
Instrukcja obsługi  

do 

XIAOMI MI SMART HOME SET  

Model: ZHTZ02LM 

Mi Smart Home Kit - to zestaw zawierający wielofunkcyjną 

bramę z czujnikiem ruchu, czujniki do okien/drzwi i 

bezprzewodowy przełącznik. Ten zestaw urządzeń jest 

bardzo łatwy w instalacji i zarządzaniu. 

Dzięki zestawowi Mi Smart Home Kit można korzystać z 

następujących funkcji: oświetlenie nocne, inteligentne 

powiadomienia, bezprzewodowy dzwonek do drzwi, a 

także można je dowolnie łączyć z innymi inteligentnymi 

urządzeniami. 

* To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 

wewnątrz pomieszczeń. 

* Cały zestaw Mi Smart Home Kit jest domyślnie 

podłączony do bramy, więc po uruchomienia urządzenia 

można go zacząć używać. 

Podłączenie 

Podłącz wielofunkcyjną bramę do zasilania i jednocześnie 

upewnij się, że smartfon jest podłączony do sieci WiFi. 

Otwórz aplikację domową Mi Home i wybierz szybkie 

połączenie nowych urządzeń lub w prawym górnym rogu, 

kliknij + i dodaj do listy urządzenie Mi Smart Home Kit. 

Resetowanie urządzeń 

Wcisnąć przycisk w małej dziurce na urządzeniu 

specjalną igłą i przytrzymać go przez 3 sekundy, aż dioda 

urządzenia zamiga trzykrotnie, sygnalizując pomyślne 

zresetowanie. 

 

 

 

 

 

Lista urządzeń 

Brama: 

Wielofunkcyjna brama Mi posiada wbudowany moduł 

Smart Module - jest to centrum kontroli zestawu Mi Smart 

Home Kit. Dzięki wielofunkcyjnej bramie każdy czujnik 

może być podłączony do innych urządzeń Smart. 

Czujnik ruchu: 

Czujnik ruchu służy do wykrywania ruchu ludzi lub 

zwierząt w pomieszczeniach. Niskie zużycie energii, łatwa 

instalacja bez użycia narzędzi, umieszczenie w dowolnym 

miejscu. 

Czujnik do drzwi/okien: 

Czujnik do okien/drzwi składa się z głównego czujnika i 

magnesu, które są montowane blisko siebie i ustalają 

pozycję wyjściową okien/drzwi. Niskie zużycie energii, 

łatwy montaż bez użycia narzędzi, natychmiastowy 

montaż i użytkowanie. 

Bezprzewodowy przełącznik - nowy typ urządzeń 

zdalnego sterowania, o niskim poborze mocy. Bardzo 

kompaktowy, dzięki czemu może być umieszczony w 

dowolnym miejscu, łatwy do zainstalowania bez użycia 

narzędzi. Zainstaluj i używaj natychmiast, możesz łatwo 

sterować pracą lamp, gniazd i inteligentnych urządzeń. 

Obecność substancji toksycznych i niebezpiecznych 

Produkt nie zawiera elementów z Pb, Hg, Cd, Cr6+ ,P, 

BB, PBDE lub jego obecność jest niższa niż wartość 

graniczna zgodnie z wymaganiami SJ/T11363-2006. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

1. Należy sprawdzić, że napięcie wejściowe jest 

prawidłowe. Niewłaściwe napięcie może uszkodzić 

produkt i spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. 

2. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń 

3. Regularnie sprawdzaj zasilacz sieciowy i inne 

komponenty. Jeśli jakieś części są uszkodzone, produkt 

nie powinien być już używany. 

4. Trzymaj produkt z dala od płynów i wilgotnego 

środowiska. 

5. Nie demontuj produktu. Dioda emitująca światło może 

spowodować uszkodzenie wzroku. 

Certyfikaty i certyfikaty bezpieczeństwa 

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami i innymi stosownymi 

postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. 

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu 

Symbol ten oznacza, że produkt ten musi być 

wyrzucony oddzielnie od zwykłego gospodarstwa 

domowego, zmarnowanego w momencie jego 

zakończenia. Uprzejmie prosimy o zwrócenie 

uwagi na to, czy spoczywa na Państwa obowiązek 

utylizacji sprzętu elektronicznego w centrach recyklingu, 

aby pomóc w zachowaniu naturalnych zasobów. 

Przed użyciem produktu przeczytaj instrukcję obsługi. 

 


