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Predstavenie zariadenia
Aqara Hub je inteligentné zariadenie podporujúce funkciu HomeKit
bridge. So zariadením Aqara Hub, môžu Vaše iOS zariadenia
ovládať klasické osvetlenie alebo RGB svetlá, monitorovať teplotu,
vlhkosť a atmosférický tlak, snímať pohyb ľudí alebo zistiť únik vody.
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Aqara Hub Prvé Spustenie

Rýchle Nastavenie
1. Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu “Aqara Home” v Obchode Aplikácii alebo
naskenujte nasledujúci QR kód na stiahnutie aplikácie Aqara Home.

Tlačidlo
Jedno stlačenie: Zapnúť / Vypnúť nočné svetlo
Tri stlačenia: Pridať ďalšie zariadenia do Hub-u
Dlhé stlačenie: Stlačenie 10 sekúnd pre reset Hub-u

Audio Výstup
Nočné Svetlo

2. Pridajte Hub
① Zapojte Hub do zásuvky a počkajte 30 sekúnd pokým nebude blikať
rýchlo na žlto. Uistite sa, že Váš iPhone alebo iPad (iOS 10.3 alebo
vyššia) je pripojená do 2.4 GHz Wi-Fi siete.
＊ Ak používate dual band router, prosím vypnite 5 GHz Wi-Fi siete.
＊ Udržujte telefón v blízkosti Hub-u a uistite sa, že obe zariadenia sú pripojené na

Pre viac detailov o zariadeniach Aqara, navštívte www.aqara.com

rovnakú Wi-Fi sieť.

③ Ak pripojenie zlyhá, stlačte a držte tlačidlo na Hub-e 10 sekúnd
pokým Hub rýchlo nebliká žltou farbou pre opakované pripojenie Hub-u.

3. Pridávanie zariadení do Hub-u
Po pripojení Hub-u otvorte aplikáciu Aqara Home, prejdite na stránku
„Accessories“ a kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a podľa pokynov
vyberte príslušenstvo / zariadenia, ktoré chcete pridať do Hub-u. Viac
podrobností nájdete v príručke rýchleho spustenia daného zariadenia.

Inštalácia
1. Neumiestňujte Hub príliš blízko k router-u. Pre ideálny prenos sa
odporúča vzdialenosť 2 až 6 metrov.
2. V závislosti od miestneho prostredia dosahuje vnútorná prenosová
vzdialenosť až 30 metrov medzi Hub-om a zariadeniami bez prekážok,
ako sú steny.
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② Otvorte aplikáciu Aqara Home, prejdite na stránku “Accessories” a
kliknite na “+” v pravom hornom rohu, a následne vyberte “Aqara Hub”.
Nasledujte inštrukcie na obrazovke na naskenovanie alebo manuálne
zadanie HomeKit kódu, ktorý nájdete na Hub-e alebo balení, a pridajte
Hub do Domácnosti alebo Miestnosti. Uschovajte si HomeKit kód.

Popis Indikačného osvetlenia (kontrolky)
Stav Indikačného osvetlenia

Farba
ind. svetla

Rýchle blikanie

Pomalé blikanie

Žlté svetlo

Zobrazí sa, keď pripojíte Hub prvýkrát alebo Aktualizovanie firmvéru
keď resetujete Hub

Modré svetlo

Zobrazuje sa, keď sa pripája sieť Wi-Fi, po
odpojení siete alebo sa Hub znovu pripojí
po opätovnom pripojení zásuvky.

Fialové svetlo

N/A

N/A
Povolené pridávanie
zariadení

Upozornenia
1. Ovládanie zariadení podporujúcich HomeKit automaticky a mimo
domova vyžaduje použitie Apple Tv s tvOS 10.2 alebo vyššie alebo iPad
s iOS 10.3 alebo vyššie, nastaveného ako Centrum domácnosti.
2. Komunikácia medzi iPhone, iPad, alebo iPod touch a Aqara
Hub-om podporujúci funkciu HomeKit-bridge je zabezpečený
technológiou HomeKit.
3. Komunikácia medzi Aqara Hub a nasledujúcim príslušenstvom/
zariadeniami je zabezpečované Zigbee protokolom, ktorý je
prispôsobený a šifrovaný výrobcom Aqara. Takéto príslušenstvo/
zariadenia sú nasledovné, Wireless Mini Switch, Wireless Remote
Switch (Single Rocker), Wireless Remote Switch (Double Rocker), Wall

4. Používanie loga Works with Apple HomeKit znamená, že
elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby sa špecificky
pripájalo k zariadeniam iPod touch, iPhone alebo iPad, a bolo
certifikované vývojárom, aby spĺňalo štandardy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Špecifikácie
Model: ZHWG11LM
Operačná Teplota: -10° – +40° C
Operačná Vlhkosť: 0% – 95% RH, bez kondenzácie
Vstup: 100 – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Bezdrôtový Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee
Online zákaznícke centrum: www.aqara.com/support
Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian
Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen,
China.
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Switch (No Neutral, Single Rocker), Wall Switch (No Neutral, Double
Rocker), Wall Switch (With Neutral, Single Rocker), Wall Switch (With
Neutral, Double Rocker), Door and Window Sensor, Motion Sensor,
Temperature and Humidity Sensor, Vibration Sensor, Water Leak Sensor.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Intertek

1. UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok nie je
hračka a nie je určený na použitie deťmi. Je určený len pre dospelých.
2. Maximálna teplota okolia počas používania zariadenia nesmie prekročiť 40°C.
3. Spotrebič je vhodný iba pre mierne podnebie.
4. Vetranie nesmie byť narušené zakrytím spotrebiča predmetmi, ako sú noviny,
obrusy, záclony atď.
5. Na zariadenie sa nesmú umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad
sviečky.
6. Zariadenie nevyžaduje veľkú pozornosť. Ak ho chcete vyčistiť, používajte iba suchú
handričku alebo kefu.
7. Hlavná zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a mala by zostať ľahko
použiteľná počas plánovaného použitia. Na úplné odpojenie prístroja by sa mala
hlavná zástrčka úplne odpojiť od elektrickej zásuvky.

FCC ID: 2AKIT-ZHWG11LM
Vyhlásenie o zhode Federálnej komunikačnej komisie (FCC)
1. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom
podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť
neželanú prevádzku.
2. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť k
zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio / TV technika.
FCC Vyhlásenie o expozícii žiareniu
Toto zariadenie spĺňa FCC limity vystavenia žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto
zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi
žiaričom a telom.
IC: 22635-ZHWG11LM
UPOZORNENIE PRE KANADSKÝCH POUŽÍVATEĽOV
Toto zariadenie je v súlade s Industry Canada normami RSS oslobodenými od licencie. Prevádzka
podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) Toto
zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu
prevádzku. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám normy RSS-247 spoločnosti Industry Canada.
Prevádzka je podmienená tým, že toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie. Tento digitálny
prístroj triedy B je v súlade s Kanadskými normami ICES-003 (číslo klasifikácie Classe B v súlade s
normou NMB-003 du Canada).
Toto zariadenie vyhovuje limitným hodnotám ožiarenia IC stanoveným pre nekontrolované prostredie.
Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm
medzi žiaričom a vašim telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s
inou anténou alebo vysielačom.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne
zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali
primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti.
Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je
nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.
Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie
spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím
zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z
nasledujúcich opatrení:
- Nasmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Spoločnosť LUMI UNITED TECHNOLOGY CO., LTD týmto vyhlasuje, že typ rádiového
zariadenia je v súlade s RED 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásení o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese: www.lumiunited.com/DoC.
Tento produkt je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

UPOZORNENIE: RIZIKO VÝBUCHU, AK JE BATÉRIA VYMENENÁ ZA NESPRÁVNY
TYP.
POUŽITÉ BATÉRIE ZNEŠKODŇUJTE PODĽA POKYNOV.
RECYKLÁCIA. Tento výrobok je označený symbolom selektívneho triedenia pre Odpad
z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). To znamená, že s týmto výrobkom sa
musí manipulovať podľa európskej smernice 2012/19/EÚ, aby sa mohol recyklovať
alebo demontovať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie.
Symbol pre “OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Odpadové elektrické výrobky sa
nesmú likvidovať s domovým odpadom. Recyklujte, v príslušných existujúcich
zariadeniach. Informácie o recyklácii vám poskytne váš miestny úrad alebo predajca.“
Je v súlade so smernicou Európskej únie o “Obmedzení nebezpečných látok“, ktorá
chráni životné prostredie obmedzením určitých nebezpečných materiálov a výrobkov.

