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Smart panel Wi-Fi-vel
óra / időjárás állomás

Egyszerre mutatja a helyiség hőmérsékletét és a kültéri hőmérsékletet.

A helyiség hőmérsékletét a tükör hátulján található érzékelő méri, a külső 

hőmérsékletet az interneten keresztül jeleníti meg a beállított helyzetnek megfelelően.

Az állomás konfigurálása mobiltelefonon (Android vagy iOS) keresztül történik.

Megjeleníti a pontos időt (az interneten keresztül frissítve).

Elhelyezés                                                        a tükör jobb vagy bal alsó része

Hőmérséklet mérési skála  1˚

Páratartalom mérési skála  1˚

Üzemi feszültség    DC 12 V / 24 V

Kijelző méretei   7, 3”

Grafikai méretek   158 x 68 mm

A termék méretei   172 x 72 x 10 mm

TERMÉKLEÍRÁS

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK

TULAJDONSÁGOK

∙ Az idő és az időjárás automatikus beállítása Wi-Fi jel segítségével

∙ Az időformátum beállítása 12/24

∙ A °C/°F hőmérsékleti formátum beállítása

∙ A dátumformátum beállítása dd-mm / mm-dd

∙ Időjárás előrejelzés (az aktuális és a következő napra)

∙ Manuális helyszínválasztás lehetősége

∙ Kijelző fényerejének beállítása

∙ A kijelző fényerejének beállítása éjszakai módban



SPECIFIKACE

METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA

WiseMirror

App

1. Amint a tükör csatlakoztatva van a hálózathoz, az állomás konfigurációs módba lép. 

A „SCAN” felirat jelenik meg a kijelzőn. (Hiba esetén az állomáson az "Error" felirat jelenik

 meg. Állítsa alaphelyzetbe az állomást úgy, hogy háromszor lekapcsolja majd újra 

csatlakoztatja a tápegységhez.)

2. Az állomás konfigurálásához telepítse az ingyenes WiseMirror alkalmazást 

okostelefonjára. (Google Play, App Store)

Idő

Időformátum 12/24 óra

Dátum nn/hh

A hét napja (rövidítése)

Jelenlegi időjárás (napos, részben felhős, felhős, eső, vihar, hó)

A WiFi ikonja

Belső hőmérséklet

Külső hőmérséklet és páratartalom

Napi hőmérsékleti tartomány - előrejelzés
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3. Indítsa el az alkalmazást 

    az eszközén. Kattintson

    az alkalmazás jobb felső 

    sarkában található

    gombra (a „+” jel).

 

Ezután válassza

ki a WiFi hálózatot, írja 

be a jelszót, és erősítse meg

a „Tovább (next)” gombra

kattintva, hogy az alkalmazást

csatlakoztassa az internethez. 

Az állomás automatikusan 

csatlakozik a WiFi hálózathoz, 

és párosítja az eszközt 

az alkalmazással.

4. Az időjárás állomás 

állapotától függően 

válasszon egyet 

a lehetőségek közül, 

lásd a Képen.

5. 



6. Az alkalmazás

    beállításához válassza 

    ki az eszközt a fő 

    felületen.

7. Az alapbeállításokban 

    beállíthatja az időjárást, 

    az órát, a dátumot, a helyet,

    az éjszakai módot stb.



Köszönjük, hogy termékünket 
választotta.  

Telefon: +36305413847

E-mail: info@artalo.hu

Artalo design s.r.o.
Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Cseh Köztársaság

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

www.artalo.hu


