
Mi Motion Sensor Mozgásérzékelő
Használati Utasítás



A termék áttekintése

A Mi Motion Sensor érzékeli a hőt kibocsátó tárgyak mozgását.
Beépített piroelektromos infravörös érzékelővel rendelkezik, amely
lehetővé teszi az emberek vagy háziállatok mozgásának pontos
észlelését a környező helyeken. Az észlelt mozgás alapján más
okoseszközök automatikus vezérlését valósíthatja meg a hubon
keresztül, hogy intelligensen hajtsa végre a különféle lehetőségeket.
Ez a termék csak beltéri használatra készült, és átvivő (gateway)
képességekkel rendelkező eszközzel együtt kell használni.

Csatlakozás a Mi Home / Xiaomi Home App alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással* működik.
Irányítsd eszközödet a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással. Az
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha
az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat
beállítási oldalára, vagy keressen rá a „Mi Home / Xiaomi Home”
kifejezésre az App Store-ban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a
jobb felső sarokban található „+” jelet. Válassza a „Mi Motion
Sensor” lehetőséget, majd kövesse az utasításokat az eszköz
hozzáadásához. Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásként
ismerik Európában (kivéve Oroszországot). Az eszközön megjelenő
alkalmazás neve legyen alapértelmezett.

Indukciós lencse
kijelző

Újraindítás gomb



Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült,
kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának utasításait.

Beállítás

Nyomja meg a reset gombot a kívánt helyen. Ha a hub sípol, az azt
jelzi, hogy az érzékelő hatékonyan tud kommunikálni a hubbal.

1. lehetőség: Helyezze közvetlenül a kívánt helyre.
2. lehetőség: Távolítsa el a védőfóliát (a doboz belsejében egy
további öntapadó matrica található), hogy a kívánt helyre ragassza.

* Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta és száraz.
* Ne szerelje fel semmilyen fémfelületre.

* Az ajánlott beépítési magasság 1,2-2,1 m. Az észlelési terület
csökken, ha a magasság 1,2 m alatt van, és holtfoltok lehetnek, ha
2,1 m felett van.

* Vegye figyelembe, hogy a lencsét a telepítés során az érzékelési
területhez kell igazítani, és a lehető legközelebb kell elhelyezni vagy
felragasztani az asztal vagy a szekrény széléhez.

1. Távolítsa el a védőfóliát 2. Helyezze a kívánt helyre



Műszaki adatok

Modell: RTCGQ01LM
Tétel méretei: 30 × 30 × 15 mm
Vezeték nélküli kapcsolat: ZigBee
Elem típusa: CR2450
Érzékelési tartomány: ≤7 m
Észlelési szög: kb. 170°
Üzemi hőmérséklet: -10°C és 45°C között
Üzemi páratartalom: 095% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Maximális átviteli teljesítmény: 10,5 dBm
Üzemi frekvencia: 2405 MHz ~ 2480 MHz

A Lummi United Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti,
hogy a [Mi Motion Sensor, RTCGQ01LM] típusú
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az
EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő

internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék
elektromos és elektronikus berendezés hulladék
(2012/19/EU hulladékkezelési irányelvben), amely nem
keverhető háztartási hulladékkal. Ehelyett védenie kell
az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a

használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által
kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes
ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és
az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges negatív
következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi
hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel
kapcsolatban.
A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy ez
a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
megfelelő elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző gyűjtőhelyen kell leadni.


