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Xiaomi Mi Door and Window 
Sensor 2 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a használati útmutató a Global verzióhoz készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!  
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• A csomag érzékeny műszaki eszközöket tartalmaz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Kérjük, ne tegye ki az eszközöket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek az 

eszközök meghibásodását okozhatják. 
• Ne tegye ki az eszközöket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak. 
• Ne hagyja az eszközöket kisgyermekek számára elérhető helyen.  
• A termékek nem játékok! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett 

használhatják! Az eszközöket, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, 
mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak! 

• Az eszközöket száraz és pormentes helyen tárolja. 
• Az eszközök rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A 

nem megfelelően rögzített eszköz megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat! 
• Beázás esetén ne szedje szét, a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. 

hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja az eszközöket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +50°C 

felett), mivel ez megrövidítheti az eszközök élettartamát. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy rázogassa az eszközöket, mivel ez sérülést okozhat az 

eszközökben. 
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat az eszközökre. 
• Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a 

készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek. 
• Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, 

amelyek biztonságos helyről származnak. 
• Ne használja az eszközöket rendeltetésszerű használatán kívül más célra! 

 
JELLEMZŐK 
 
Modell:    MCCGQ02HL 
Működési környezet:  -10 ~ 50°C 
Működési páratartalom:   0 ~ 95% RH, páralecsapódás nélkül 
Tápellátás:    CR2032 gombelem 
Vezeték nélküli kapcsolat:   Bluetooth 5.1 BLE: 2402 ~ 2480 MHz 
Méretek:     34.0 x 32.7 x 14.5 mm 
Maximum teljesítmény:  10 dBm 
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Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company) 
Adress: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10. Jinping Road, Ya’an Road, Nankai District, Tianjin, 
China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
A gyártó ezennel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet elvégeztünk, és hogy a fent említett 
termék megfelel a 2014/53/EU direktíva összes alapvető követelményének. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 
A DOBOZ TARTALMA 

• Mi Door and Window Sensor 2 
 
 

IMPORTŐR: 
 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu 
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ÁTTEKINTÉS 
 
Az Mi Door and Window Sensor 2 az ablakok, ajtók, fiókok nyitott állapotát érzékeli az érzékelő egység 
és a mágnes közötti távolság által, valamint a fény erősségét a beépített fényérzékelőn keresztül. 
Beállíthatja, hogy az ajtó nyílásakor a csengő jelezzen a vezérlő egységen keresztül. 
 
Megjegyzés: csak beltérben használható, egy Blluetooth okos gateway csatlakoztatásán keresztül 
 

 
                   Érzékelő                Mágnes 

 
 Indukciós lencse (beépített állapotjelző és 

fényérzékelő) 
 

 Reset gomb: Nyomja meg a Bluetooth kapcsolat 
létesítéséhez. Tartsa nyomva 3 másodpercig a 
visszaállításhoz és csatlakoztatáshoz 
 

 Védőfólia: Távolítsa el használat előtt 
 

 
Megjegyzés: Szoftverfrissítéshez nyomja meg a Reset gombot a Bluetooth funkció bekapcsolásához. 
A további lépésekhez kövesse az alkalmazásban megjelenő információkat. 
 
A MOBIL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE 
 
Az érzékelő a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás segítségével használható. Töltse le és telepítse az 
alkalmazást a QR kód segítségével vagy keresse meg az alkalmazás boltban. 
 

 
 
Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és érintse meg a „+” ikont a jobb felső sarokban. 
Válassza a kód beolvasása lehetőséget (Scan QR code) és olvassa be a QR-kódot a termékről, majd 
kövesse a kijelzőn megjelenő információkat.  
 



Xiaomi Mi Door and Window Sensor 2 Manual HU v1.0  - 5. oldal 
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

Megjegyzés: Ha a QR-kód nem olvasható be, keresse meg a „Mi Door and Window Sensor 2” terméket 
a csatlakoztatáshoz. Ha csatlakoztatás nem jön létre, tartsa a telefont olyan közel az érzékelőhöz, 
amennyire csak lehetséges.  
 
A csatlakoztatás után rögzítse a helyre az érzékelőt.  
 

 
 
Nyomja meg és tartsa nyomva a Reset gombot 3 
másodpercig, amíg a jelzőfény 3 alkalommal fel nem 
villan.  
 
 
 
 
 

 
AUTOMATIZMUSOK 
 
Az alkalmazáson keresztül több automatikus művelet beállítható, melyek több eszköz együttes 
használata tesz lehetővé. 
 
Néhány példa: 
 
Éjszaka ajtó nyitásakor a nyitásérzékelő aktiválódik és a nappaliban lévő lámpa bekapcsol. 
 

 
 
Az ablak nyitására a nyitásérzékelő aktiválódik és a légtisztító kikapcsol. 
 

 
A lehetőségekért nézze át az alkalmazás részleteit! 

Ajtó nyitása, az 
érzékelő aktiválódik 

A nappaliban a 
lámpa bekapcsol 

Ablak nyitása, az 
érzékelő aktiválódik 

A légtisztító 
kikapcsol 
automatikusan 
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ELHELYEZÉS 
 
Távolítsa el a védőfóliákat az öntapadós ragasztóról a mágnes és az érzékelő hátoldaláról felhelyezés 
előtt. 
 

 
Igazítsa a mágnesen és az érzékelőn lévő jelzéseket a lehető legközelebb egymáshoz. 
 

 
Igazítsa közel a jelöléseket 

 
Helyezze el a mágnest és az érzékelőt a nyíló felület megfelelő helyére. Javasolt, hogy az érzékelőt a 
fix felületre, a mágnest a nyíló felületre helyezze el és a két egység között kevesebb, mint 18mm 
távolság van, amikor az ajtó vagy ablak zárva van.  
 

 
Biztosítsa, hogy a távolság kevesebb, mint 18mm 
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Megjegyzés: Az öntapadós ragasztót csak száraz, tiszta helyre helyezze fel. Figyeljen rá, hogy ne ejtse 
le az egységeket, mert sérülhet a burkolatuk.  
 
Elemek cseréje 
 
1. Helyezze a hüvelykujját az érzékelő burkolatának hornyába és 
válassza le a hátoldalról! 
 
2. Távolítsa el az elemet kézzel vagy használjon egy nem fém 
segédeszközt! 
 
3. Helyezzen egy CR2032-es elemet az elemtartóba! 
* Figyeljen az elem pozitív és negatív pólusaira! A pozitív 

pólusnak felfelé kell néznie! 
 
4. Igazítsa az érzékelőt a hátoldalhoz és nyomja a helyére!  
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