
urządzenie uchwyt
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Usuwanie urządzenia
1. Na urządzeniu przytrzymaj przycisk „otwór sieci” przez 
5 sekund- - zielona dioda zacznie wolno mrugać (około 
3 sekundy - 6 razy)
2. W telefonie przesuń - gest w lewo i usuń urządzenie 
lub przytrzymaj dłużej nazwę urządzenia aż wyświetli się 
podmenu, następnie naciśnij usuń urządzenie

Odklej folię i zamontuj uchwyt w wybranym miejscu

Uchwyt należy zamontować strzałką do góry

M
on

ta
ż

M
on

ta
ż

Firma Piri nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na 
skutek niewłaściwego używania systemu.
Dołączone do urządzeń baterie nie są ich integralną częścią, nie 
podlegają reklamacji, a firma Piri nie bierze odpowiedzialności za 
ich prawidłowe działanie.
Deklarowany zasięg działania sieci Ziegbee jest oparty na 
badaniach laboratoryjnych i dotyczy otwartych przestrzeni. 
Należy mieć na uwadze że materiały wykorzystywane do budowy 
domów i mieszkań, grubość ścian i warunki pola 
elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na znaczne 
ograniczenie zasięgu sieci.
Firma Piri udziela 2 letniej gwarancji na terenie UE
Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzeń i oprogramowania 
produkty i oprogramowanie może ulec zmianie.
W przypadku wyłączenia prądu lub wyłączenia sieci WIFI, po 
ponownym włączeniu należy sprawdzić działanie systemu. 
System powinien działać, w przypadku jeśli nie działa należy 
ponownie zainstalować centralkę i urządzenia. 

Aktualne informacje zawsze znajdziecie na piriglobal.com
Dodawanie urządzeń
1.Naciśnij przycisk        i dodaj wybrane urządzenie

2.Centralka mruga co sekundę na niebiesko

3. W urządzeniu do otworu sieci wkładamy dołączony 
pin i przytrzymujemy przycisk przez 2 sekund aż zielona 
dioda na urządzeniu zacznie szybko mrugać (dwa razy 
na sekundę)
4. Centralka wraz z urządzeniem zaczyna parowanie
5. Po zakończeniu procesu, na ekranie pojawi się 
komunikat - parowanie zakończone sukcesem
6. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu przejdź w 
aplikacji do strony głównej, następnie naciśnij nazwę 
centralki, przeciągnij palcem od góry do dołu aby 
odświeżyć stronę. Następnie sprawdź czy na liście jest 
twoje urządzenie. Jeśli go nie ma powtórz proces 
parowania.

Krok 1Inteligentny czujnik 
temperatury i wilgotności

Instrukcja obsługi
HSIO17005

Usuń taśmę spod baterii aby załączyć urządzenie

Inteligentny czujnik temperatury i wilgotnośći
Urządzenie mierzy w czasie rzeczywistym 
temperaturę i wilgotność. Urządzenie działa na 
bezprzewodowym  łączu Ziegbee które to zużywa 
niewielką ilość energii. Dzięki wysokiej precyzji 
pomiaru temperatury i wilgotności, na bieżąco 
mamy informację o danych w postaci bieżących 
wskazań jak i raportu historycznego.
Produkt do użytku wewnątrz.

Inteligentny czujnik temperatury i wilgotnośći
1. Zasilanie DC 3V (1 bateria CR2450)
2. Pobór prądu w czasie czuwania poniżej 10uA
3. Sieć Ziegbee Ad-Hoc
4. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni
5. Zakres temperatury -10  +50 C
6. Wilgotność maks 95%RH 
7. Wymiary zewnętrzne 60*60*20.8mm

Prosimy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zaktualizowane 
informacje dotyczące instrukcji obsługi znajdują się na stronie 

piriglobal.com
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