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Встановлення

Настінний вимикач Aqara
(Zigbee) Light control
Ознакомлення
Настінний вимикач (ZigBee двухклавішний вимикач)
є бездротовим вимикачем світла. Установка даного
пристрою дуже легка і швидка. Вам не потрібно змінювати вже існуюче обладнання та шляхи дротів. Потрібно
тільки замінити традиційний настінний вимикач. Підключіть пристрій до Mi багатофункціонального шлюзу для
дистанційного керування і інших Smart пристроїв. У разі
перевантаження або перевищення температури, пристрій автоматично відключається від живлення.
* Установка і налагодження даного пристрою повинні
виконуватися кваліфікованим персоналом відповідно
до електротехнічних правил та вказівок, викладених в
інструкції пристрою.
* Перед використанням, будь ласка, вимкніть головний
вимикач на електрощиті. Після установки пристрою
включіть головний вимикач на електрощиті, відкрийте
Mi Smart Home APP і підключіть настінний вимикач до
Mi багатофункціонального шлюзу (дивіться розділи
«Установка» і «Додавання нового пристрою»). Не можна
використовувати пристрій з Smart Lamp і схемою подвійного управління.

Клавіші

Індикатор

Слот вмикання

Кожна клавіша настінного вимикача призначена для
управління одного електроланцюга ламп. Метод встановлення:
1. Вимкніть головний вимикач на електрощиті, звільніть
гвинти з тильного боку пристрою, вставте позитивний
дрот клемної коробки в роз’єм L, а провід електричної
лампи в роз’єми L1 і L2. (Примітка: підключені лампи
до роз’ємів L1 і L2 вимикаються / вмикаються правою і
лівою клавішею), затягніть гвинти.
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2. Використовуйте викрутку з прямим наконечником, щоб
відкрити верхню панель вимикача.

3. Міцно прикріпити настінний вимикач до клемної коробки, використовуючи гвинти.

Встановлення

4. Прикріпіть верхню панель настінного вимикача.

5. Увімкніть головний вимикач на електрощиті. Швидко
миготливий індикатор синього кольору вказує на нормальну подачу живлення. Якщо ви натиснете на клавішу,
почне повільно блимати індикатор червоного кольору, що
вказує на нормальну роботу пристрою і на відсутність
підключення до мережі. Встановіть додаток, після чого
додайте новий девайс в список пристроїв.

Установка Mi Smart Home APP

Щоб встановити клієнтську програму на смартфон,
відкрийте Mi Store і знайдіть «Mi Smart Home» АРР або
відскануйте QR-код. Можна встановити з’єднання із Mi
багатофункціональним шлюзом, після чого, відповідно до
вказівок розділу «Додавання
нового пристрою», додайте настінний вимикач (ZigBee двухклавішний вимикач) в список
пристроїв.

Цей пристрій вже знаходиться
в списку пристроїв у «Мі Smart
Home», підтримує MIUI систему,
а також може сполучатися з іншими розумними пристроями вашого будинку.
Ще більше Smart пристроїв ви знайдете в мобільному
додатку Mi «Smart Home» або після реєстрації і відвідування сайту mi.cоm
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Гарантія

Додавання нового пристрою

ного обслуговування Aqara визначає проблему, після чого
Вам надається безкоштовний ремонт.

Список несправностей
•
•
•
•
•
Відкрийте «Mi Smart Home» АРР, виберіть підключення
до Mi багатофункціонального шлюзу. На основній сторінці
пристрою натисніть на кнопку «Додати новий пристрій».
Виконуйте всі вказівки програми, поки не почуєте голосове повідомлення Mi багатофункціонального шлюзу про
успішне сполученні пристроїв.

Умови, які не входять до гарантійного
обслуговування
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* Якщо вам не вдалося виконати успішне сполучення
пристроїв, встановіть багатофункціональний шлюз ближче до настінного вимикача Zigbee, увімкніть живлення і
спробуйте виконати підключення пристроїв.

Гарантія

Виникнення тріщин / поломок через конструкцію або
матеріал пристрою;
Проблеми з індикатором;
Проблеми з функціонуванням клавіш;
Проблеми з функцією дистанційного вмикання / вимикання;
Проблеми з ZigBee.

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» і «Закону про
якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування
входить:
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення
проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного
обслуговування Aqara визначає причину проблеми, після
чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або
повернення.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Aqara визначає проблему, після чого
Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервіс-

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив води, нещасний
випадок, пошкодження або зміни в етикетці і маркуванні
пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування Aqara;
5. Поломки пристрою або його компонентів з «Списку
несправностей», які виникли в зв’язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.
Телефон технічного обслуговування (9: 30-21: 00) 075526906385
Виробник: ТОВ «Shenzhen Lumi Lianchuang Technology»
Адреса: 16 Floor, Gaoxin South 4th Rd, Nanshan District,
Shenzhen.

Основні параметри

Модель: QBKG01LM;
Стандарт: Q / QLML007-2016;
Розмір: 86 x 86 42.8мм;
Вхідна напруга: одна фаза 220V-, 50Hz;
Діапазон навантаження: <800W / кожна лінія, 3W мінімальна енергозберігаюча лампа / 5W LED лампа / 16W
флуоресцентна лампа;
Робоча температура: 0C - 40C;
Вологість: 5% - 95% RH, без конденсації;
Бездротовий протокол: ZigBee.

Рекомендації по підключенню пристроїв

1. Управління світлом. Натисніть на клавішу один раз,
щоб повністю вимкнути / включити світло.

Бездротовий вимикач + Настінний ZigBee двухклавішний вимикач

2. Якщо входить людина, світло включається, якщо виходить - вимикається.

Mi датчик руху + ZigBee двухклавішний вимикач

3. Світло автоматично включається при відкритті основних вхідних дверей.

Mi датчик вікон / дверей + ZigBee двухклавішний вимикач
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Наявність токсичних і шкідливих речовин

О: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою
містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T113632006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у
товарах».
X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в
одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує
граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».
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Індикатор

MIUI.UA

