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Informacje o produkcie
Przycisk bezprzewodowy Mi Wireless Switch to nowy 
przycisk do zdalnego sterowania. Charakteryzuje się 
niskim poborem energii i obsługuje trzy tryby sterowania 
poprzez pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie 
i przytrzymanie. Na podstawie wcześniejszej konfiguracji 
może automatycznie kontrolować inne inteligentne 
urządzenia za pośrednictwem hubu sterującego 
i realizować różne scenariusze.

* Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku 
w pomieszczeniach i musi być stosowany wraz 
z urządzeniem z funkcją bramki komunikacyjnej.
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Łączenie z aplikacją  
Mi Home/Xiaomi Home
Produkt współdziała z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. 
Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia zarządzanie 
urządzeniem.

Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy zeskanować 
kod QR. Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi 
przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. 
W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami należy 
wyszukać aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją 
pobrać i zainstalować.

Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, należy 
dotknąć ikony „+” w prawym, górnym rogu. Należy 
wybrać urządzenie „Mi Wireless Switch” i postępować 
zgodnie z instrukcjami.

* W Europie aplikacja nazywa się Xiaomi Home 
(z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną 
na urządzeniu należy traktować jako domyślną.
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Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dla bieżącej 
wersji aplikacji.

Montaż
Test zasięgu: W miejscu przyszłego użytkowania należy 
nacisnąć przycisk resetowania. Jeżeli hub sterujący wyda 
sygnał dźwiękowy, oznacza to, że czujnik może się z nim 
komunikować.

Możliwość 1: Czujnik umieścić bezpośrednio 
w wybranym miejscu.

Możliwość 2: Usunąć folię ochronną i przykleić 
urządzenie w wybranym miejscu.
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* Należy sprawdzić, czy powierzchnia jest czysta 
i sucha.

* Nie należy montować urządzenia na metalowej 
powierzchni.

1. Usuń folię ochronną. 2. Urządzenie umieść 
bezpośrednio 
w wybranym miejscu.

Dane techniczne
Model: WXKG01LM
Wymiary produktu: 50 × 50 × 15 mm
Łączność bezprzewodowa: Zigbee
Rodzaj baterii: CR2032
Temperatura robocza: -10°C do 50°C
Wilgotność robocza: 0–95% RH, bez kondensacji
Maksymalna moc nadajnika: 10,5 dBm
Częstotliwość robocza: 2405 MHz~2480 MHz
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Lumi United Technology Co., Ltd., 
niniejszym oświadcza, 
że urządzenie radiowe typu 
[Przycisk bezprzewodowy Mi - Mi 
Wireless Switch, WXKG01LM] jest 
zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. 

Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna 
pod następującym adresem internetowym:  
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty opatrzone symbolem 
przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (WEEE 
zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), 
którego po zużyciu nie należy wyrzucać 
z innymi odpadami komunalnymi. Należy 
natomiast chronić ludzkie zdrowie 
i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do 

wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
do recyclingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym 
produktem i jego recykling pomogą zapobiec 
potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji 
na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów 
zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub 
lokalnymi władzami. 
Symbol „OCHRONA ŚRODOWISKA” – wskazuje, 
że zużytego sprzętu elektrycznego nie należy wyrzucać 
z odpadami komunalnymi. Należy poddać sprzęt 
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procesowi recyklingu w przeznaczonym do tego miejscu. 
Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą 
w celu uzyskania więcej informacji na temat recyklingu”. 

Symbol przekreślonego kosza 
znajdujący się na produkcie lub 
na opakowaniu wskazuje, że jest to 
produkt, którego nie można wyrzucać 
z innym odpadami komunalnymi. 
Należy zanieść produkt do punktu 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.
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OSTRZEŻENIE
Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię 
nieprawidłowego typu.
Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie 
z instrukcją.
Nie należy połykać baterii; istnieje niebezpieczeństwo 
oparzenia chemicznego.
Produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie 
baterii pastylkowej/guzikowej może w zaledwie 2 godziny 
spowodować poważne poparzenia wewnętrzne 
i doprowadzić do zgonu.
Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
Jeżeli komora baterii nie zamyka się szczelnie, należy 
zaprzestać używania produktu i przechowywać poza 
zasięgiem dzieci.
W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub 
umieszczenia jej w jakimkolwiek otworze ciała należy 
natychmiast zgłosić się pod opiekę lekarza.



Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Lumi United Technology Co., Ltd. 
(firma w ekosystemie Mi)
Adres: F8, Jinqizhigu office building, No.1 Tangling 
Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist., Nanshan Dist., 
Shenzhen, China

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu


