
Mi Smart Sensor Set 
Bruksanvisning
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Takk for at du valgte Mi Smart Sensor Set
Mi Smart Sensor Set har et kontrollnav som fungerer med bevegelsessensor, vindu og dørsensor 
og trådløs bryter og aktiverer flere forskjellige funksjoner. Funksjoner kan for eksempel være 
nattlys som slås på når bevegelse blir oppdaget, advarsler og dørklokke.

Sensorsettet fungerer også med andre Mi-smarte enheter i Mi Home / Xiaomi Home-appen, slik 
at du kan bruke flere funksjoner.

Mi bevegeselsessensor  × 2 Mi vindu- og 
dørsensor × 2

Mi Control Hub×1

Mi trådløs bryter × 1

Koble til Mi Home / Xiaomi Home-appen
Dette produktet kan brukses med Mi Home / Xiaomi Home. Kontroller enheten din og koble den til  
andre smarte enheter i Mi Home / Xiaomi Home-appen.
Skann QR-koden for å laste ned og installere Mi Home / Xiaomi Home-appen. Dersom Mi
Hjem / Xiaomi Home-appen allerede er nstallert på telefonen din vil du i steden bli omdirigert til siden 
med tilkoblingsinnstillinger.

Du kan også søke etter Mi Home / Xiaomi Home i App Store og laste den ned og installere den derifra. 
Åpne Mi Home / Xiaomi Home-appen, trykk på + tegnet øverst til høyre, og følg deretter instruksjonene 
for å legge til enheten.

Denne versjonen er kun til privat bruk og kan ikke deles videre. 
2



I Europa heter appen Xiaomi Home (dette gjelder ikke i Russland). Navnet på appen som 
vises på enheten, skal brukes som standard.

Obs! Mi Home / Xiaomi Home-appene kan ha blitt oppdatert etter at dette ble skrevet. Følg 
instruksjonene som gjelder den gjeldende versjonen av appen.

Produktoversikt
1. Mi Control Hub
Mi Control Hub fungerer som kontrollsenter for Mi Smart Sensor Set. Her kan alle sensorer og brytere 
kobles sammen og samhandle.

Knapp
Hold nede: Trykk og hold nede i 5 sekunder for å tilbakestille navet
Trykk × 1: Nattlys av / på
Trykk × 2: Varsel av / på
Trykk × 3: Legg til en underenhet

Belysningssensor

Høytalere

Nattlampe
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2. Mi bevegelsessensor
Bevegelsessensoren bruker en detektor med infrarødt lys til å oppdage bevegelser fra mennesker eller 
dyr. Nattlampene vil slå seg på automatisk når du kommer hjem og av når du drar hjemmefra.

Fresnel-linse

(med statusindikator) Reset (bytte / fjerne)

3. Mi vindu og dørsensor
Mi vindu og dørsensor registrerer når dører og vinduer åpnes og lukkes ved å måle avstanden 
mellom sensorenheten og magneten. Du kan sette dørklokken til å ringe når døren åpnes når disse er 
koblet til Control Hub.

4. Mi trådløse bryter
Mi trådløse bryter er enkel å installere og muliggjør en rekke funksjoner, som 

f.eks. ringeklokke og knapp for å slå alarmmodus av og på.

Sensorenhet Magnet

Status 
indikator

Reset

Statusindikator Reset (bytte / fjerne) Knapp
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Slik installerer du
Effektiv avstandsverifisering: Trykk inn reset for å restarte sensoren på utvalgt installasjonssted. Den vil 
gi fra seg en lyd som indikerer at stedet er egnet for hub-tilkobling.

Mi bevegelsessensor
Alternativ 1: Plasser direkte på ønsket sted. Pass på at området er rent og tørt.
Alternativ 2: Fjern beskyttelsesfilmen og plasser deretter på ønsket sted.

Den anbefalte installasjonshøyden er 1,2 til 2,1 m.
Merk at linsen skal justeres til deteksjonsområdet under installasjonen og plasseres eller limes så nær 
kanten på skrivebordet eller skapet som mulig.

1. Fjern beskyttelsesfilmen

Effektivt deteksjonsområde - - 

fra siden

Effektivt deteksjonsområde - - 

ovenfra

2. Lim direkte på ønsket sted

Mi vindu og dørsensor

Merk: Vi anbefaler at sensorenheten installeres i åpning- og lukkestillingene på den faste overflaten. 
Plasser magneten på den bevegelige overflaten og sørg for at avstanden er mindre enn 22 mm når døren 
eller vinduet  er lukket.

1.
2.
3.

Fjern beskyttelsesfilmen.
  Prøv å justere sensorenheten og magnetmarkørlinjen under installasjonen. 
Plasser etter åpning- og lukkestillingen på dører og vinduer.
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Pass på at overflaten ren og tørr før du limer på enheten.
Vær forsiktig så du ikke mister enheten i gulvet under installasjonen, da sensoren 
kan skades i fallet.

1. Fjern beskyttelsesfilmen 2. Forsøk å justere under installasjonen

3. Pass på at avstanden er mindre enn 22 mm

Mi trådløs bryter
Alternativ 1: Plasser direkte på ønsket sted. Pass på at området er rent og tørt. 
Alternativ 2: Fjern beskyttelsesfilmen og fest enheten på ønsket sted.

Hold overflaten ren og tørr mens du fester enheten.
Ikke installer på metalloverflater. Det påvirker rekkevidden  på den trådløse kommunikasjonen.

1. Fjern beskyttelsesfilmen 2. Fest den på ønsket sted
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Funksjoner og egenskaper

1. Grunnleggende funksjoner
Via fabrikkinnstillingene er Mi Smart Sensor Set klar til bruk uten underenheter. De grunnleggende 
interaksjonsfunksjonene er varsling, fargelystimer og vekkerklokke.

2. Flere interaksjonsscenarier
Det er også mulig å gjøre enkle automatiske innstillinger via Mi Home / Xiaomi Home-appene. Det 
muliggjør flere samhandlingsscenarier, for eksempel de som er vist nedenfor:

Klikk på den trådløse bryteren for å slå på / av nattelampe 

Dobbeltklikk på den trådløse bryteren for å aktivere / deaktivere varsler

Varsel om åpen dør

Trådløs bryter

Trådløs bryter

Advarsel Push-varslinger

Nattlampe

Varslingsmodus

Hvis døren er åpen 
i mer enn 1 minutt

Legg til flere underenheter
Åpne appen Mi Home / Xiaomi Home, velg Mi Control Hub og følg instruksjonene for å legge til en 
underenhet til du hører en lyd fra huben som indikerer at forbindelsen er opprettet.

Hvis tilkoblingen ikke blir opprettet, flytt underenheten nærmere huben og prøv igjen.
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Hvis bevegelsessensoren er festet til en vegg, kan du fjerne den fra veggen ved å vri sensoren mot
klokken.

Instruksjoner for utskifting av batteri
Mi bevegelsessensor
1. Åpne batteridekselet på bevegelsessensoren ved å vri dekselet mot klokken.

2. Ta ut batteriet ved å bruke hånden eller et verktøy som ikke er laget av metall

Vær oppmerksom på den positive og negative polen til batteriet. Den positive polen skal vende oppover.

3. Sett et CR2450-batteri i batterirommet.
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Mi vindu- og dørsensor

1. Åpne batteridekselet med hånden eller et verktøy.

4. Plasser batteridekselet i riktig posisjon og fest det ved å vri det med klokken.

2. Ta ut batteriet ved å bruke hånden eller et verktøy som ikke er laget av metall
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Finn den positive og den negative polen til batteriet. Den positive polen skal vende oppover.

3. Sett et CR1632-batteri i batterirommet.

4. Sett på plass batteridekselet.

Mi trådløs bryter
Åpne batteridekselet på den trådløse bryteren ved å trykke forsiktig på batteridekselet og vri det mot 
klokken.

1.
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Vær oppmerksom på den positive og negative polen til batteriet. Den positive polen skal vende oppover.

2. Ta ut batteriet ved å bruke hånden eller et verktøy som ikke er laget av metall

3. Putt et CR2032-batteri i batterirommet.

4. Sett på plass batteridekselet ved å vri det med klokken.

Denne versjonen er kun til privat bruk og kan ikke deles videre. 
11



FORSIKTIG
RISIKO FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERI BLIR ERSTATTET AV FEIL 
TYPE BATTERI. KASSERER BRUKTE BATTERIER I SAMSVAR MED 
INSTRUKSJONENE.

RESIRKULERING.
Dette produktet har et avfallssorteringssymbol for avfall som består av eller 
inneholder elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Dette betyr at dette produktet må håndteres i samsvar med EU-direktiv 2012/19 / EU og skal derfor 
resirkulert eller demonteres for å minimere miljøpåvirkningen.
Elektiske produkter med symbol for miljøbeskyttelse skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Gjenvinn på 
tilgjengelige fasiliteter. Kontakt lokale myndigheter eller forhandlere ved spørsmål om resirkulering. 
Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal kastes som husholdningsavfall. I 
stedet skal det sendes til gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.
“Begrens bruken av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter” som beskytter miljøet ved 
å begrense spesifikke farlige stoffer og produkter.

FORENKLET EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Herved bekrefter Lumi United Technology Co., Ltd. at denne typen radioutstyr er i samsvar med RED 
2014/53 / EU. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på: 
https://www.mi.com/no/service/support/deklarasjon.html

Spesifikasjoner
Mi kontrollnav
Modell: DGNWG05LM
Driftstemperatur: 0 ~ 40 ° C
Fuktighet under drift: 0–95% relativ fuktighet, uten kondens
Inngang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A.
Trådløs tilkobling: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz, Zigbee-frekvens: 2 400–2 483,5 MHz
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Mi bevegelsessensor
Modell: RTCGQ01LM
Driftstemperatur: -10 ~ 45 ° C
Fuktighet under drift: 0–95% relativ fuktighet, uten kondens 
Deteksjonsområde: ≤7 m
Deteksjonsvinkel: ≈ 170 °
Batteri: CR2450
Trådløs tilkobling: Zigbee-frekvens:
2400-2 483,5 MHz
Mi vindu og dørsensor
Modell: MCCGQ01LM
Driftstemperatur: -10 ~ 50 ° C
Fuktighet under drift: 0–95% relativ fuktighet, uten kondens Batteri: CR1632 
Trådløs tilkobling: Zigbee-frekvens:
2400-2 483,5 MHz
Mi trådløs bryter
Modell: WXKG01LM
Driftstemperatur: -10 ~ 50 ° C
Fuktighet under drift: 0–95% relativ fuktighet, uten kondens 
Batteri: CR2032 
Trådløs tilkobling: Zigbee-frekvens:
2400-2 483,5 MHz

• Online support: www.mi.com
Produsert for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Produsert av: Lumi United Technology Co., Ltd. (et Mi Ecosystem-selskap)
Adresse: F8, Jinqizhigu Office Building, No.1 Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist.,
Nanshan Dist., Shenzhen, Kina
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