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Wĳ stellen het op prĳs dat u voor de Mi Smart Sensor 
Set hebt gekozen

In de Mi Smart Sensor Set werkt de Control Hub met een bewegingssensor, een raam- en 
deursensor en een draadloze schakelaar voor het inschakelen van meerdere functies, 
zoals het in- of uitschakelen van nachtverlichting als er beweging wordt gedetecteerd, 
waarschuwingsmeldingen en de deurbel.

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app

Werkt ook met andere Mi smart-apparaten in de Xiaomi Home-app, waardoor u de 
functionaliteiten kunt uitbreiden.

Mi Motion 
Sensor ×2

Mi Window and 
Door Sensor ×2

Mi Control Hub ×1

Mi Wireless Switch ×1

Dit product is te gebruiken met de Xiaomi Home-app. Controleer uw apparaat en koppel 
het aan andere smart home-apparaten in de Xiaomi Home-app.
Scan de QR-code om de Xiaomi Home-app te downloaden en installeren. U wordt 
doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de Xiaomi Home-app al is 
geïnstalleerd. 
Of ga naar de appstore om de Xiaomi Home-app te downloaden en installeren.

Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op '+' en volg de aanwĳzingen om uw 
apparaat toe te voegen.
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In Europa wordt de naam Xiaomi Home-app gebruikt (met uitzondering van Rusland). De 
naam van de app die op uw apparaat wordt weergegeven, moet als standaard worden 
gebruikt.

Opmerking: De versie van de Xiaomi Home-app kan zĳn geüpdatet, volg de instructies 
van de huidige app-versie.

Productoverzicht

Knop
Ingedrukt houden: houd de knop vĳf seconden ingedrukt 
om de hub te rese�en
Eénmaal indrukken: nachtlamp in-/uitschakelen
Tweemaal indrukken: waarschuwing in-/uitschakelen
Driemaal indrukken: onderliggend apparaat toevoegen

1. Mi Control Hub

De Mi Control Hub is het controlecentrum voor de Mi Smart Sensor Set via welke elke 
sensor en schakelaar met elkaar kunnen worden verbonden en communiceren.

2. Mi Motion Sensor

Door een infrarooddetector te gebruiken, detecteert de Mi Motion Sensor bewegingen 
van nabĳe mensen of huisdieren en schakelt hĳ automatisch de nachtverlichting in 
wanneer u thuiskomt en schakelt deze uit wanneer u het huis verlaat.

Verlichtingsdetectiegebied

Luidspreker

Nachtlamp

Fresnel-lens
(met statusindicator) Resetgaatje 

(verbinden/wissen)
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3. Mi Window and Door Sensor
De Mi Window and Door Sensor detecteert de toestand van deuren en ramen door de 
afstand tussen de sensoreenheid en de magneet. In samenwerking met de Control Hub 
kunnen interactiescenario worden ingesteld, zoals het rinkelen van de deurbel als de deur 
wordt geopend.

4. Mi Wireless Switch
De Mi Wireless Switch is makkelĳk in te stellen en maakt een breed scala aan functies 
mogelĳk, zoals het rinkelen van de deurbel en een knop om de alarmmodus in of uit te 
schakelen.

Sensoreenheid Magneet

Statusin
dicator

Resetgaatje 
(verbinden/wissen)

Statusin
dicator

Resetgaatje 
(verbinden/wissen)

Knoppenpaneel

Installeren

Effectieve afstandsverificatie: druk op de geselecteerde locatie van de sensorinstallatie 
het resetgaatje in; de hub maakt een geluid om aan te geven dat de locatie geschikt is 
voor verbinding met de hub.

