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Descrição do Produto

Baixe o App

Adicionar Dispositivo

Temperatura Q / QLML004-2015 Trabalho:

Na busca loja de aplicativos "Mi Casa" ou digitalizar os

Poder do gateway, abra o Mi Início App, selecione a porta

14F-122F Umidade de trabalho: 0-95% /

seguintes download do código metros bidimensionais

de entrada para conectar, clique na página de dispositivo

Serviço on-line: www.mi.com/service Serviço de

Não Condensação Modelo Bateria RH:

após o gateway, de acordo com diretrizes "equipamentos

para adicionar sub dispositivo, de acordo com o App, até

Hotline: 400-100-5678 Fabricante: Shenzl-verde do

CR1632

add" para adicionar portas e janelas do sensor

que a voz de gateway prompt “conexão for bem sucedida”

arroz Joint Technology Co, Ltd Endereço: Nanshan

Parâmetros básicos número do produto:
Implementação WXKG01LM de Normas:

comutador sem fio Mi Casa é um interruptor
de controle remoto de baixa potência. De
tamanho compacto, você pode colocá-lo em

cuidadosamente antes de usar o produto.

District, Shenzhen City, quatro alto-tech Taibang

qualquer lugar. instalação Toolfree usando

Ciência e Tecnologia de Construção, 16 ° andar

pegajoso. Dá controle flexível de luzes

* Este produto tem acesso a Mi Casa, suporta MIUI tela de

* Se a adição falhar, por favor mova o sensor mais perto

inteligentes, tomadas e outros equipamentos.

bloqueio sistema de controle deslizante, com outros metros

da porta de entrada e tente novamente.

Doméstico produtos inteligentes interoperabilidade

controle de equipamentos e e compra produto mais

*

Este produto é apenas para uso interno,

necessidade de se conectar a porta de entrada
para a operação inteligente

Indicador de status

Repor Hole (Bind / Clear)
Painel de botão
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Por favor, leia o manual de instruções

inteligente. Por favor, visite o aplicativo Mi Casa.
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Método de instalação

O nome eo conteúdo de substâncias
perigosas no produto.

verificação distância efetiva: adicionar o

O nome eo conteúdo de substâncias perigosas
no produto. Substância (colunas) Chumbo
prejudicial, mercúrio, cádmio, cromo
hexavalente, bifenil polibromados,
Polybromuinated difenil éteres.

dispositivo, após o sucesso da chave
selecionada na sua posição de instalação

Mi Início fios interruptor Três pares de Vouchers Garantia
estritamente baseado na "República Popular da China Lei

1 de manutenção não autorizado, uso indevido, colisão,

de Defesa do Consumidor" pós-venda "a República

abuso de negligência nas mudanças de acidentes de

Popular da China Produto Lei da Qualidade" para

líquidos, uso indevido de acessórios nonproduct ou rasgado,

implementar três sacos de serviços de serviços da

etiqueta modificada, anti-falsa marca;

seguinte forma :

com o botão, pressione o botão de reset
switch, as questões de gateway um tom
que o interruptor e o gateway estão
conectados.

2, tem mais do que três blocos de validade; 3,
Peças (linhas)
Branco plástico resistente, plástico rígido, Metal,

devido à força maior causada por dano;
1. Uma vez que a data de recepção dos próximos 7 dias,
este produto aparece "home medidor comutador sem fio

4, não cumprir o "switch wireless mesa culpa

mesa culpa performance" listada no desempenho do

desempenho medidor de casa" listada no

Esta forma é preparado de acordo com SJ / T

fracasso da situação através do centro de serviço de

desempenho do fracasso da situação; 5 devido a

11364.

milho para determinar o teste, livre para desfrutar o

humana faz com que este produto e seus acessórios

retorno ou serviços de substituição;

produzir "mesa culpa desempenho comutador sem fio

Resistência.

de arroz"

O: Indica que o conteúdo da substância perigosa em todos

WAY1: Não etiquetas, colocado

os materiais homogéneos da parte está abaixo do limite

2, desde a data do seu signo 8 - 15 dias, o produto

especificado no documento GB / T 26572.

aparece "home medidor comutador sem fio mesa culpa

diretamente na área de trabalho. Way
dois: rasgar a película protetora, cole
na área requerida.

regulamentos não-garantia

Regulamentos Mi Início comutador sem fio serviço

performance" listada situação falha de desempenho,

Mudar Mi Wireless Home Desempenho Fault Tabela

através do centro de serviço do milho pós-venda para

Primeira linha: Nome, falha de desempenho Row

X: Indica que a substância perigosa é, pelo menos,

determinar o livre para desfrutar dos serviços de

inferior: Chave Mi Wireless Home

do teor de um produto homogéneo, da parte

substituição ou de manutenção,

superior do limite especificado no documento GB / t

* Mantenha a superfície limpa e seca

3. Desde a data da sua assinatura 12 meses, o produto

26572.

* Por favor, evite a instalação na superfície
de metal, caso contrário ele irá afetar o
wireless

aparece "arroz comutador sem fio mesa falha
Performance" listada no desempenho do fracasso da

1. Devido a factores estruturais ou materiais causados pela

situação, através do centro de serviço de milho para

superfície de craqueamento

determinar o teste, de forma gratuita para desfrutar da

2. A falha indicador

manutenção Serviços.

3, O fracasso orifício de reposição

4, A falha fundamental

distância de comunicação
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Mudar Mi Wireless Home
Manual

