KingMi Smart Power Strip (5 Standards Ports)

Особливості пристрою

Електричний подовжувач - хаб на 5 універсальних розеток

- Використовуйте телефон та інші портативні пристрої для дистанційного керування
подовжувачем при підключенні до інтернету.
- Коли електричний струм перевищує граничне значення, пристрій автоматично
відключається від електроживлення, запобігаючи перенавантаженню подовжувача;
- Після відключення зайвих пристроїв, які стали причиною перенавантаження,
відновіть роботу подовжувача за допомогою сенсорної кнопки живлення або
мобільного додатку. Приступайте до використання пристрою після заміни
запобіжника.
- У разі визначення витоку струму пристрій може автоматично відключитися від
живлення. Одночасно в додатку ви отримаєте попереджувальне повідомлення.
- Подовжувач оснащений подвійною і потрійною системами захисту, які не залежать
одна від одної.
- Використання вогнестійкого матеріалу, який відповідає державним стандартам.
- 5 стандартних роз’ємів, кожен з яких однаково може використовуватися для
стандартних розеток з трьома плоскими вилками, двома вилками і для стандартних
німецьких розеток з двома круглими вилками (4.8 мм).
- Використання сенсорної кнопки для більш легкого і зручного управління пристроєм.

Ознайомлення з пристроєм
Сенсорна кнопка
живлення

Спасибі за використання даного пристрою.
Даний подовжувач має 5 стандартних роз’ємів,
підтримує технологію віддаленого управління,
має захист від перепадів напруги, оснащений
системою контролю від витоку струму та
захисними пластинами, які запобігають
можливість ураження електричним струмом.

Стандартні роз’єми
Трирівневий захист
Дворівневий захист

Характеристики
Назва: KingMi Power Strip (5 Standards Ports);
Модель: QMCXB02ZN;
Стандарт: GB2099.3-2008; IEEE 802.11 b / g / n;
CMIIT ID: 2016DP1397;
Частота бездротового зв’язку: 2.4G;
Матеріал корпусу: вогнестійкий полікарбонат;
Розмір: 265х42х26 (мм);
Довжина пристрою: загальна довжина 2.2м;
Вага: 315г. ;
Технічні параметри: 2500W MAX, 10A MAX, 250V;
Робоча температура: -10С ~ + 40C.

Налаштування
Підключіть пристрій до живлення, забезпечте наявність стійкого сигналу Wi-Fi. Коли
на подовжувачі з’явиться індикатор жовтого кольору, що миготить, увійдіть в «Mi
Smart Home» АРР і дотримуйтесь вказівок KingMi Smart Power Strip.
Індикатор синього кольору, що постійно світиться, вказує на успішне збереження
налаштувань. Приступайте до віддаленого управління пристроєм.

Встановлення додатку
Встановіть з плеймаркета додаток
Mi Smart Home або відскануйте
QR-код.
Встановіть та запустіть додаток і
дотримуйтесь вказівок.
Це пристрій вже внесено в список
пристроїв Mi Smart Home.

Інтерфейс
Після установки додатку почнеться автоматичний пошук KingMi Smart Strip. Натисніть
на інтерфейс основного управління: якщо підсвічування екрану горить синім
кольором, це означає, що подовжувач включений; якщо підсвічування екрану немає,
значить пристрій в вимкненому стані.

Таймер
За умови активованої функції «Таймер»,
ви можете встановити час вмикання і
вимикання пристрою.

Статистичні дані по
витратам електрики
Перевіряйте витрата електрики за годину,
день, тиждень.

Зворотній відлік
Встановлюйте зворотний відлік до
вимикання подовжувача.

Підключення до мережі
У разі змін в мережі Інтернет, будь ласка, виконайте скидання налаштувань KingMi
Smart Power Strip. Індикатор синього кольору, що постійно світиться, вказує на
успішне скидання налаштувань, після цього можна приступати до звичайного
використання пристрою.

Оновлення програмного забезпечення
Під час оновлення програмного забезпечення індикатор буде мерехтіти жовтим
кольором.

Увага!
У разі перевантаження даного пристрою, якщо струм навантаження перевищує 10 А,
подовжувач може автоматично відключитися від живлення. Після від’єднання зайвого
обладнання, можна відновити нормальну роботу пристрою за допомогою додатку,
або сенсорної кнопки живлення.

Скидання налаштувань
Підключіть пристрій до живлення, після чого
на пристрої почне блимати індикатор синього
кольору. Натисніть на кнопку живлення і
утримуйте протягом 5 секунд, поки не почне
миготіти індикатор жовтого кольору. Увійдіть в
«Mi Smart Home» додаток і дотримуйтесь вказівок
керівництва KingMi Smart Power Strip. Синій
індикатор, який постіно горить, вказує на успішне
збереження всіх налаштувань і відновлення
нормальної роботи подовжувача.

Засоби безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•

Загальна потужність всіх підключених пристроїв не повинна перевищувати
номінальну потужність подовжувача.
Забороняється зав’язувати кабель живлення, використовувати пристрій при
скрученому кабелі, щоб уникнути перегріву подовжувача.
Погане заземлення або нестандартне заземлення можуть стати причиною
виникнення небезпечної ситуації.
Не використовуйте подовжувач в приміщеннях з підвищеною вологістю.
Забороняється самостійно розбирати пристрій.
Забороняється нагрівати пристрій. Встановлюйте подовжувач далеко від джерел
тепла.
При підключеному пристрої забороняється використовувати будь-які предмети і
інструменти для перевірки надійності захисних пластин подовжувача.
Забороняється самостійно розбирати, вносити зміни, ремонтувати даний
пристрій.

чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови, які не входять до гарантійне обслуговування
1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання,
під впливом води, нещасний випадок, пошкодження етикетки та маркування
пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного
обслуговування KingMi;
5. Поломки пристрою або його компонентів з «Списку несправностей», які виникли в
зв’язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Список несправностей

Онлайн обслуговування: спільнота «KingMi Technology», отримайте поради від
користувачів даної продукції
Виробник: ТОВ «KingMi (Beijing) Technology»
Адреса: Beijing city, Haiding District, Cuiwei Road 2, China Academy of Science and
Technology, East Building, Block B, 6th Floor, Office 601.

Гарантія
Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про
«Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». В гарантійне сервісне
обслуговування входить:
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку
несправностей», центр сервісного обслуговування KingMi визначає причину
проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку
несправностей», центр сервісного обслуговування KingMi визначає проблему, після
чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку
несправностей», центр сервісного обслуговування KingMi визначає проблему, після
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