zápornej strane
batérie. Kladná strana by mala smerovať hore.

nástroj.

Dovozca
:

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

