Hőmérséklet és relatív páratartalom

Termék áttekintése
A hőmérséklet és a relatív páratartalom két
fontos tényező, amely az emberi közérzetet
befolyásolja. Amikor a szoba hőmérséklete és a
relatív páratartalom a megfelelő tartományban
van, a lakókörnyezet minősége jelentősen javul,
és a test hőegyensúlya a legjobb állapotban van,
így a betegség kialakulását könnyen meg lehet
előzni a szervezetben.
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Az emberi test 20 °C és 24 °C közötti
hőmérsékleten, 30–60% relatív páratartalom
mellett érzi magát a legkellemesebben télen, míg
nyáron a 23 °C és 26 °C közötti hőmérséklet és
25–60% relatív páratartalom az ideális.
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Utasítások

Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezze be az elemet, majd
kapcsolja be a Mi hőmérséklet- éspáratartalom-monitort.
2. Használat
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Hőmérsékletre és relatív páratartalomra vonatkozó
komfortzóna-diagram (tekintse meg a belső
hőérzeti értékelési kritériumokat az ASHRAE 55.
szabványsorozatában).

Hátoldal

11

1. módszer: Vigyen fel ragasztót a falfelületre, a
megfelelő helyre, majd helyezze a hőmérséklet- és
páratartalom-monitort a ragasztós felületre, és azt
szorosan nyomja le. A hőmérséklet- és
páratartalom-monitort a szög beállításához el is
forgathatja.
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3. Csatlakozzon az Mi Home alkalmazáshoz.
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*A távoli megtekintéshez és az egymáshoz történő
csatlakoztatáshoz minden Bluetooth funkcióval
rendelkező Mi eszköznek, mint például az Mi
olvasólámpának vagy Mi otthoni biztonsági
kamerának (1080P) ugyanabban a szobában kell
lenniük.

b. Csatlakoztatás

a. Telepítés

Specifikációk

2. módszer: Helyezze a hőmérséklet- és
páratartalom-monitort közvetlenül a kívánt
pozícióba.
* Ne takarja el a szellőzőnyílást, mert az
pontatlan méréseket eredményez.
* Amikor ragasztót használ, ellenőrizze,
hogy a felület tiszta és száraz.
* Amikor a termék szennyezett, azt száraz
ruhával törölje le. Ne használjon maró
hatású oldószereket a tisztításhoz.

Olvassa le a fenti QR-kódot, vagy keresse
fel az App store áruházat az Mi Home
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
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Nyissa meg az Mi Home alkalmazást, válassza a
BlueTooth eszköz hozzáadása vagy az Mi
hőmérsékletés
páratartalom-monitor
lehetőséget. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
Vissza gombot 2 másodpercig az Mi
hőmérséklet- és páratartalom-monitoron, amíg a
Bluetooth ikon villogni nem kezd, azt jelezve,
hogy az eszköz éppen csatlakozik.
A sikeres csatlakoztatás után ellenőrizheti a
hőmérséklet- és páratartalom-értékeket az
Mi Home alkalmazásban

Típus: LYWSDCGQ/01ZM
Hőmérsékleti tartomány: -9,9 °C – 60 °C
Páratartalom- tartomány: 0–99,9%
Méretek: 60,8 × 60,8 ×20 mm
Nettó tömeg: 36 g
A ragasztó méretei: 52,9 × 52,9 ×7.3 mm
A ragasztó tömege: 7 g
Kijelző mérete: 1,78 hüvelyk
Névleges teljesítmény: 0,18 mW
Elem: AAA × 1
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