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Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock Manual HU v1.0  - 2. oldal 
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen száraz. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 
• Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.  
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, 

esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról 
a tűzesetek megelőzése érdekében! 

• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a 

csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb 
sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, 
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és 
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a 
megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 

melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +60°C felett), 

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja a készüléket. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben. 
• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
• Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemeket. 
• Ne távolítsa el a készüléket erővel a falról, ha az öntapadós címkével helyezte el, mivel az 

károsíthatja a falfelületet vagy a készüléket.  
• Ne merítse vízbe a szellőző nyílásokat. 
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JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock 
Modell:   LYWSD02MMC 
Méretek:   110 × 55 × 10.1 mm 
Súly:    57 g 
Tápellátás:   2db CR2032 elem (nem tartozék) 
Névleges feszültség: 3V 
Csatlakozás:   Bluetooth® 5.0 
Működési frekvencia: 2402-2480 MHz 
Maximum kimeneti telj.: 4 dBm 
Idő kijelzés:   1 perc 
Hőmérési tartomány: 0°C és 60°C között 
Hőmérséklet kijelzés: 0.1°C 
Páratartalom tartomány: 0-99% RH 
Páratartalom kijelzés: 1% RH 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet 
változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
 
A DOBOZ TARTALMA 

• Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock 
• Tartókonzol 
• Öntapadó címke 
• Rugalmas mágnes 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Miaomiaoce Technology (Beijing) Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company) 
Address: No. 1-Y1-06, 1F, Tower A, Innovation Building, No. 11 HEPINGLI East Street, Dongcheng 
District, Beijing, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
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KEZELŐSZERVEK 
 
Elölnézet 
 

 
 
Felülnézet  
 

 
 
BEÜZEMELÉS 
 
Elemek behelyezése 
 
Távolítsa el a hátlapot az óráról és helyezzen 
be 2 db CR2032 elemet (külön kapható) a 
negatív (—) oldallal lefelé és helyezze vissza 
a fedelet. 
 
Megjegyzés: Csatlakoztassa a terméket a Mi 
Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz az első 
használat alkalmával. Sikeres csatlakoztatás 
után az óra automatikusan beállítja az időt. 
 
 
 
  

Hátulnézet 

Szellőző nyílások 
Megjegyzés: ne takarja el a szellőző 
nyílásokat a termék használata során 

Elhelyezési jelzés 

Tapadó terület 

Hátlap eltávolítás 

Elhelyezési jelzés 

Tartókonzol 

Tartozékok 

Öntapadó címke Rugalmas mágnes 
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ELHELYEZÉS 
 
Ha az óra megfelelően üzemel, akkor beltérben az alábbiak szerint helyezhető el. 
 
a) Tartókonzollal: Távolítsa el a védőfóliát a 
tartókonzolról, igazítsa össze az elhelyezési 
jelzéseket és erősen ragassza a tartókonzolt az 
óra hátoldalára. Helyezze az órát asztalra, TV 
állványra vagy egyéb egyenes felületre.  
 
 
 
 
b) Öntapadó címkével: Távolítsa el a védőfóliát az 
öntapadó címke egyik feléről és ragassza az óra 
hátoldalára. Majd távolítsa el a védőfóliát az 
öntapadó címke másik feléről is és helyezze az 
órát a falra.  
 
 
 
 
c) Rugalmas mágnessel: Távolítsa el a védőfóliát a 
rugalmas mágnesről és ragassza az óra 
hátoldalára. Helyezze az órát olyan felületre, ahol a 
mágnes megtapad (pl. hűtőszekrény).  
 
 
 
 
 
HASZNÁLAT 
 
Kijelző 
 

 
 
 
Frissítési figyelmeztetés 
 
A kijelzőn megjelenő jelzések nagyobb hatásfokkal történő megjelenítése és a szellemkép elkerülése 
érdekében a kijelző villani fog (a színek inverze jelenik meg) minden 30 percben a kijelző képének 
frissítéséhez. 

Xiaomi 
Temperature and 
Humidity Monitor 

Clock 

Tartókonzol 

Öntapadó 
címke Xiaomi 

Temperature and 
Humidity Monitor 

Clock 

Xiaomi 
Temperature and 
Humidity Monitor 

Clock 

Rugalmas 
mágnes 

Idő 

Páratartalom 

Hőmérséklet 

Kevés energia 

Adatátvitel 

Komfortérzet 
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Komfort érzet megjelenítés 
 
                           Hőmérséklet 
Páratartalom Kevesebb, mint 19 °C 19°C és 27°C között 27°C felett 

Kevesebb, mint 20%    
20% és 85% között    
85% felett    

 
Kevés energia jelzés 
 

Cseréljen elemet, ha ez a jelzés megjelenik a kijelzőn a jobb felső sarokban.   
 
OKOS OTTHON CSATLAKOZTATÁS 
 
Az óra a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás segítségével használható. Töltse le és telepítse az 
alkalmazást a QR kód segítségével vagy keresse meg az alkalmazás boltban. 
 

 
FC56B352 

 
Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és érintse meg a „+” ikont a jobb felső sarokban. 
Válassza a kód beolvasása lehetőséget (Scan QR code) és olvassa be a QR-kódot, majd kövesse a 
kijelzőn megjelenő információkat. 
 
Csatlakozás más eszközökhöz 
 
Az alkalmazáshoz történt sikeres csatlakoztatás után nyissa meg a „Xiaomi Temperature and Humidity 
Monitor Clock” eszközt az alkalmazásban és válassza a "Smart scenes" menüpontot. Kövesse az 
utasításokat további okos eszközök csatlakoztatásához. 
 
Megjegyzések: 
 
• Az okos csatlakoztatáshoz az órának Bluetooth gateway funkcióval rendelkező eszközzel kell 

együttműködnie. A gateway és további csatlakoztatható eszközök külön kaphatóak. Lépjen 
kapcsolatba az ügyfélszolgálattal további információkért. 

 
• Az alkalmazás verziója frissülhet, kövesse az aktuális verzióban található utasításokat.  

 
  

Kevés energia 
jelzés 
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GYÁRI ÁLLAPOTRA ÁLLÍTÁS 
 
Távolítsa el a hátlapot és kösse össze a “Reset” és a “Gnd” fém 
érintkezőket az egyik elem közelében egy fém vezetővel több, mint 
7 másodpercig, az óra működése közben. Az óra újraindítása után 
a gyári állapot visszaállításra került.  
 
 
 
 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 
• Kerülje el, hogy víz kerüljön az óra belsejébe tisztítás során. 
• Ha az óra felülete bekoszolódik, törölje egy puha nedves ruhával kevés semleges tisztítószert 

használva. 
 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Hiba Hiba oka Megoldás 

A kijelző nem frissül 
Az elem lemerült Cseréljen elemet 

Az elem rossz polaritással lett 
behelyezve 

Helyezze be az elemeket megfelelő 
polaritással 

Az idő nem pontos Nem történt kalibrálás hosszabb 
ideje 

Végezze el a kalibrálást a Mi / 
Xiaomi Home alkalmazáson 

keresztül 

A hőmérséklet és a 
páratartalom nem pontos 

A szellőző nyílásokat eltakarták Távolítson el minden idegen tárgyat 
a szellőző nyílásokról 

Víz jutott a szellőző nyílásokba 
Helyezze jól szellőző helységbe 

vagy használjon papírtörlőt a teljes 
szárításhoz 

 
 

IMPORTŐR: 
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