
Smartpanel s Wi-Fi
hodiny / meteostanice

Návod k obsluze



Smartpanel s Wi-Fi
hodiny / meteostanice

Zobrazuje teplotu v místnosti a zároveň venkovní teplotu.

Teplota v místnosti je měřena senzorem na zadní části zrcadla, venkovní teplota 

je zobrazena přes internet dle nastavené polohy.

Konfigurace stanice probíhá prostřednictvím mobilního telefonu (Android nebo iOS).

Zobrazuje aktuální čas (aktualizován přes internet).

Umístění    Pravá nebo levá spodní část zrcadla

Stupnice měření teploty  1˚

Stupnice měření vlhkosti  1˚

Provozní napětí   DC 12 V / 24 V

Rozměry displeje   7, 3”

Rozměry grafiky   158 x 68 mm

Rozměry produktu   172 x 72 x 10 mm

SPECIFIKACE

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VLASTNOSTI

∙ Automatické nastavení času a počasí pomocí signálu Wi-Fi

∙ Nastavení formátu času 12 / 24

∙ Nastavení formátu teploty °C / °F

∙ Nastavení formátu data dd-mm / mm-dd

∙ Předpověď počasí (na aktuální a následující den)

∙ Možnost ručního výběru lokality

∙ Nastavení jasu displeje

∙ Nastavení jasu displeje v nočním režimu



SPECIFIKACE

NASTAVENÍ METEOSTANICE

WiseMirror

App

1. Jakmile je zrcadlo připojeno k síti, přejde stanice do konfiguračního režimu.

   Na displeji se zobrazí „SCAN“.

   (V případě chyby stanice zobrazí nápis „Error“. Resetujte stanici tím, že ji třikrát odpojíte

   a opětovně připojíte k napájení.)

2. Chcete-li stanici nakonfigurovat, nainstalujte si do svého smartphonu

    bezplatnou aplikaci WiseMirror. (Google Play, App Store)

Čas

Formát času 12 / 24 h

Datum dd / mm

Den v týdnu (zkratka)

Aktuální počasí

(slunečno, polojasno, zataženo, déšť, bouře, sníh)

Ikona WiFi

Vnitřní teplota

Venkovní teplota a vlhkost

Denní teplotní rozsah – předpověď
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3. Spusťte aplikaci ve svém 

    zařízení. Klikněte na 

    tlačítko v pravém horním 

    rohu aplikace (znak „+“).

 

Následně vyberte síť WiFi, 

vyplňte heslo a potvrďte

kliknutím na tlačítko „Next“

pro připojení aplikace 

k internetu.

Stanice se automaticky 

připojí k síti WiFi a spáruje

se zařízením s aplikací. 

4. Podle stavu meteostanice

vyberte jednu z možností

viz. obrázek.

5. 



6. Chcete-li přejít na 

    nastavení aplikace, 

    vyberte zařízení 

    v hlavním rozhraní.

7. V základním nastavení 

    si můžete nastavit počasí, 

    hodiny, datum, lokalitu, 

    noční režim atd.



Děkujeme Vám, 
že jste si vybrali 

právě náš výrobek. 

Telefon: +420 605 336 396

E-mail: info@artalo.cz

Artalo design s.r.o.
Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

www.artalo.cz