Mi Motion Sensor
Optie 1: Plaats de eenheid direct in de gewenste positie en houd hem schoon en droog.
Optie 2: Verwĳder de beschermfolie en plaats hem direct in de gewenste positie.
De aanbevolen installatiehoogte is 120 tot 210 cm.
Houd er rekening mee dat de lens tĳdens installatie moet worden uitgelĳnd met het 
detectiegebied en zo dicht mogelĳk bĳ de rand van het bureau of de kast moet worden 
geplaatst of geplakt.
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1. Verwĳder de beschermfolie

Effectief detectiegebied
——Zĳaanzicht

4,5 m 7 m 170°2 m

Effectief detectiegebied
——Bovenaanzicht

2. Plaats hem direct in 
de gewenste positie

2,1 m

Mi Window and Door Sensor
Verwĳder de beschermfolie.
Probeer tĳdens de installatie de markeringslĳn van de sensoreenheid en de magneet uit 
te lĳnen.
Bevestig de sensoreenheid in de openende en sluitende positie van deuren en ramen.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om de sensoreenheid in de openende en sluitende 
positie van het vaste oppervlak te installeren en de magneet op het beweegbare 
oppervlak, zodat de montagekloof kleiner is dan 22 mm wanneer deuren en ramen zĳn 
gesloten.

1. 
2. 

Houd het oppervlak schoon en droog tĳdens het plakken.
Laat de sensor niet vallen tĳdens de installatie, deze is gevoelig voor beschadiging.

1. Verwĳder de beschermfolie 2. Probeer tĳdens de 
installatie uit te lĳnen

3. Zorg dat de montagekloof 
minder dan 22 mm is

3.

Mi Wireless Switch
Optie 1: Plaats de eenheid direct in de gewenste positie en houd hem schoon en droog.
Optie 2: Verwĳder de beschermfolie en plaats hem direct in de gewenste positie.

Houd het oppervlak schoon en droog tĳdens het plakken.
Niet installeren op metalen oppervlakken. Dit hee� invloed op het draadloze communicatiebereik.

1. Verwĳder de beschermfolie 2. Plaats hem direct in 
de gewenste positie
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1. Basisfuncties
De fabrieksinstellingen stellen de Mi Smart Sensor Set beschikbaar voor gebruik zonder 
de toevoeging van onderliggende apparaten. Basisinteractiefuncties omva�en 
waarschuwingen, een kleurlich�imer en een wekker.

Functies en eigenschappen

2. Meer interactiescenario's
Bovendien kunnen er via de Xiaomi Home-app eenvoudige automatische instellingen 
worden ingesteld om meer interactiescenario's in te schakelen, zoals hieronder wordt 
weergegeven:

Dubbelklik op de draadloze schakelaar voor het in- en uitschakelen van nachtlampen

Dubbelklik op de draadloze schakelaar voor het in- en uitschakelen van meldingen

Herinnering aan open deur

Draadloze schakelaar

Als uw deuren langer dan 
één minuut openblĳven

Alarm Pushmeldingen

Nachtlampen

Draadloze schakelaar Waarschuwingsmodus

Meer onderliggende apparaten toevoegen
Open de Xiaomi Home-app, selecteer de Mi Control Hub en volg de aanwĳzingen om een 
onderliggend apparaat toe te voegen, totdat de hub een geluid maakt en 'Verbonden' 
aangee�.
Als het niet is aangesloten, plaatst u het onderliggende apparaat dichter bĳ de hub en probeert u 
het opnieuw.
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Als de bewegingssensor aan een muur is bevestigd, kunt u deze van de muur verwĳderen door 
de sensor tegen de klok in te draaien.

Instructies voor het vervangen van de ba�erĳ

Mi Motion Sensor
Open het ba�erĳklepje van de bewegingssensor door het deksel tegen de klok in te draaien.1. 

Verwĳder de ba�erĳ met de hand of gebruik eventueel een niet-metalen gereedschap.2. 

Let op de positieve en negatieve polen van de ba�erĳ. De positieve pool moet naar 
boven wĳzen.

Mi Window and Door Sensor
Open het ba�erĳklepje met de hand of met gereedschap.1. 

