
 

Instrukcja obsługi  

do  

Aqara Hub 

Model: ZHWG11LM 

Opis produktu:  

Aqara Hub to inteligentny most z możliwością podłączenia urządzeń Smart 

Home. Dzięki Aqara Hub, urządzenia mobilne mogą kontrolować takie 

urządzenia jak: przełączniki ścienne i oświetlenie nocne, monitorować 

temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne, wykrywać ruch 

człowieka i wykrywać wycieki wody. 

 
Więcej informacji na temat akcesoriów Aqara można znaleźć na stronie 

www.aqara.com. 

 

 

 

 

 

 

Szybka konfiguracja: 

1. Pobierz aplikację "Aqara Home"  i zainstaluj. 

2. Dodaj Hub do aplikacji. 

a) Podłącz Hub do gniazdka i odczekaj 30 sekund, aż żółta dioda zacznie 

szybko migać. Upewnij się, że Twój smartphone jest podłączony do sieci 

Wi-Fi 2,4 GHz.  

* Jeśli używasz routera dwuzakresowego, upewnij się że używasz 

częstotliwości 2,4 GHz, lub wyłącz sieć Wi-Fi 5 GHz.  

* Trzymaj telefon blisko Huba i upewnij się, że będą one podłączone do tej 

samej sieci Wi-Fi. 

b) Proszę otworzyć aplikację Aqara Home, przejść do strony "Akcesoria" i 

dotknąć "+" w prawym górnym rogu, a następnie wybrać "Aqara Hub". 

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować 

lub ręcznie wprowadzić kod HomeKit na Hubie lub jego opakowaniu i 

dodać Hub do Domu lub Pokoju. Proszę zachować kod HomeKit do 

wykorzystania w przyszłości. 

c) Jeśli połączenie nie powiedzie się, naciśnij przycisk na Hubie przez 10 

sekund, aż do momentu, gdy szybko zamiga żółta lampka, aby ponownie 

podłączyć Hub. 

3. Dodawanie akcesoriów 

Po podłączeniu Huba, proszę otworzyć aplikację Aqara Home, przejdź do 

strony "Akcesoria" i kliknij "+" w prawym górnym rogu, a następnie 

wybierz akcesorium, które chcesz dodać do Huba zgodnie z instrukcjami. 

Proszę odnieść się do instrukcji danego akcesorium, aby uzyskać więcej 

szczegółów. 

 

Instalacja:  

1. Proszę nie umieszczać Huba zbyt blisko routera. Dla idealnej transmisji 

zalecana jest odległość od 2 do 6 metrów.  

2. W zależności od lokalnego otoczenia, odległość transmisji wewnątrz 

budynku sięga do 30 metrów pomiędzy Hubem a akcesoriami bez barier, 

takimi jak ściany. 

 

http://www.aqara.com/


Opis zachowania diod LED: 

 

Kolor diody LED 
Zachowanie 

Szybko mruga Wolno mruga 

Żółty 

Żółte światło pojawia 
się przy pierwszym 

podłączeniu Huba lub 
przy resetowaniu 

Huba. 

Aktualizowanie 
oprogramowania 

Niebieski 

Pojawia się, gdy Hub 
podłącza się do Wi-Fi 
lub Hub podłącza się 

ponownie po 
podłączeniu wtyczki. 

Brak 

Fioletowy Brak 
Pozwolenie na 

dodanie nowych 
akcesoriów 

 

Uwaga:  

1. Automatyczne sterowanie tym akcesorium z zestawu HomeKit z dala od 

domu wymaga urządzenia Apple TV z systemem tvOS 10.2 lub nowszym 

albo iPada z systemem iOS 10.3 lub nowszym skonfigurowanego jako hub 

domowy.  

2. Komunikacja między telefonem a Aqara Hub obsługującym HomeKit jest 

zabezpieczona przez technologię HomeKit. 

3. Komunikacja pomiędzy Aqara Hubem a następującymi akcesoriami jest 

zapewniana przez protokół Zigbee, który jest dostosowywany i szyfrowany 

przez Aqara. Akcesoria to: Wireless Mini Switch, Wireless Remote Switch 

(Single Rocker), Wireless Remote Switch (Double Rocker), Wall Switch (No 

Neutral, Single Rocker), Wall Switch (No Neutral, Double Rocker), Wall 

Switch (With Neutral, Single Rocker), Wall Switch (With Neutral, Double 

Rocker), Door and Window Sensor, Motion Sensor, Temperature and 

Humidity Sensor, Vibration Sensor, Water Leak Sensor.  

4. Użycie logo Works with Apple HomeKit oznacza, że akcesorium 

elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do podłączenia 

odpowiednio do iPoda touch, iPhone'a lub iPada i zostało certyfikowane 

przez producenta jako spełniające standardy wydajności Apple. Firma 

Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za 

jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi. 

 

Specyfikacje  

Model: ZHWG11LM  

Temperatura pracy: -10° - +40° C  

Wilgotność robocza: 0% - 95% RH, bez kondensacji  

Wejście: 100 - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz  

Protokół bezprzewodowy: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 

 

Obsługa klienta on-line: www.aqara.com/support 

Email: support@aqara.com  

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.  

Adres: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave,  

Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China. 


