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Mi Smart Senor Set 
Кориснички водич 

7 чекори до паметен живот



Мi Smart Sensor Set (Глобална Верзија)

•

•

•

•

1 х Контролен Центар
2 х Сензор за движење
2 х Сензори за Врати и Прозорци
1 х Wi-Fi прекинувач



•

•

1. Симнете ја Mi Home Апликацијата

Опција 1:
- За Андроид корисници: 
превземете ја "Mi Home" од 
Google Play Store.
- За iOS корисници: превземете 
ја "Mi Home" од App Store.

Опција 2:
- Скенирајте го QR кодот за да 
ја превземете и инсталирате Mi 
Home апликацијата.



•

•

2. Поврзете се на мрежа

Вклучете го контролниот центар и уверете се 
дека телефонот е поврзан на Wi-Fi мрежа со 
фрекфенција од 2.4GHz.

Вклучете го Mi Контролниот Центар



•

•

3. Додадете уред.
Отворете ја Mi Home апликацијата, изберете 
"+" на горниот десен дел, и следете ги 
упатствата за да го додадете уредот.

Ако не сте поврзани, притиснете и задржете 
го копчето на контролниот центар 5 секунди 
додека жолтото светло не почне да трепка и 
тогаш одново поврзете го уредот.



• Опција 1
− Избери “Add manually” најгоре
− Избери “Household Security” категорија
− Избери “Mi Control Hub” 

• Опција 2  
− Избери “Devices nearby” најгоре
− Извери “ Mi Contol Hub” откако

ке го пронајде 

4. Најди го Mi Контролниот Центар



5. Поврзете го Контролниот центар со мрежа 

• Изберете го рутерот и внесете пасворд
• Конектирајте се автоматски



Повеќе Модули на Контролниот Центар

• Вклучете го ноќното светло
− Опција 1: Притиснете ја 

сијаличката икона во Mi Home апл.
− Опција 2: Притиснете го копчето

за отклучување еднаш

• Овозможете Алармантен Режим
− Опција 1: Притиснете ја иконата

штит во Mi Home апликацијата
− Опција 2: Притиснете го копчето

за отклучување 2 пати

• Додадете дополнителен уред
− Опција 1: Изберете “Device”

најгоре
− Опција 2: Притиснете го копчето

за отклучување 3 пати 



6. Додадете сензор

• Изберете “Device”
најгоре

• Изберете “+” доле 
за да додадете
детски уред

• Изберете сензор

• Следете ги инструкциите за да ги вклучите сензорите
и тие автоматски ке се поврзат со Mi Контролниот Центар



6. Додадете сензор

Сензорите се поврзани со 
Мi Контролниот Центар



7. Креирајте Smart Home Сценарија 
А. во интерфејсот на 
MI Контролниот 
центар притиснете 
"Auto" во горниот дел 
на екранот 

Б. Притиснете "+" во 
долниот дек на екранот 
да додаете сцени.

В. Додадете одна од повеќе 
можни акции за ако ("IF") 
како причина за 
активирањето, и додадете 
една или повеќе акции за 
тогаш  ("Then") како 
последица.

Г.  Наместете го временскиот 
период во кој сценариото ке биде 
активно.



Пример

А. Дојдете дома: Кога сензорот за 
врата и прозорец ке детектира 
дека вратата е отворена, "Smart 
Bulb" и прочистувачот на воздух 
ке се вклучат и камерата ке влезе 
во режим на мирување

Б. Мирување: Притиснете го Wi-Fi 
прекинувачот еднаш. "Smart Bulb" 
i светлото на контролниот центар 
ке се изклучат, и прочистувачот 
на воздух ке влезе во режим на 
ТИВКА работа

В. Ноќно светло: Кога детекторот 
за движење ке откирие нечиво 
движење во ноќта за време на 
"Ефективниот временски период" 
Светлото на котролната станица 
ке се вклучи за да ви биде по 
едноставно да стигнете до 
тоалетот или на се напиете вода 
во ноќта. .

Г. Утро: Притиснете двапати на 
Wi-Fi прекинувачот, "Smart Bulb: 
ке се вклучи и прочистувачот на 
воздух ке влезе во автоматски 
режина на работа.



Пример

Е. Напуштање на домот: 
Притиснете и дрижете го Wi-Fi 
прекинувачот, "Smart Bulb" и 
прочистувачот на воздух ке се 
исклучат, Контролниот центар ке 
го уклучи модот на АЛАРМ и 
камерата ке се влкучи 

За да го сетирате 
"АЛАРМ" модулот на 
работа на контролниот 
центар, Притиснете го 
копчето "Alert" во 
горниот дел на екранот

Притиснете 
"Alert trigger device".

Изберете  "MiMotion 
Sensor" и "MiWindow 
and Door Sensor"

Пред да се вратите во 
домот, не заборавајте да го 
изгасите АЛАРМ модулот на 
работа во "Mi Home" 
апликацијата



Пример

На ''Auto"  страната можете да 
видите листа од сите креирани 
сценарија

Назад на "Home Page" можете 
да ги видите сите smart уреди 
додадени на "Mi Home" 
апликацијата

На "Automation" страната можете да ги 
проверите и уредите сите сценарија



Видеа

https://www.youtube.com/watch?v=T8xjVYWukrE&t=3s

https://drive.google.com/open?id=1Tdog9EjiHNungAhoZ
a27wwi6oVOaUJ5m

https://www.youtube.com/watch?v=T8xjVYWukrE&t=3s
https://drive.google.com/open?id=1Tdog9EjiHNungAhoZa27wwi6oVOaUJ5m


ВИ БЛАГОДАРИМЕ!


