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Kezeld egyszerűen
minden mydlink Home eszközöd!

Home is where the SMART is



A Connected Home Hub összeköti a meglévő Wi-Fi hálózatodat minden mydlink Home eszközöddel. 
Használd a mydlink Home érzékelőkkel, hogy figyelmeztetést kapj róla, ha otthonodban mozgás történik, 
vagy ajtód/ablakod kinyílik1. A mydlink Home alkalmazás3 segítségével könnyű a beállítása és a kezelése, az 
eszközöket pedig a már meglévő routeredre csatlakoztathatod. Bármerre is jársz, értesítő üzenetet kapsz 
róla, ha az érzékelők működésbe lépnek. Ráadásul, a hub a többi mydlink Home eszközzel is együttműködik, 
így könnyedén kiépítheted okosotthonodat, telepítési költségek és havi előfizetési díjak nélkül.
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Legyen otthonod biztonságosan 
őrzött és megfigyelt!
A Connected Home Hub összeköti a meglévő Wi-Fi 
hálózatodat minden mydlink Home Z-Wave és Wi-Fi 
eszközöddel.

2 db Fast Ethernet port
Csak csatlakoztasd a routeredhez, és máris 
biztosítja az internetelérést az okostévédhez, DVD-
lejátszódhoz, számítógépedhez, játékkonzolodhoz 
vagy a hálózati tárolóeszközeidhez.

Kezeld egyszerűen minden 
mydlink Home eszközöd
Legyen otthonod biztonságosan őrzött és megfigyelt!

Könnyen üzembe helyezhető

Csatlakoztasd a Connected 
Home Hub-ot Wi-Fi 
routeredhez.

Csatlakoztasd a mydlink Home 
érzékelőket, kamerákat vagy 
más okoseszközöket, és máris 
szabályozhatod azokat a mydlink 
Home alkalmazás segítségével.

Csatlakoztatás Megfigyelés

Töltsd le az ingyenes mydlink 
Home alkalmazást, és a 
gyors beállításhoz kövesd az 
utasításokat.

Alkalmazás



Adj hozzá egy  
Battery Motion Sensor-t, 
hogy figyelmeztetést kapj, ha 
otthonodban mozgás történik,
...vagy egy  
Siren-t, 
ami hangos riasztással jelzi, ha az 
érzékelők működésbe lépnek.

Tedd teljessé 

Központi hub minden egyes 
mydlink Home eszközhöz
Támogatja a mydlink home Z-Wave 
és a Wi-Fi eszközöket is.

Működik a routereddel 
Csak csatlakoztasd meglévő 
routeredhez és a mydlink Home 
eszközeid máris hozzákapcsolhatók.

Csináld magad! 
Könnyen üzembe helyezhető 
és kezelhető a mydlink Home 
alkalmazás segítségével. 

Biztonságos 
Védett az illetéktelen felhasználók 
ellen és támogatja az AES128 bites 
titkosítást.

Értesítő üzenetek 
A mydlink Home érzékelőkhöz 
kapcsolva azonnali értesítést kapsz 
okostelefonodra vagy tabletedre, 
amikor az érzékelők jeleznek.

Azonnali hangos riasztás2 
Csatlakoztasd a Siren-hez a még 
nagyobb biztonság érdekében.

A te mydlink Home-od 
A mydlink Home rendszer úgy 
lett kialakítva, hogy már egyetlen 
okoseszközzel is beüzemelhető, 
és bármikor adhatók hozzá újabb 
eszközök. Az egyedülálló mydlink 
Home alkalmazás iOS és androidos 
okostelefonra vagy tabletre is 
telepíthető, és az összes mydlink 
Home okoseszköz irányítható 
vele. Automatizált ütemterveket 
is beállíthatsz, amikkel otthonod 
intelligens működésűvé válik.



A D-Link európai központja. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, London, NW10 7BX. 
A műszaki jellemzők figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk. A D-Link a D-Link Corporation és tengerentúli 
leányvállalatai bejegyzett védjegye. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.  
©2015 D-Link Corporation. Minden jog fenntartva. E&OE. 

Frissítve: 2015. május

További információ: www.dlink.hu

Home is where the SMART is

USB 2.0 port

LAN portok

Vezeték nélküli hálózat gomb

Hálózati csatlakozó

Reset gomb

Műszaki jellemzők

Általános jellemzők

Hálózati protokollok •	ARP, ICMP
•	TCP/IP
•	 IPv4 és IPv6
•	HNAP

•	DHCP kliens 
•	NTP kliens
•	Bonjour

Vezeték nélküli •	Z-Wave: 
•	868,40 MHz 

•	Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
•	AP mód

Portok •	USB 2.0 •	2 x 10/100 Ethernet

Gombok •	WPS & Z-Wave párosítás / párosítás megszüntetése •	Visszaállítás

LED •	állapotjelző

Fizikai jellemzők

Méretek •	100 x 100 x 110 mm

Teljesítmény •	5 V / 2 A

Hőmérséklet •	üzemi: 0-40 °C •	 tárolási: -20-70 °C

Páratartalom •	üzemi: 20-90% nem kondenzálódó •	 tárolási: 5-95% nem kondenzálódó

Tanúsítványok •	FCC
•	CE

•	Wi-Fi
•	Z-Wave Plus
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  Ehhez mydlink Home érzékelők szükségesek, amik nem részei ennek a terméknek.
 Ehhez Siren eszköz szükséges, ami nem része ennek a terméknek.
 Lásd a tájékoztatást a mydlink Home alkalmazás oldalon, az App Store-ban vagy a Google Play-en az 
eszközöddel való kompatibilitás ellenőrzéséhez.

* Legfeljebb 10 Z-Wave eszköz (DCH-Z***) csatlakoztatható egy Connected Home Hub-hoz. Ez nem 
vonatkozik a mydlink Home Wi-Fi eszközökre, amelyek közvetlenül az otthoni Wi-Fi hálózatra csatlakoznak.