Plaats een CR2450-ba�erĳ in het ba�erĳvak.3. 

Plaats de vergrendeling van het ba�erĳklepje in de juiste positie en bevestig dit door 
het rechtsom te draaien.

4. 
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Let op de positieve en negatieve polen van de 
ba�erĳ. De positieve pool moet naar boven wĳzen.

Verwĳder de ba�erĳ met de hand of gebruik eventueel een niet-metalen gereedschap.2. 

Plaats een CR1632-ba�erĳ in het ba�erĳvak.3. 

Plaats het ba�erĳklepje terug op zĳn plaats.4. 

Mi Wireless Switch
Open het ba�erĳklepje van de draadloze schakelaar door voorzichtig op de 
vergrendeling van het ba�erĳklepje te drukken en deze tegen de klok in te draaien.

1. 

Verwĳder de ba�erĳ met de hand of gebruik eventueel een niet-metalen gereedschap.2. 
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Let op de positieve en negatieve polen van de 
ba�erĳ. De positieve pool moet naar boven wĳzen.

Plaats een CR2032-ba�erĳ in het ba�erĳvak.3. 

Plaats het ba�erĳklepje terug op zĳn plaats door het met de klok mee te draaien.4. 

WAARSCHUWING
ER BESTAAT EEN KANS OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST 
TYPE BATTERIJ. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG ZOALS IN DE INSTRUCTIES BESCHREVEN.

INZAKE RECYCLING.
Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit betekent dat dit product moet worden behandeld conform de Europese richtlĳn 2012/19/EU voor 
recycling en demontage om de impact op het milieu te minimaliseren.
Symbool voor 'Milieubescherming - Afgedankte elektrische apparaten horen niet bĳ het huishoudelĳk afval. 
Breng deze apparaten voor recycling naar een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Neem contact op met 
uw gemeente of winkel voor advies over recycling.' Het symbool op het product of de verpakking gee� aan 
dat dit product niet als huishoudelĳk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden 
ingeleverd bĳ het toepasselĳke inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische 
apparatuur. Voldoet aan de richtlĳnen van de Europese Unie 'Richtlĳn inzake de beperking van gevaarlĳke 
stoffen', die het milieu beschermt door specifieke gevaarlĳke materialen en producten te beperken.

Hierbĳ verklaart Lumi United Technology Co., Ltd dat 
de radioapparatuur voldoet aan RED 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is 
beschikbaar op het volgende internetadres: h�ps://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

VEREENVOUDIGDE 
EU-CONFORMITEITSVERKLARING
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Specificaties

Mi Control Hub
Model: DGNWG05LM
Bedrĳfstemperatuur: 0 °C ~ 40 °C
Vochtigheid in bedrĳf: 0 - 95% relatieve vochtigheid, 
geen condensatie
Ingang: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A
Draadloze connectiviteit: Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, 
ZigBee-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz

Mi Motion Sensor

Model: RTCGQ01LM
Bedrĳfstemperatuur: -10 °C ~ 45 °C
Vochtigheid in bedrĳf: 0 - 95% relatieve vochtigheid, 
geen condensatie
Detectiebereik: ≤ 7 meter
Detectiehoek: ≈ 170°
Ba�erĳ: CR2450
Draadloze connectiviteit: ZigBee-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz

Mi Window and Door Sensor

Model: MCCGQ01LM
Bedrĳfstemperatuur: -10 °C ~ 50 °C
Vochtigheid in bedrĳf: 0 - 95% relatieve vochtigheid, 
geen condensatie
Ba�erĳ: CR1632
Draadloze connectiviteit: ZigBee-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz

Mi Wireless Switch

Model: WXKG01LM
Bedrĳfstemperatuur: -10 °C ~ 50 °C
Vochtigheid in bedrĳf: 0 - 95% relatieve vochtigheid, 
geen condensatie
Ba�erĳ: CR2032
Draadloze connectiviteit: ZigBee-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz




