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Product   Description 
 
Mi   Home   door   and   window   sensors 
through   the   sensor   body   and   the   magnet 
close   and   separate   sense   of   the   door   and 
window   state   low   power   tool-free 
installation   that   is   posted.  
*   This   product   is   for   indoor   use   only. 
Need   to   connect   the   gateway   for 
intelligent   operation 
 
Sensor   Body 
Magnet 
 
Status   Indicator 
Reset   Hole   (Bind/Clear) 

Download   the   App 
 
In   the   application   store   search   "Mi   Home" 
or   scan   the   following   two-dimensional 
code   download   meters   after   the   gateway, 
according   to   "add   equipment"   guidelines 
to   add   doors   and   windows   sensor  
 
*   This   product   has   access   to   Mi   Home, 
supports   MIUI   system   lock   screen   sliding 
control,   with   other   meters   Home 
intelligent   products   interoperability 
 
Equipment   control   and   and   more 
intelligent   product   purchase.   Please   visit 
the   Mi   Home   app. 

Add   the   device 
 
Power   the   gateway,   open   the   home   APP, 
select   the   gateway   to   connect,   click   on 
the   device   page   to   add   the   sub-device, 
according   to   the   APP   prompt   operation 
until   the   gateway   voice   prompt 
"connection   is   successful."  
 
*   If   the   addition   fails,   please   move   the 
sensor   closer   to   the   gateway   and   try 
again 

Installation   method 
 
Valid   distance   verification:   After   the 
addition   of   the   device   is   successful,   press 
the   reset   button   in   the   selected   sensor 
while   in   its   installed   position   to   indicate 
that   the   sensor   and   the   gateway   can 
communicate   effectively.  
1.   Tear   off   the   protective   film  
2.   Install   with   the   marks   on   the   sides   to 
line   up   together   on   the   main   body   and   the 
magnet(Figure   2)  
3.   Place   them   in   the   required   opening 
and   closing   area   (It   is   recommended   that 
the   sensor   body   be   installed   on   the   fixed 
surface   and   the   magnet   on   the   opening 
and   closing   surface.  
The   installation   gap   in   the   doors   and 
windows   closed   less   than   22mm 
*   Clean   and   dry   the   surface   before 
mounting   the   sensors  
*   Please   avoid   dropping   when   installing,   it 
is   easy   to   damage   the   sensor   body 
 
1.Tear   off   the   protective   film. 
2.Align   as   well   as   possible. 
3.Installation   gap   is   less   than   22mm 

Please   read   the   instruction   manual 
carefully   before   using   the   product. 
 
Online   Service:   www.mi.com/service 
Service   Hotline:   400-100-5678 
Manufacturer:   Shenzl-Green   Rice   Joint 
Technology   Co,   Ltd 
Address:   Nanshan   District,   Shenzhen 
City,   four   high-tech   Taibang   Science   and 
Technology   Building,   16th   floor 
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pomieszczeniach. Konieczność 

Opis produktu

Resetuj otwór (Bind / Clear)
Wskaźnik stanu
Magnes korpusu czujnika

inteligentnego działania
podłączenia bramy do 

 

wyłącznie do użytku w 

Czujniki drzwi i okien Mi Home 
 

* Ten produkt jest przeznaczony 

przez korpus czujnika i magnes 
zamykają się i oddzielają czujnik 
stanu drzwi i okna 
beznarzędziowej instalacji.

Włącz bramę, otwórz aplikację 

urządzenia, aby dodać 

spróbuj ponownieYour text here 4
przesuń czujnik bliżej bramki i 
* Jeśli dodanie nie powiedzie się, 
 
„połączenie powiodło się”.
komunikat głosowy bramy 
poleceniem APP, aż pojawi się 

Dodaj urządzenie
 

urządzenie podrzędne, zgodnie z 

domową, wybierz bramę do 
połączenia, kliknij stronę 

* Ten produkt ma dostęp do Mi 
 

Pobierz aplikację
 
W sklepie z aplikacjami wyszukaj 
"Mi Home" lub zeskanuj 
następujący dwuwymiarowy kod 
liczników pobierania po bramce, 
zgodnie z wytycznymi "dodaj 
wyposażenie", aby dodać czujnik 

Home, obsługuje sterowanie 

drzwi i okien

Kontrola sprzętu i bardziej 

przesuwaniem ekranu blokady 
systemu MIUI, z innymi 
miernikami Interoperacyjność 
inteligentnych produktów 
domowych
 

inteligentny zakup produktów. 
Odwiedź aplikację Mi Home.

magnesie (Rysunek 2)

