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The pictures is illustration

Smart Home - Ajtónyitás érzékelő
- Kezelési útmutató

Bevezetés

Üzembehelyezés

Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét választotta. Az AMIKO Smart Home ajtónyitás érzékelője a
ZigBee technológiát alkalmazza, amelynek előnyei az
alacsony energiafelhasználás, kis adatátviteli sebesség
és kis komplexitású hálózati rendszer. Ez a vezeték
nélküli hálózat megbízható és stabil rendszer, amelyben az ajtókra és ablakokra telepített mágneses érzékelők egy központi alkalmazásra küldenek riasztást. Az
érzékelők telepítése könnyen elvégezhető. Az adatfeldolgozás pontos, az ajtó vagy ablak kinyitásakor jelet
küld a ZigBee hálózatra. Az érzékelőt és a mágneses
ellenarabot az ajtó vagy ablak bármelyik oldalára fel
lehet szerelni. A készülék a ZigBee HA protokollal
kompatibilis.

1. A készülék AMIKO Smart HUB (gateway)
eszközzel működtethető.

Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~
+55°C; Páratartalom < 95%RH.
3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok,
gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy
egyéb szélsőséges környezetben.
4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett.
A környezet ne legyen gázokkal vagy porral
telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, ami
robbanás veszélyes lehet.

Telepítés
1. A két részt öntapadó fóliával ragassza fel a
kiválasztott helyre. Az érzékelőt tegye a rögzített
oldalra, a mágnest pedig a mozgó részre.
2. A két rész legyen
egy vonalban, a közöttük levő távolság nem
lehet 15 mm-nél több.
A mágnes lehet az
érzékelő bármelyik oldalán (3.1)

3.1

2. Helyezze be az elemeket az érzékelőbe (2 x AAA)
és tegye vissza a fedelet, majd a reset gombbal állítsa
alaphelyzetbe a mellékelt tű segítségével. Amikor a
készülék jelzőfénye villogni kezd, a HUB-on nyomja
meg az OK gombot, ezzel csatlakozik a hálózatra.
3. Egy percen belül az
ajtónyitás érzékelő megjelenik az AMIKO HOME
mobil alkalmazás készülék vezérlőjében. Itt a készüléket át lehet nevezni,
helyiséghez lehet rendelni és egyéb beállításokat
lehet elvégezni.

Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikertelen, ismételje meg
a fenti folyamatot. Több sikertelen próbálkozás után a készüléket állítsa vissza a gyári alapbeállításokra.

4. Csatlakozás után az érzékelő az ajtó nyitásakor/becsukásakor riasztást küld az alkalmazásnak.
5. Gyári alapbeállítás: tartsa nyomva kb. 8 másodpercig az érzékelő reset gombját a mellékelt
resetelő tű segítségével. Ezután a jelzőfény 2-3
másodpercig villog, majd időnként felvillan. Ezután
a szenzor visszaáll a gyári alapbeállításokra.

Műszaki adatok
Funkció
Áramellátás
Készenléti állapot
Működési frekvencia
Vételi érzékenység
Vételi hatótáv
Hálózat hatótáv
Protokoll
Működési hőmérséklet
Érzékelési tartomány
Érzékelő méret
Mágnes méret

www.amikohome.com

Specifikációk
DC 3V (2xAAA)
15 μW
2405-2480MHz
-97dBm
100m
50m
ZigBee HA
-10℃~+55℃
>15mm
76*36.6*16.5mm
76*13.9*16.5mm

Smart Home - HUB (gateway)
- Kezelési útmutató

Bevezetés
Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét választotta. A Smart HUB könnyen kezelhető vezérlőfelületének köszönhetően a készülék üzembehelyezése igen egyszerű. A HUB a ZigBee LL és
HA protokollal kompatibilis.

2. A készülék bekapcsolásakor a LED pirosan
vagy narancsosan világít, utána kéken villog, majd
ha szerverhez sikeresen csatlakozott, akkor zöldre
vált (4.2 ábra). A LED pirosan, kéken villog, majd
ha sikeresen csat- lakozott a hálózatra, zöldre vált.

