Mi Smart Home Hub

Popis indikátoru a zvukového signálu

Přehled produktu

Stav brány

Stav indikátoru a zvukový signál

Mi Smart Home Hub je chytré domácí kontrolní centrum, které můžete pomocí
Wi-Fi, Zigbee či Bluetooth propojit s chytrými zařízeními. Brána a další zařízení
lze libovolně kombinovat do flexibilního a rozmanitého systému, umožňujícího
dálkové ovládání mobilních telefonů a chytré scény pro domácí zařízení.
Ovládejte každý aspekt vaší chytré domácnosti: rozsviťte světla, když se vracíte
z práce, vypněte všechna zařízení, když odcházíte z domu, nechte se upozornit
na neobvyklé události a podobně.

Zapínání...

Oranžová

Čekání na spojení...

Blikající oranžová, jedno krátké pípnutí

Připojování k síti...

Blikající modrá

Poznámka: Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.

Úspěšně připojeno k síti

Dvě dlouhá pípnutí

Funguje správně

Modrá

Přidávání zařízení...

Blikající fialová

Zařízení úspěšně přidáno

Dvě dlouhá pípnutí

Zařízení nebylo možné přidat

Jedno krátké pípnutí

Zařízení úspěšně smazáno

Tři krátká pípnutí

Ochrana zapnuta

Jedno dlouhé pípnutí

Ochrana vypnuta

Jedno dlouhé pípnutí

Odesílání upozornění...

Nepřetržité krátké pípání

Aktualizace firmware

Blikající oranžová

Indikátor

Funkční tlačítko
Stiskněte a držte 10 s: Reset sítě
Stiskněte 10krát: Obnovení továrního nastavení

Napájecí port

Funkce připojení k síti se po
15 minutách automaticky vypne,
Bílá
pokud není brána připojena k internetu

Instalace

Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

1. Vyberte umístění brány

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home. Ovládejte bránu
a další zařízení chytré domácnosti pomocí této aplikace.

Poznámka: Doporučuje se umístit bránu 2–6 metrů od routeru, ke kterému
bude připojena. Mezi branou a routerem, ani kolem nich, by neměly být žádné
kovové překážky.

Naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte si aplikaci. Pokud již aplikaci máte
nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Můžete si
také název aplikace ručně vyhledat v obchodě s aplikacemi, stáhnout ji
a nainstalovat. Otevřete aplikaci, klikněte na „+” vpravo nahoře a postupujte
podle pokynů.

2–6 metrů

2. Připojte bránu k napájení pomocí 5 V / 1 A nebo 5 V / 2 A adaptéru
a napájecího kabelu. Přepětí způsobí nesprávné fungování brány.

Poznámka:
Před připojením brány se ujistěte, že je váš telefon připojen k síti Wi-Fi o frekvenci
2,4 GHz. Pro lepší spojení držte telefon blízko u brány a ujistěte se, že telefon
i brána jsou připojeny ke stejné síti.

3. Poté, co bránu připojíte k napájení, její indikátor se změní z oranžové na
blikající oranžovou. Brána přejde do režimu čekání na připojení a poté se
připojí k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home.

Pokud bránu nelze přidat, stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 10 vteřin,
dokud se indikátor nezbarví oranžově, poté ji zkuste přidat znovu.

Spolupracuje s Apple HomeKit

Přidání zařízení

Po připojení brány k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home naskenujte kód HomeKit
uvedený na bráně nebo uživatelském manuálu, případně jej zadejte ručně.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Po úspěšném
přidání uvidíte bránu v aplikaci Apple Home. Kód HomeKit si pečlivě uschovejte.

Po úspěšném připojení brány si pročtěte uživatelskou příručku zařízení, které
chcete k bráně připojit, abyste zjistili, jak na to. Pokud je brána již propojená
s HomeKitem a zařízení jej také podporuje, po jeho připojení k bráně se zařízení
automaticky synchronizuje s HomeKitem a uvidíte jej v aplikaci Apple Home.
Nastavením scén a automatizací pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home lze
implementovat širokou škálu automatizovaných ovládacích prvků.

Oznámení
Komunikace mezi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac a branou Mi
Smart Home Hub, podporující HomeKit, je zajištěna technologií HomeKit.
Zákazník vlastnící Apple TV (4. generace nebo novější) s tvOS 10 nebo novějším,
iPad s iOS 10 nebo novějším nebo HomePod, může ovládat příslušenství
podporující HomeKit na dálku i automaticky pomocí spouštěcích akcí, jako je
denní doba, lokace, detekce senzoru nebo činnost příslušenství.
Použití odznaku Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak,
aby konkrétně pracovalo s technologií identifikovanou v odznaku a že byl
vývojářem certifikován, aby splňoval výkonnostní standardy Apple. Společnost
Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními
a regulačními normami.

Aplikace mohla být aktualizována, proto postupujte podle pokynů v ní.

Specifikace
Model: ZNDMWG02LM
Rozměry: 90×25 mm
Jmenovitý vstup: 5 V / 1 A nebo 5 V / 2 A
Provozní teplota: -5°C až 50°C
Provozní vlhkost: 0–95% RH, nekondenzující
Max. vysílací výkon Wi-Fi (EIRP): 18 dBm
Max. vysílací výkon Zigbee (EIRP): 12 dBm
Max. vysílací výkon Bluetooth (EIRP): 9,9 dBm
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz

