Mi Smart Plug (Wi-Fi)
Mi Akıllı Fiş (Wi-Fi)
ZNCZ05CM
Kullanıcı Kılavuzu
Ürüne Genel Bakış
Paket içeriği: Mi Akıllı Fiş (WiFi),
kullanım kılavuzu
Güç Kaynağı Soketi
Aç/Kapat Düğmesi
Basmak: Açma/Kapama.
Basılı tutmak: Fabrika ayarlarını
yükleme
LED Göstergesi

ve cihaza bağlanmak için talimatları izleyin.
Bağlantı başarıyla yapıldığında gösterge
ışığı mavi kalacaktır.

geri

Kurulum ve Kullanım Bilgisi
Açma
Akıllı fişi elektrik prizine takın.
Gösterge ışığı yandığında akıllı fiş başarıyla
açılmış olur.
Mi Home / Xiaomi Home Uygulamasına
bağlanın
Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla çalışır*. Cihazınızı Mi Home /
Xiaomi Home uygulamasıyla kontrol edin.
Uygulamayı indirip kurmak için karekodu
taratın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı
kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz.
Veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için
uygulama mağazasında “Mi Home / Xiaomi
Home”u arayın.
Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın,
sağ üst köşedeki “+” işaretine tıklayın, ve
sonrasında cihazınızı eklemek için yönlendirmeleri takip edin.
* Uygulama Avrupa’da Xiaomi Home olarak
görülür (Rusya hariç). Cihazınızda gösterilen uygulama adı varsayılan olarak alınmalıdır.
Not: Uygulama versiyonu güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama versiyonuna
dayanan talimatları takip edin.
Bir cihazı bağlamak
Bir stabil İnternet bağlantısı olduğundan
emin olun. Gösterge ışığı turuncu renkte
yanıp sönecektir. Mobil uygulamanızı açın

Ana Özellikler
Mi Home uygulamasında akıllı fişi açabilir/
kapatabilir veya açılma/kapanma saatini
ayarlayabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Adı: Mi Smart Plug (WiFi)
Model: ZNCZ05CM
Net Ağırlık: 115 g
Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 35°C
Ürün Boyutları: 90 × 52 × 73 mm
Frekans: 2412–2472 MHz
WiFi Maks. Çıkış: 15 dBm
Güç:
220 – 240 V ~, 16 A, 3680 W (Maks.), 50 Hz,
Uyumluluk: Android 4.4 ya da iOS 9.0 ve
üzeri
Kablosuz Bağlantı: WiFi IEEE 802.11 b/g/n
2.4GHz
Kimin için İmal Edildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
İmalatçı firma: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(bir Mi Ekosistemi şirketi)
Adres: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone, Şangay,
Çin 201210
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com sayfasını ziyaret edin.
WEEE Atık ve Geri Dönüşüm Bilgileri
Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır
(2012/19/EU direktifinde olduğu gibi
WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı
atık elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüşümü için hükümet veya yerel

yetkililer tarafından belirlenmiş toplama
noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi
korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması
ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için
olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel
yetkililerle irtibata geçin.
Enerji Tüketimi
• Verimli Enerji Kullanımı için ürünü
kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutun.
• Yalnızca verilen aksesuarlar ile şarj edin.
Farklı bir aksesuar ile şarj etmek ürünü vermli
kullanmanızı engelleyebilir.
Kullanım Hataları
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda
saklamayın.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz
tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın
içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden
farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz
modifikasyonlar cihaza
zarar
verebilir
ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal
edebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca
yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı
engelleyebilir.
• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik
alanlardan uzak tutun.

Temizlik Bakım ve Onarım
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis
listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
•
•
•

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Güvenlik Bilgileri
1. Akıllı fişin stabil WiFi bağlantısı olan bir yere yerleştirildiğinden emin olun.
2. Sudan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın ve kullanın.
3. Isı, kıvılcım, açık ateş veya diğer tutuşturucu kaynaklardan uzakta saklayın ve kullanın.
4. Hiçbir elektrikli cihaz, akıllı fişin 3680W güç derecesini aşmamalıdır.
İşbu belgede, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi Mi Akıllı Fişin (WiFi) 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan
eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Geri Dönüşüm
Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/
EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya
yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri
dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de
hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.
Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