2. Zainstaluj tak, aby znaki po bokach były 

Szczelina montażowa w drzwiach i 
zamykania.
magnesu na powierzchni otwierania i 
korpusu czujnika na powierzchni stałej, a 
otwierania i zamykania (zaleca się montaż 
3. Umieścić je w wymaganym obszarze 

wyrównane na korpusie głównym i 

1. Oderwij folię ochronną

zamontowaniem czujników

skutecznie komunikować.
wskazać, że czujnik i bramka mogą się 
czujniku, gdy jest on zainstalowany, aby 
przycisk resetowania w wybranym 
pomyślnym dodaniu urządzenia, naciśnij 
Ważna weryfikacja odległości: Po 
 
Metoda instalacji

oknach zamknęła się mniej niż 22 mm
* Oczyść i osusz powierzchnię przed 

* Należy unikać upuszczenia podczas 
instalacji, łatwo jest uszkodzić korpus 
czujnika
 
1. oderwij folię ochronną.
2. Wyrównaj tak dobrze, jak to możliwe.
3. Szczelina montażowa jest mniejsza niż 
22 mm

City, cztery zaawansowane technologicznie 
Taibang Science i

Przeczytaj instrukcję obsługi
dokładnie przed użyciem produktu.
 
Usługa online: www.mi.com/service
Infolinia serwisowa: 400-100-5678
Producent: Shenzl-Green Rice Joint
Technology Co, Ltd.
Adres: dystrykt Nanshan, Shenzhen

Budynek Technologiczny, 16 piętro
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Basic   Parameters 
Product   Number:   MCCGQ01LM 
Implementation   of   Standards: 
Q/QLML003-2015 
Working   Temperature:14F-122F 
Working   Humidity:0-95%RH   /No 
Condensation 
Input   Voltage:   CR1632 
Wireless   Connection:   Zigbee 

The   name   and   content   of   hazardous 
substances   in   the   product. 
 
Harmful   Substance   (Columns)  
Lead,   Mercury,   Cadmium,   Hexavalent 
Chromium,   Polybrominated   Biphenyl, 
Polybromuinated   Diphenyl   Ethers. 
 
Parts   (Rows) 
White   Plastic   Shell,   Hard   Plastic,   Metal, 
Resistance. 
 
This   form   is   prepared   in   accordance   with 
SJ   /   T   11364.  
 
O:   Indicates   that   the   content   of   the 
hazardous   substance   in   all   homogeneous 
materials   of   the   part   is   below   the   limit 
specified   in   GB   /   T   26572.  
 
X:   Indicates   that   the   hazardous 
substance   is   at   least   in   the   content   of   a 
homogeneous   material   of   the   part 
exceeding   the   limit   specified   in   GB   /   T 
26572. 

(sorry,   this   one   is   pretty   rough) 
Mi   Home   Door   and   Window   Sensor   3 
Packs   of   Evidence 
The   service   contents   are   as   follows:  
1   within   seven   days   from   the   date   of 
signing,   the   Company   shall,   in 
accordance   with   the   provisions   of   the 
Law   of   the   People's   Republic   of   China   on 
the   Protection   of   Consumers'   Rights   and 
Interests,   the   Product   Quality   Law   of   the 
People's   Republic   of   China,   This   product 
appears   "rice   door   and   window   sensor 
performance   fault   table"   listed   in   the 
performance   of   the   failure   of   the   situation, 
through   the   millet   after-sales   service 
center   to   determine   the   free   to   enjoy   the 
return   or   replacement   services 
2   since   the   date   of   your   sign   8   -   15   days, 
the   The   product   appears   "rice   door   and 
window   sensor   performance   fault   table" 
listed   in   the   performance   of   the   failure   of 
the   situation,   through   the   millet   service 
center   to   determine   the   test,   free   of 
charge   to   enjoy   the   replacement   or 
maintenance   services 
3   "since   the   date   of   your   signing   12 
months,   this   product   There   is   "rice   door 
and   window   sensor   performance   fault 
table"   listed   in   the   performance   of   the 
failure   of   the   situation,   through   the   millet 
service   center   to   determine   the   test   can 
be   free   to   enjoy   maintenance   services 

Non-warranty   Regulations 
 
1.   Unauthorized   maintenance,   misuse, 
negligence,   accident,   change,   improper 
use   of   non-product   accessories,   or   tear, 
modify   the   label,   security   mark  
 
2.   The   use   of   non-product   accessories,   or 
tear,   modify   the   label,   anti-counterfeit 
mark 
 
3.   Has   more   than   three   packs   of   validity 
due   to   force   majeure   caused   by   damage  
 
4.   Does   not   meet   the   Mi   Home   door   and 
window   sensor   performance   fault   table" 
listed   performance   failure   Of   the   situation 
 
5.   Due   to   human   causes   the   product   and 
its   accessories   produce   Mi   Home   door 
and   window   sensor   performance   fault 
table"   listed   performance   failure. 
 
