
Mi Wireless Switch
Okos kapcsoló

Használati Útmutató

JELLEMZŐK
Modell: WXKG01LM
Működési környezet: -10 ~ 50°C
Működési páratartalom: 0 ~ 95% RH, páralecsapódás nélkül
Tápellátás: CR2032 gombelem
Vezeték nélküli kapcsolat: Zigbee: 2400 ~ 2483, MHz

ÁTTEKINTÉS
A Mi Okos Kapcsoló könnyen beállítható több féle funkció használatához, pl:
ajtócsengő, riasztás be/kikapcsolása.

BEÜZEMELÉS
1. Töltse le és telepítse fel a Mi Home alkalmazást okostelefonjára.



2. Eszköz hozzáadása
Indítsa el az Mi Home alkalmazást és érintse meg a „+” jelet a jobb felső
sarokban, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Az eszköz hozzáadása után tetszőleges funkciókat adhat hozzá az
okoskapcsolóhoz. Ilyen funkciók például:

Nyomja meg az Okos Kapcsolót az éjjeli fény be/kikapcsolásához.

Nyomja meg duplán az Okos Kapcsolót a riasztó be/kikapcsolásához.

ELEMEK CSERÉJE
1. Távolítsa el a kapcsoló elemfedelét az elemfedél reteszének óvatos
megnyomásával, majd az óramutató járásával ellentétes irányba történő
elcsavarásával!



2. Távolítsa el az elemet kézzel vagy használjon egy nem fém segédeszközt!

3. Helyezzen egy CR2032-es elemet az elemtartóba!
* Figyeljen az elem pozitív és negatív pólusaira! A pozitív pólusnak felfelé kell
néznie!

4. Helyezze az elemfedelet a megfelelő pozícióba és forgassa el az óramutató
járásával megegyező irányba!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel
csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

 A csomag érzékeny műszaki eszközöket tartalmaz, kérjük, óvja a
leejtéstől és ütődésektől.



 Kérjük, ne tegye ki az eszközöket erős elektromágnesességnek, ill.
rádióhullámoknak. Ezek az eszközök meghibásodását okozhatják.

 Ne tegye ki az eszközöket szélsőségesen magas vagy alacsony
hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.

 Ne hagyja az eszközöket kisgyermekek számára elérhető helyen.
 A termékek nem játékok! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői

felügyelet mellett használhatják! Az eszközöket, valamint a csomagolás
részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást
vagy egyéb sérülést okozhatnak!

 Az eszközöket száraz és pormentes helyen tárolja.
 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja az eszközöket extrém hőmérsékleti körülmények között

(-10°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti az eszközök
élettartamát.

 Ne dobálja, kopogtassa vagy rázogassa az eszközöket, mivel ez
sérülést okozhat az eszközökben.

 Ne helyezzen nehéz tárgyakat az eszközökre.
 Ne használja az eszközöket rendeltetésszerű használatán kívül más

célra!

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni
az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől
kérhet.

Gyártó:
Lumi United Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 TangLing Road, LinXian Ave, Taoyuan
Residential District,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518055.Address: Room 908, Building 1,
No. 399 , Shengxia Road,
Zhangjiang High-tech park, Shanghai, P.R. China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű
használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási
jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel
kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének
megfelelően.
A gyártó ezennel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet elvégeztünk, és



hogy a fent említett termék megfelel a 2014/53/EU direktíva összes alapvető
követelményének.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz.
rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki
jellemzőknek.