4.2

A készülék
OK gomb
2.1

ETHERNET port
DC5V táp
2.2

A készülék alsó nézete
(2.2)

RESET
gomb

Fontos
1. Csak a készülékkel szállított adaptert használja. Más típusú adapter használata biztonsági
kockázatot jelenthet.
2. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.

3. Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a
készülék dobozán lévő QR kódot (4.3 ábra)
4. Az AMIKO HOME mobil alkalmazással olvassa
be a készülék (HUB) QR kódját és nyomja meg a
mentést. Az alkalmazás készülék vezérlőjében a
készüléket tetszés szerint át lehet nevezni.
5. Gyári alapbeállítás visszaállításához a RESET
gombot tartsa nyomva hosszabb ideig (több
mint 5 mp.). A LED ekkor pirosan, kéken és
zölden villog.

4.3

3. Működési hőmérséklet tartomány: - 10 °C ~
+70 °C.
4. Használata nem ajánlott vegyi anyagok,
gyúlékony anyagok közelében, savas párás vagy
egyéb szélsőséges környezetben.
5. A készülék telepítési helye ne legyen kitéve
rázkódásnak, rezgésnek, valamint legyen széltől és
esőtől védett.

Telepítés
1. Csatlakoztassa a mellékelt
adaptert, majd kapcsolja be
a készüléket. Ethernet
kábellel csatlakoztassa az
internethez. (4.1 ábra)

4.1

Google Play and the Google Play logo
are trademarks of Google Inc.

A készülék felső és
hátsó nézete (2.1)

Műszaki adatok
Funkció
Áramellátás
Frekvencia sáv
Vételi hatótáv
Hálózat hatótáv
Sugárzási teljesítmény
Vételi érzékenység
Működési hőmérséklet
Méretek
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Specifikáció
DC5V\200mA
2405~2480MHz
600m
300m
20dBm
-92dBm
-10℃ 〜+70℃
108*108*25mm

Smart Home - Mozgásérzékelő
- Kezelési útmutató

Bevezetés

Üzembehelyezés

Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét
választotta. Az okos mozgásérzékelő Zigbee
technológiával működik, amelynek előnyei az
alacsony energiafelhasználás és a kis adatátviteli
sebesség. Az infravörös érzékelő mozgás érzékelésekor automatikusan riasztást küld az
AMIKO HOME alkalmazásra.

1. A készüléket AMIKO Smart HUB-bal kell
párosítani.

A készülék AMIKO Smart HUB-on keresztül csatlakozik a hálózatra.

Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~
+85°C.
3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok,
gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy
egyéb szélsőséges környezetben.

2. Helyezze be az elemet (CR123A) az érzékelőbe és tegye vissza a fedelet. Tartsa nyomva a
reset gombot és amikor a LED villogni kezd, a
HUB-on nyomja meg az OK gombot, ezzel
csatlakozik a hálózatra.
3. Egy percen belül a mozgásérzékelő megjelenik az AMIKO HOME mobil alkalmazás készülék
vezérlőjében. Itt a készüléket át lehet nevezni,
helyiséghez lehet rendelni és egyéb beállításokat lehet elvégezni
Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikertelen, ismételje meg a fenti
folyamatot. Több sikertelen próbálkozás után a készüléket
állítsa vissza a gyári alapbeállításokra.

4. Ekkor az érzékelő működőképes, mozgásérzékelésekor riasztást küld az alkalmazásnak.

4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett.
A környezet ne legyen gázokkal vagy porral
telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, ami
robbanás veszélyes lehet.

5. Gyári alapbeállítás: tartsa nyomva kb. 8
másodpercig az érzékelő hálózat gombját.
Ezután a jelzőfény 2-3 másodpercig villog, majd
időnként felvillan. Ezután a szenzor visszaáll a
gyári alapbeállításokra.

Telepítés

Műszaki adatok

1. Az öntapadó fóliával ragassza fel az érzékelő talpát a kiválasztott helyre. (3.1)
2. Az érzékelőt helyezze a talpra. Vegye figyelembe a megfigyelési irányt! (felül van a
LED visszajelzés) (3.2)

3.1

3.2

Funkció
Áramellátás
Készenléti állapot
Működési frekvencia
Vételi érzékenység
Átviteli távolság
Hálózat hatótáv
Protokoll
Működési hőmérséklet
Érzékelési tartomány
Telepítési magasság
Méretek

2,1m
1,5m-10m
www.amikohome.com

Specificifikáció
DC 3V (CR123A gomb elem)
48µW
2405-2480MHz
-97dBm
100m
50m
ZigBee HA
-10℃~+50℃
9-12m
2.1m
65mm*65mm*28mm

Smart Home - Okos konnektor
- Kezelési útmutató

Bevezetés
Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét választotta.
Az AMIKO okos konnektor Zigbee techológiával
működik és AMIKO Smart HUB-on keresztül
csatlakozik a hálózatra. A felhasználók a mobiltelefont távirányítóként használhatják a konnektorra csatlakoztatott készülékek vezérlésére.
Az okos konnektor bármilyen EU szabvány
szerinti fali konnektorra csatlakoztatható. Az
okos konnektorral használt készülékeket bárhonnan, bármikor BE/KI kapcsolhatjuk.
Az okos konnektoron egy főkapcsoló is található
amivel magát a konnektort lehet BE/KI kapcsolni.

Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~
+85°C.
3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok,
gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy
egyéb szélsőséges környezetben.
4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett.
A környezet ne legyen gázokkal vagy porral
telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, ami
robbanás veszélyes lehet.

Telepítés

gombját 5 másodpercig és várjon amíg a
jelzőfény kéken-narancssárgán vil- logni kezd. A
konnektor ekkor készen áll a párosításra.
3. Nyomja meg a HUB OK gombját. A készülék
megkeresi az új eszközöket és amikor megtörtént a párosítás, az AMIKO okos konnektor
megjelenik a mobil alkalmazás készülék vezérlőjében.
Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikertelen, ismé- telje
meg a fenti folyamatot. Több sikertelen próbálkozás
után a készüléket állítsa vissza a gyári alapbeállításokra.

4. Itt a készüléket át lehet nevezni, helyiséghez
lehet hozzárendelni, illetve egyéb beállításokat
lehet elvégezni.
5. Gyári alapbeállítás visszaállításához a POWER
gombot tartsa nyomva hosszabb ideig (több
mint 5 mp.). Amikor a jelzőfény villog, az okos
konnektor kilépett a ZigBee hálózatból és újra
készen áll a párosításra.

Műszaki adatok
Funkció
Áramellátás:
Terhelési teljesítmény:
Készenléti állapot:
Frekvencia:
Vezeték nélküli
kimenő teljesítmény:
Vételi érzékenység:
Adatátviteli távolság:
Hálózati távolság:
Protokoll:
Működési hőmérséklet:
Méretek:

1. A készüléket AMIKO
Smart HUB-bal kell párosítani.
2. Az okos konnektort
dugja a fali dugaljba. A kék
fény KI, a narancssárga fény
BE állapotot mutat (feszültség alatt). Tartsa nyomva az
okos konnektor POWER
www.amikohome.com

Specifikáció
230 VAC (EU)
2000W
<0.6W
2405-2480MHz
20dBm
-101 dBm
300m (+PA)
150m (+PA)
ZigBee HA
-10°C~+70°C
110mm*62mm*53mm

Smart Home - Okos RGBW LED izzó
- Kezelési útmutató

Bevezetés

Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikertelen, ismé- telje
meg a fenti folyamatot. Több sikertelen próbál- kozás után
a készüléket állítsa vissza a gyári alap- beállításokra.

Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét
választotta.
Ez a termék megfelel a ZLL szabványoknak és
kiválóan integrálódik a Zigbee HA hálózatba.
Az AMIKO Smart Izzót az AMIKO HOME mobil
alkalmazással lehet vezérelni, amire az AMIKO
Smart HUB-al lehet csatlakozni. A felhasználók a
mobil eszközzel távolról irányíthatják az otthoni
világítást.

Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~
+55°C; Páratartalom < 95%RH.
3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok, gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy egyéb
szélsőséges környezetben.

4. Ezután az izzót a mobil alkalmazással lehet
vezérelni, a felhasználók távolról állíthatják be a
fény színét, a fényerősséget és a fény hőmérsékletét.

Műszaki adatok
Funkció
Áramellátás
Készenléti állapot
Terhelési teljesítmény
Működési frekvencia
Sugárzási teljesítmény
Protokoll
Adatátviteli távolság
Hálózati távolság
Vételi érzékenység
Működési hőmérséklet
Méretek

4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett.
A környezet ne legyen gázokkal vagy porral
telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, ami robbanás veszélyes lehet.

Telepítés
1. Az izzót AMIKO Smart HUB-bal kell párosítani.
2. Helyezze az izzót a foglalatba és ötször csavarja be-ki gyors mozdulattal VAGY gyorsan kapcsolja BE/KI ötször. Amikor az izzó villogni kezd,
a HUB-on nyomja meg az OK gombot, ezzel
csatlakozik a hálózatra.
3. Egy percen belül az izzó megjelenik az AMIKO
HOME mobil alkalmazás készülék vezérlőjében.
Itt az okos izzót át lehet nevezni, helyiséghez
lehet rendelni és egyéb beállításokat lehet
elvégezni.

www.amikohome.com

Specifikáció
230 VAC
15μW
2405-2480MHz
-97dBm
100m
50m
ZigBee HA
-10℃~+55℃
>15mm
76*36.6*16.5mm
76*13.9*16.5mm

Smart Home - Okos kapcsoló

DC 3V (CR 2450)

- Kezelési útmutató

Bevezetés

Üzembehelyezés

Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét választotta.

1. A készüléket AMIKO Smart HUB-bal kell
párosítani. Az okos kapcsoló 1, 2 vagy 3 csatornás változatban kapható, ezek értelemszerűen 1,
2 vagy 3 csatlakoztatott berendezés vezérlésére
alkalmasak.

Az AMIKO HOME okos kapcsolóval és a mobil
alkalmazással távolról kapcsolhatja BE/KI a
kapcsolóhoz csatlakoztatott készülékeket vagy
világítást.

Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~
+55°C; Páratartalom < 95%RH.
3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok, gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy egyéb
szélsőséges környezetben.
4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett.
A környezet ne legyen gázokkal vagy porral
telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, ami robbanás veszélyes lehet.

Telepítés

2. Távolítsa el a kapcsoló üveg fedelét és csatlakoztassa a fázis és 0 vezetéket.
3. Tartsa nyomva a reset gombot (kis fekete
gomb a fedél alatt) míg megtörténik a kapcsoló
párosítása. Ha ez megtörtént, az okos kapcsoló
megjelenik az AMIKO HOME mobil alkalmazás
készülék vezérlőjében.
Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikertelen, ismé- telje
meg a fenti folyamatot. Több sikertelen pró- bálkozás
után a készüléket állítsa vissza a gyári alapbeállításokra.

4. Ezután a vezérlőben a kapcsolót át lehet
nevezni, hozzá lehet rendelni egy kiválasztott
helyiséghez és el lehet végezni a különböző
beállításokat. Az okos kapcsolóra csatlakoztatott
berendezéseket (1, 2 vagy 3) kényelmesen kapcsolhatja BE/KI távolról is, a mobil alkalmazáson
keresztül.
4. Gyári alapbeállítás: tartsa nyomva kb. 5 másodpercig a kapcsoló reset gombját. Ezután a
jelzőfény 2-3 másodpercig villog, majd időnként
felvillan. Ezután a kapcsoló visszaáll a gyári
alapbeállításokra.

Műszaki adatok
Funkció
Áramellátás
Készenléti állapot
Terhelési teljesítmény
Működési frekvencia
Sugárzási teljesítmény
Protokoll
Adatátviteli távolság
Hálózati távolság
Vételi érzékenység
Működési hőmérséklet
Méretek
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Specificifikáció
110V-230 VAC
<1W
300W
2405-2480MHz
20dBm
ZigBee HA
300m
150m
-101dBm
-10℃~+70℃
86mm*86mm*36mm

Smart Home - Hőmérséklet és páratartalom érzékelő
- Kezelési útmutató

Bevezetés

Üzembehelyezés

Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét
választotta. Az okos hőmérséklet és páratartalom érzékelő Zigbee techológiával működik és a
mért értékeket automatikusan el- küldi az
AMIKO HOME alkalmazásra.

1. A készüléket AMIKO Smart HUB-bal kell
párosítani.

A készülék AMIKO Smart HUB-on keresztül
csatlakozik a hálózatra.

Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~
+55°C; Páratartalom < 95%RH.
3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok, gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy egyéb
szélsőséges környezetben.
4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett.
A környezet ne legyen gázokkal vagy porral
telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, ami robbanás veszélyes lehet.

Telepítés
1. Az öntapadó
fóliával ragassza
fel az érzékelő talpát a kiválasztott
helyre. (3.1)

2. Az érzékelőt
helyezze a talpra.
Vegye figyelembe az érzékelő telepítési irányát!
(3.2)

3.1

3.2

2. Helyezze be az elemet (CR 2450) az érzékelőbe és tegye vissza a fedelet. Tartsa nyomva a
reset gombot és amikor a LED villogni kezd, a
HUB-on nyomja meg az OK gombot, ezzel
csatlakozik a hálózatra.
3. Egy percen belül az érzékelő megjelenik az
AMIKO HOME mobil alkalmazás vezérlőjében.
Itt a készüléket át lehet nevezni, helyiséghez
lehet hozzárendelni, illetve egyéb beállításokat
lehet elvégezni.
Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikertelen, ismé- telje
meg a fenti folyamatot. Több sikertelen próbálkozás
után a készüléket állítsa vissza a gyári alapbeállításokra.

4. Ekkor az érzékelő működőképes, a mért
hőmérséklet és páratartalom értékeket elküldi a
mobil alkalmazásnak
5. Gyári alapbeállítás: tartsa nyomva kb. 8
másodpercig az érzékelő hálózat gombját.
Ezután a jelzőfény 2-3 másodpercig villog, majd
időnként felvillan. Ezután a szenzor visszaáll a
gyári alapbeállításokra.

Műszaki adatok
Funkciók
Áramellátás
Készenléti állapot
Működési frekvencia
Vételi érzékenység
Adatátviteli távolság
Hálózati távolság
Protokoll
Működési hőmérséklet
Méretek
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Specifikációk
DC 3V (CR 2450)
30µW
2405-2480MHz
-97dBm
100m
50m
ZigBee HA
-10℃~+70℃
60*60*20.8mm

Smart Home - Vízelfolyás érzékelő
- Kezelési útmutató

Bevezetés
Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét választotta. Az AMIKO Smart vízelfolyás érzékelője
a ZigBee vezeték nélküli technológiát alkalmazza, amelynek legfőbb előnye az alacsony energiafelhasználás. Az elemek élettartama hoszszabb lett és az érzékelő különlegesen kialakított
burkolata megvédi a készüléket a nagy nedvességtartalmú helyiségekben is. A készülék
AMIKO Smart HUB-on keresztül csatlakozik a
hálózatra és vízszivárgás érzékelésekor riasztást
küld az AMIKO HOME mobil alkalmazásra.

Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~
+55°C; Páratartalom < 95%RH.

Fontos:
1. Az érzékelőt olyan helyre telepítse, ahol vízelfolyás
vagy szivárgás várható.
2. Ne telepítse olyan helyre, ahol eső érheti vagy olyan
helyre, amit már elárasztott a víz.

Üzembehelyezés
1. A készüléket AMIKO Smart HUB-bal kell
párosítani.
2. Helyezze be az elemeket (2xAAA) az érzékelőbe és tegye vissza a fedelet. Tartsa nyomva a
reset gombot és amikor a LED villogni kezd, a
HUB-on nyomja meg az OK gombot, ezzel
csatlakozik a hálózatra.
3. Egy percen belül a vízelfolyás érzékelő megjelenik az AMIKO HOME mobil alkalmazás készülék vezérlőjében. Itt a készüléket át lehet
nevezni, helyiséghez lehet rendelni és egyéb
beállításokat lehet elvégezni.

3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok, gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy egyéb
szélsőséges környezetben.

Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikertelen, ismé- telje
meg a fenti folyamatot. Több sikertelen próbálkozás
után a készüléket állítsa vissza a gyári alapbeállításokra.

4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett.
A környezet ne legyen gázokkal vagy porral
telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, ami robbanás veszélyes lehet.