Performance   Failure 
Door   and   Window   Sensor. 
 
1   Due   to   structural   or   material   factors 
caused   by   surface   cracking  
2   The   indicator   failure  
3   Reset   hole   failure  
4   Opening   and   closing   induction   failure 
(non-installed   gap   is   too   large) 

 

 

Mi   Home   Door   and   Window 

Sensor   Instructions 
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Połączenie bezprzewodowe: Zigbee

bez kondensacji
Wilgotność podczas pracy: 0-95% RH / 
Temperatura pracy: 14F-122F
QLML003-2015
Wdrażanie standardów: Q / 

Podstawowe parametry

Napięcie wejściowe: CR1632

Numer produktu: MCCGQ01LM  
Substancja szkodliwa (kolumny) ołów, 

26572.

substancji w produkcie.
Nazwa i zawartość niebezpiecznych 

rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy, 

 
polibromianowane etery difenylowe.

niebezpiecznej we wszystkich 

jednorodnym materiale części 
niebezpiecznej przynajmniej w 

 
26572.
poniżej limitu określonego w GB / T 
jednorodnych materiałach części jest 

O: Wskazuje, że zawartość substancji 

przekracza limit określony w GB / T

 
z SJ / T 11364.
Formularz ten jest przygotowany zgodnie 
 
odporność.
obudowa, twardy plastik, metal, 
Części (rzędy) Biała plastikowa 

X: Wskazuje, że zawartość substancji 

polibromowany bifenyl, 

wykonaniu usterki sytuacji, do Centrum 

podpisania 8 - 15 dni, Na produkcie 
wymianą usług 2 od daty Twojego 
Swobodnie cieszyć się zwrotem lub 
posprzedażnej prosa w celu ustalenia 

i interesy, ustawa Chińskiej Republiki 

wymienionej w wynikach awarii sytuacji, 
działania czujnika drzwi i okien ryżu” 
Ten produkt pojawia się w „tabeli błędów 
Ludowej dotycząca jakości produktów”. 

następująca: 1 W ciągu siedmiu dni od 

Ludowej o ochronie konsumentów „Prawa 
zgodnie z przepisami Chińskiej Republiki 
daty podpisania, Spółka zobowiązuje się, 

za pośrednictwem centrum obsługi 

pakiety dowodów Zawartość usługi jest 
Mi Home Door and Window Sensor 3 

czujnika drzwi i okien ryżu" wymienione w 

obsługi proso w celu ustalenia testu, 
bezpłatnie, aby cieszyć się usługą 
wymiany lub konserwacji 3 "od daty 
podpisania 12 miesięcy, ten produkt 
Istnieje" tabela usterek działania czujnika 
drzwi i okien ryżu "wymieniona w 
wykonaniu Awaria sytuacji, za 
pośrednictwem centrum serwisowego 
prosa w celu ustalenia testu można 
bezpłatnie korzystać z usług serwisowych

pojawia się "Tabela usterek działania 

 
drzwi i okien Mi Home.

 

akcesoria wytwarzają działanie czujnika 
5. Z przyczyn ludzkich produkt i jego 

 
Brak działania Czujnik drzwi i okna.

3 Zresetuj błąd otworu

1 Ze względu na czynniki strukturalne 
lub materiałowe spowodowane 
pękaniem powierzchni
2 Awaria wskaźnika

czujnika drzwi i okna Mi Home 

4 Awaria indukcyjna otwierania i 
zamykania (niezainstalowana szczelina 
jest zbyt duża)

„wymieniona awaria działania sytuacji

 

4. Nie spełnia tabeli błędów działania 

rozdarcie, modyfikacja etykiety, znaku 

Regulamin pogwarancyjny
 
1. Nieautoryzowana konserwacja, 
niewłaściwe użycie, zaniedbanie, 
wypadek, zmiana, niewłaściwe użycie 
akcesoriów innych niż produkt lub 

bezpieczeństwa

 

 
2. Korzystanie z akcesoriów innych niż 
produkt lub łzy, modyfikują etykietę, znak 
zapobiegający podrabianiu

3. Ma ważność powyżej trzech paczek z 
powodu siły wyższej spowodowanej 
uszkodzeniem


