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Zozadu

Lepiaca plocha

Otváranie krytu

Zadné vetracie otvory
Poznámka:
Pri inštalácii alebo používaní 
monitora nezakrývajte 
vetracie otvory.

Displej

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku 
a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu
Spredu

Horné ventilačné otvory

Poznámka: 
Pri inštalácii alebo používaní 
prístroja nezakrývajte 
vetracie otvory.

Otvor na šnúrku

Poznámka:
Ak chcete použiť otvor 
na šnúrku, najprv odstráňte 
zadný kryt.

Mi Temperature and Humidity Monitor 2 
Užívateľská príručka



Príslušenstvo

Obojstranná 
nálepka 

Zložte zadný kryt a dovnútra 
umiestnite batériu CR2032 
tak, aby kladná (+) strana 
mierila hore. Potom opäť 
nasaďte kryt na miesto.

a. Umiestnenie: Monitor umiestnite priamo na 
povrch nábytku, ako je stôl, polička.

b. Použitie obojstranné 
nálepky: Odstráňte fóliu 
z jednej strany nálepky 
a nálepku prilepte na 
zadnú stranu monitora, 
potom uvoľnite kryciu 
fóliu z druhej strany 
a prilepte ju na 
požadované miesto 
na stene.

Inštalácia
Inštalácia batérie

Poznámka: Batérie nie je 
súčasťou balenia a je nutné ju 
zakúpiť samostatne.

Monitor môžete nainštalovať a používať 
nasledujúcimi spôsobmi:
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c. Zavesenie: Odstráňte zadný kryt a pretiahnite 
slučku šnúrky otvorom a okolo háčika. Vráťte zadný 
kryt na miesto a potom môžete monitor zavesiť.

Poznámka: Šnúrka nie je súčasťou balenia a je 
potrebné ju zakúpiť samostatne. 

Teplota

Symbol úrovne pohodlia

Symbol prenosu dát
Jednotka teploty

Vlhkosť
Symbol slabej batérie

Popis displeja
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Pokyny pre symboly

Medzi 19°C 
a 27°C

Medzi 20 % 
a 85 %

Menej ako 20 %

Viac ako 85 %

Viac ako 27°CMenej ako 19°C

Chytré pripojenie
Spojte ho s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / 
Xiaomi Home *. Ovládajte svoje zariadenia a nechajte ho 
spolupracovať s ďalšími zariadeniami pomocou aplikácie 
Mi Home / Xiaomi Home.
Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte aplikáciu. 
Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaný 
na stránku nastavení pripojenia. Alebo vyhľadajte 
"Mi Home / Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami, 
stiahnite ju a nainštalujte.

Upozornenie na slabú batériu

Keď je batéria takmer vybitá, 
na displeji sa objaví tento 
symbol. Vymeňte batériu. Symbol slabej batérie

Teplota

Vlhkosť
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Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite na "+" 
v pravom hornom rohu a potom nasledujte pokyny na 
obrazovke. 

* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiaomi 
Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazené na 
vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový.

Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. 
Postupujte podľa pokynov na základe 
aktuálnej verzie aplikácie.

Poznámka: 

Pripojenie k ďalším zariadeniam

Skontrolujte, či je váš monitor teploty a vlhkosti 
pripojený k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home. Kliknite 
na "   " v pravom hornom rohu používateľského 
rozhrania monitora a potom postupujte podľa pokynov 
na obrazovke a pripojte sa k ďalším inteligentným 
zariadením.
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Monitor sa môže pripojiť iba k zariadeniam 
podporujúcim funkciu Mi Bluetooth 
Gateway. Podrobné informácie získate od 
zákazníckeho servisu.

Poznámka: 

Obnovenie továrenského nastavenia
Ak monitor pracuje normálne, zložte zadný kryt a pomocou 
vodivého materiálu spojte dva kontaktné body nad batériou 
po dobu približne 5-8 sekúnd.

Po reštartovaní monitoru bola obnovená továrenské 
nastavenia a predtým uložené dáta bola vymazaná.
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Vetracie otvory neponárajte do žiadnej kvapaliny. 
Neodstraňujte monitor zo steny násilím, ak je 
pripevnený obojstrannou nálepkou, aby nedošlo 
k poškodeniu steny alebo monitora.
Tento monitor nie je vhodný pre použitie v 
prostrediach s teplotami pod 0°C. Udržujte ho mimo 
drsné prostredie s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
Tento monitor je navrhnutý tak, aby uľahčoval zdravý 
životný štýl, ale nemal by byť používaný ako meracie 
nástroj.

Opatrenie

Denná starostlivosť a údržba

Pri čistení zabráňte vniknutiu vody do monitora. 
Ak je povrch monitora špinavý, môžete ho utrieť 
vlhkou mäkkou handričkou s trochou neutrálneho 
saponátu.
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Špecifikácie
Názov: Mi Temperature and Humidity Monitor 2 
Model: LYWSD03MMC
Materiály: ABS & PMMA
Rozmery: 43 × 43 × 12,5 mm
Hmotnosť: 18 g
Prevádzkové napätie: DC 2,5–3 V
Typ batérie: CR2032 (nie sú súčasťou balenia) 
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy 
Rozsah frekvencie: 2 402 MHz–2 480 MHz 
Maximálny výstupný výkon: 4,16 dBm
Rozsah merania teplôt: 0°C až 60°C
Presnosť merania teploty: ± 0.1°C
Rozsah merania vlhkosti: 0–99% RH
Presnosť merania vlhkosti: ± 1% RH

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo 
a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia 
len pre referenčné účely. Aktuálny produkt a funkcie sa 
môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Spoločnosť MiaoMiaoCe Technology (Beijing) 
Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia 
typu LYWSD03MMC sú v súlade so smernicou

2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia ES o zhode je 
k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

09

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú 
odpadové elektrické a elektronické zariadenia 
(OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by 
nemala miešať s netriedeným domácim odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné 
prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na 
určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických 
a elektronických zariadení, menovaných vládou alebo 
miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia 
pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení 
a podmienkach týchto zberných miest získate od 
inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Dovozca:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




