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Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support
Email: support@aqara.com

Smart Plug

Smart Plug Rýchle nastavenie

Aqara Smart Plug zapína alebo vypína domáce spotrebiče. 
Spolupracuje s Hub-om na dosiahnutie funkcií, ako napríklad 
diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie a časové 
riadenie. Spolu s ďalšímy inteligentnými zariadeniami  vám  
poskytuje zaujímavý zážitok z inteligentného domova.

Popis produktu

Indikačné  svetlo

 

Keď zásuvka funguje, nezakrývajte ju.        
      Bez napätia, iba ak je zásuvka vytiahnutá.

Nepripájajte do série.    
Nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.

Inštalácia
Zapojte inteligentnú zásuvku, ak modrá kontrolka bliká raz, 
znamená to, že napájanie funguje správne. 

1.
2.
3.
4.

Efektívny test dosahu :  Rýchlo  stlačte  3x  tlačidlo  reset  na  
zariadení v požadovanej polohe. Ak Hub vydá zvukový 

* Toto zariadenie vyžaduje kompatibilný Zigbee 3.0 hub.
* Aqara Hub je potrebný, aby umožnil zariadeniu Aqara Motion Sensor 

Prosím pridajte Hub do mobilnej aplikácie podľa1.

2.

Rýchle  nastavenie

  

Špecifikácia

 

 

        
        

         
         
       

Symbol pre

elektronických zariadení (WEEE ). To znamená , že s

RECYKLÁCIA .  Tento  výrobok  je  označený  symbolom

  

“OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

  

- 
Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s 

  
         

         
      

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená , že

           
          

          

 

     
s 

výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým 
odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušné 
zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení.

 

         
         

          
           

 

Zigbee 3.0 
 

  

 

 

  

  
  

 

  

Inštalačný Kód

Spoločnosť LUMI UNITED TECHNOLOGY CO., LTD
týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia je v
súlade s RED 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ
vyhlásení o zhode je k dispozícii na tejto internetovej
adrese: www.lumiunited.com/DoC. Tento produkt je
možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

selektívneho triedenia pre Odpad z elektrických a

týmto výrobkom sa musí manipulovať podľa európskej
smernice 2012 /19/EU, aby sa mohol recyklovať alebo
demontovať , aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné
prostredie.

domovým odpadom. Recyklujte, v príslušných existujúcich 
zariadeniach. Informácie o recyklácii vám poskytne váš 
miestny úrad alebo predajca.“

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road,

 Liuxian  Ave,  Taoyuan  Residential  District,  Nanshan District,

 Shenzhen,  China.

Bezdrôtový protokol: Zigbee 3.0
Elektrické hodnotenie: 250V AC,50/60 Hz,10 A,2300W 
Okolitá teplota: 0 - 35°C
Prevádzková vlhkosť: 0 - 95% RH, nekondenzujúca 
Maximálny vysielací výkon: 10,5 dBm
Pracovná frekvencia: 2405 MHz ~ 2480 MHz

efekt , znamená to , že zariadenie môže efektívne 
komunikovať s Hub-om.

Popis indikačného svetla

Stav indikačné svetla Popis stavu

Modrá farba rýchlo bliká

Modré svetlo stále svieti

Červená rýchlo bliká

Červená pomaly bliká

Sieť Zigbee sa pripája

Sieť Zigbee funguje správne

Alarm vysokej teploty

Sieť Zigbee nie je pripojená
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Upozornenie

manuálu pre Aqara Hub.

“+” v pravom hornom rohu na pridanie nového
Otvorte aplikáciu, kliknite na “Home” a potom kliknite

zariadenia  “Add  Device  (Accessory )”. Vyberte  “Smart 
Plug”, a pridajte zariadenie podľa inštrukcií.
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Štrbinka zásuvky

Tlačidlo
Jedno stlačenie:
Zapnutie / vypnutie
Dlhé stlačenie na 5 s: 
Opätovné pripojenie
Rýchle stlačenie trikrát: 
Test efektívneho rozsahu

* Tento produkt je len na vnútorné použitie.
pracovať cez HomeKit. Viac informácií nájdete na www.aqara.com.