4. Ekkor az érzékelő működőképes, szivárgás
érzékelésekor riasztást küld az alkalmazásnak.

Telepítés
1. Az öntapadó fóliával ragassza fel az
érzékelőt a kiválasztott helyre. (3.1)

3.1

3.2

2. Példa egy lehetséges telepítési módra
a (3.2) ábrán látható:

5. Gyári alapbeállítás: tartsa nyomva kb. 8 másodpercig az érzékelő hálózat gombját. Ezután a
jelzőfény 2-3 másodpercig villog, majd időnként
felvillan. Ezután a szenzor visszaáll a gyári
alapbeállításokra.

Műszaki adatok
Funkció
Áramellátás
Készenléti állapot
Működési frekvencia
Vételi érzékenység
Adatátviteli távolság
Hálózati távolság
Protokoll
Működési hőmérséklet
Detektor méretek
Szenzor méretek
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Specifikáció
DC 3V (2xAAA)
15µW
2405-2480MHz
-97dBm
100m
50m
ZigBee HA
-10℃~+50℃
60*30*12.5mm
28.3*26.5*12.2mm

Smart Home - Okos redőnyvezérlő
- Kezelési útmutató

Bevezetés

Üzembehelyezés

Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét
választotta.
Az AMIKO okos redőnyvezérlő Zigbee technológiával működik és redőnyvezérlő motorokhoz
tervezték.
A vezérlőt AMIKO Smart HUB-bal kell párosítani
a Zigbee hálózathoz való csatlakozás érdekében.
A párosítást követően az AMIKO HOME mobil
applikációval egyszerűen vezérelheti motoros
függönyét vagy redőnyét.
Ellenőrizheti, hogy nyitott vagy elhúzott állapotban vannak-e és távolról mozgathatja őket.

1. A készüléket AMIKO Smart HUB-al kell
párosítani.
2. Távolítsa el a vezérlő üveg fedelét, ott talál
egy kis fekete gombot (reset).
3. Tartsa nyomva a reset gombot 3-5 mp-ig.
4. Nyomja meg az OK gombot a Smart HUB-on
a párosításhoz, az eszközök automatikusan
megtalálják egymást.
5. Párosítás után az applikáció Eszközkezelőjében megjelenik a redőnyvezérlő.

Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál
(ZigBee), ne helyezze fém dobozba, mivel az
árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~
+55°C; Páratartalom < 95%RH.
3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok, gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy egyéb
szélsőséges környezetben.
4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett.
A környezet ne legyen gázokkal vagy porral
telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, ami robbanás veszélyes lehet.

Telepítés
Bekötés - kérjük kövesse a fázis és nulla
bekötéseket az alábbi ábra szerint.
Neutral wire

6. Távvezérlés: a redőnyvezérlőhöz csatlakoztatott eszközt innentől egyszerűen vezérelheti az
AMIKO HOME mobil alkalmazás segítségével.
7. Gyári alapbeállítás: tartsa nyomva a reset
gombot kb. 5 másodpercig. Ezután a jelzőfény
2-3 másodpercig villog, majd időnként felvillan.
Ezután a kapcsoló visszaáll a gyári
alapbeállításokra.

Műszaki adatok
Funkció
Áramellátás
Készenléti állapot
Terhelési teljesítmény
Működési frekvencia
Sugárzási teljesítmény
Protokoll
Adatátviteli távolság
Hálózati távolság
Vételi érzékenység
Működési hőmérséklet
Méretek

Live wire
Curtain motor
Curtain motor
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Specifikáció
110-230VAV
<0.5W
800W (ellenállásos terhelés)
2405-2480MHz
20dBm
ZigBee HA
200m
120m
-101dBm
-10℃~+70℃
86mm*86mm*36mm

Jótállás
A készülékre egy év jótállást vállalunk. A nem megfelelő használatból eredő meghibásodásokra a
jótállás nem terjed ki. Az alábbi esetekben a
jótállás érvényét veszti:
a. A készüléket nem kijelölt szervizben javították
vagy bontották szét.
b. Árvíz, tűz, villámcsapás vagy más természeti
eredetű kár.
c. Összenyomás, eláztatás, magas páratartalom,
vagy más nem természeti eredetű rongálás.
d. A terméket nem a kezelési útmutatóban
leírtak szerint használták.
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