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LT SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus yra skirtas prijungti tiesiai prie jūsų kompiu-
terio arba Rasberry Pi ir gali būti naudojamas kaip jūsų Zigbee tinklo koordinatorius 
arba maršrutizatorius per ZHA, Zigbee 2MQTI arba „Home Assistant“. Jame integruo-
tas TI Cc2652P+CP2120N ir paruoštas naudojimui su Z-Stack 3.x.0 programine įran-
ga.

LV SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ir paredzēts, lai to tieši iespraustu datorā 
vai Raspberry Pi, un to var lietot kā koordinatoru vai rūteri Zigbee tīklam, izmantojot 
ZHA vai Zigbee 2MQTI atvērtā koda automatizācijas platformās, piemēram, “Home 
Assistant”. Tas ir balstīts uz TI Cc2652P+CP2120N un iepriekš aprīkots ar Z-Stack 3.x.0 
koordinatora aparātprogrammatūru.

EE SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus on mõeldud ühendamiseks otse teie arvuti 
või Rasberry Pi’ga. Seda saab kasutada Zigbee võrgu koordineerija või ruuterina ZHA 
või Zigbee 2MQTI kaudu. See on avatud lähtekoodiga automatiseerimisplatvorm, 
nagu Home Assistant. See põhineb mudelil TI Cc2652P+CP2120N ja sel on koor-
dineerija püsivara Z-Stack 3.×.0.
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LT Išsamesnė informacija
LV Detalizēta apmācība
EE Üksikasjalikumad õpetused

LT Nuskenuokite QR kodą arba apsilankykite sve-
tainėje norėdami perskaityti išsamų vartotojo va-
dovą.
LV Skenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni, lai 
iepazītos ar detalizētāku lietotāja rokasgrāmatu. 
EE Detailsemate juhiste saamiseks skanneeri QR 
koodi või mine veebilehele.

LT FCC įspėjimas

Už atitiktį atsakinga šalis neprisiima atsakomybės dėl vartotojo įran-
gos valdymo modifikavimo gamintojo nepatvirtintais būdais. Šis pri-
etaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Prietaisas negali sukelti žalingų 
trukdžių ir turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, 
kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
FCC pranešimas apie radiacijos poveikį: Ši įranga atitinka FCC 
radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Ši 
įranga turi būti sumontuota ir valdoma mažiausiai 20 cm atstumu 
nuo radiatoriaus ir jūsų kūno. Šis siųstuvas neturi būti vietoje arba 
veikti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.
Pastaba: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės 
skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios 
ribos yra sukurtos tam, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga nuo žal-
ingų trukdžių gyvenamųjų būstų įrenginiuose. Ši įranga generuoja, 
naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją ir jei ji bus sumon-
tuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo 
ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje ne-
bus trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų 
priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant 
įrangą, vartotojas raginamas pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar 
keliomis iš šių priemonių:
- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės, prie kurios prijungtas imtu-
vas, lizdo.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

LV FCC brīdinājums 

Par atbilstību atbildīgā puse neuzņemas atbildību par lietotāja iekārtas 
vadības modificēšanu tādā veidā, ko nav apstiprinājis ražotājs. Šī ierīce at-
bilst FCC noteikumu 15. daļai. Ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, 
un šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, 
kas var izraisīt nevēlamu darbību.
FCC paziņojums par radiācijas iedarbību: Šī iekārta atbilst FCC radiāci-
jas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šis iekār-
ta jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā no radiatora un no jūsu 
ķermeņa. Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt tajā pašā vietā vai darbināt kopā ar 
jebkuru citu antenu vai raidītāju.
Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālās ierīces ier-
obežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir iz-
strādāti, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumi-
em iekārtām dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot 
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek izmantota sas-
kaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr 
nav garantijas, ka konkrētajai iekārtai neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta 
rada kaitīgus radio vai televīzijas signālu uztveršanas traucējumus, kurus 
var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek lūgts mēģināt 
labot traucējumus ar vienu vai vairākām no šīm darbībām: 
- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai citā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uz-
tvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV 
tehniķi.

EE FCC ühilduvuse teatis 

Vastavuse eest vastutav pool ei kanna vastutust, kui kasutaja modifitseeris 
seadet tootja poolt mittekinnitatud viisil. See seade vastab FCC eeskirjade 
15. lõigule. Seadme toimimine peab vastama kahele järgmisele tingi-
musele: (1)  Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. (2) Seade peab 
vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovi-
matuid häireid seadme töös.
FCC teave kokkupuute kohta raadiosageduskiirgusega: See seade 
vastab kontrollimatu keskkonna jaoks kehtestatud FCC kiirguskontrolli 
piirnormidele. See seade peab paiknema ja seda juhtima vähemalt 20 cm 
kaugusel radiaatoritest ja teie kehast. See seade ei või paikneda kohal või 
toimida koos teise antenni või saatjaga.
Märkus: Seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab FCC eeskirjade 
15. osas B klassi digitaalsetele seadmetele kehtestatud nõuetele. Need 
piirmäärad on kehtestatud selleks, et tagada kodukeskkonna seadmete 
vajalik kaitse kahjulike häirite eest. Käesolev seade genereerib, kasutab 
ning võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja 
kasutata vastavalt juhistele, võib põhjustada raadioside häireid. Kuid siiski 
ei saa me garanteerida, et häireid ei teki.  Kui käesolev seade põhjustab 
segavaid häireid raadio- või televisioonisignaali vastuvõtul, mida saab 
teha kindlaks seadme välja- ja sisselülitamise teel, siis soovitame kasutajal 
häirete likvideerimiseks järgida alltoodud juhiseid 
 - Suunata vastuvõtuantenn ümber või viia teise asukohta.
 - Suurendada kaugust seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendada seade pistikupessa, mis asub vastuvõtjast teises vooluahelas.
 - Konsulteerida edasimüüjaga või kogenud raadio-/ TV-tehnikuga.
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