
Przegląd produktu 

Zawartość opakowania: Mi Smart Plug (WiFi), 
Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed
użyciem, i zachowaj ją na przyszłość

Włącznik / wyłącznik
Naciśnij: wł. / Wył
Naciśnij i przytrzymaj: Przywróć
ustawienia fabryczne

Wskaźnik ledowy

Zasilacz
Gniazdo elektryczne
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Xiaomi Mi Smart Plug
Instrukcja obsługi



Instalacja

Włączam
Podłącz inteligentną wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
Inteligentna wtyczka włącza się pomyślnie, gdy
lampka kontrolna świeci się.

Połączenie z aplikacją Mi Home / Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z Mi Home / Xiaomi Home
aplikacja *. Kontroluj swoje urządzenie za pomocą Mi Home / Xiaomi
Aplikacja domowa.
Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować
aplikacja. Zostaniesz przekierowany do konfiguracji połączenia
jeśli aplikacja jest już zainstalowana. Lub wyszukaj „Mi
Strona główna / Xiaomi Home ”w App Store do

Otwórz aplikację Mi Home / Xiaomi Home, naciśnij „+” na
w prawym górnym rogu, a następnie postępuj zgodnie 
z instrukcjami, aby dodać Twoje urządzenie.
* Aplikacja jest określana jako aplikacja Xiaomi Home 
w formacie Europa (z wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji
wyświetlany na urządzeniu powinien być traktowany 
jako plik domyślna.
Uwaga: mogła to być wersja aplikacji
zaktualizowany, postępuj zgodnie z instrukcjami na 
podstawie w aktualnej wersji aplikacji.  
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pobierz i zainstaluj.



Uwagi

1. Upewnij się, że inteligentna wtyczka jest gdzieś 
zlokalizowana ze stabilnym połączeniem WiFi.
2. Przechowywać i używać w chłodnym, suchym 
miejscu z dala od woda.
3. Przechowywać i używać z dala od źródeł ciepła, 
iskier, otwarte płomień lub inne źródła zapłonu.
4. Żadne urządzenia elektryczne nie mogą przekraczać
moc inteligentnej wtyczki 3680 W.

Połączenie z urządzeniem

Upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe.
Kontrolka zacznie migać na pomarańczowo. Otworzyć
aplikację mobilną i postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
instrukcjamipołączyć się z urządzeniem. 
Kontrolka zaświeci się pozostaje niebieski, gdy połączenie 
jest pomyślnie wykonane.
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Niniejszym Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
oświadcza, że sprzęt radiowy typu Mi Smart
Wtyczka (WiFi) jest zgodna z dyrektywą 2014 /
53 / UE. Pełny tekst deklaracji UE z dnia
Zgodność jest dostępna pod następującym adresem 
internetowym adres:
http://www.mi.com/global/service/support/
deklaracja.html

Kluczowe cechy

Możesz włączyć / wyłączyć inteligentną wtyczkę lub ustawić
włączanie / wyłączanie czasu w aplikacji Mi Home.

Mi Smart Plug (WiFi)

Power on

Set time ScheduleOn/Off



Specyfikacja

Nazwa: Mi Smart Plug (WiFi)
Modelu: ZNCZ05CM
Waga netto: 115g
Temperatura pracy: 0 ° C ~ 35 ° C
Wymiary produktu: 90 × 52 × 73 mm
Częstotliwość: 2412-2472 MHz
WiFi Max. Wyjście: 15 dBm
Ocena:
220-240 V ~, 16 A, 3680 W (maksymalnie), 50 Hz, µ
Kompatybilny z: Android 4.4 lub iOS 9.0 i
powyżej
Połączenie bezprzewodowe:
WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Wyprodukowano dla:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez:
Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(firma Mi Ecosystem)
Adres: Pokój 908, nr 1, Lane 399, Shengxia
Rd., China Pilot Free Trade Zone, Szanghaj,
Chiny 201210
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do
www.mi.com
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WEEE Disposal and Recycling Information

                 Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem 
                 są odpady elektryczne i elektroniczne
                  sprzęt (WEEE zgodnie z dyrektywą
2012/19 / UE), z którymi nie należy mieszać
nieposortowane odpady domowe. Zamiast tego ty
powinny chronić zdrowie ludzkie i
środowisko, przekazując swoje odpady
sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki
do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i
sprzęt elektroniczny wskazany przez
rząd lub władze lokalne. Poprawny
usuwanie i recykling pomogą zapobiec
potencjalne negatywne konsekwencje dla
środowisko i zdrowie ludzkie. Proszę
skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi 
władzami w sprawie więcej informacji o lokalizacji
jako warunki takiego zbioru
zwrotnica.


