Смарт WiFi Метеорологична станция SWS-S003
Ръководство за употреба

Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за
бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ: Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този
продукт.
ВНИМАНИЕ! Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от
задушаване!

I. Мерки за безопасност

• Не използвайте метеорологичната станция и/или безжичните сензори, ако те са с видимо
повреден корпус.
• Не опитвайте да разглобявате, отваряте, ремонтирате или модифицирате продукта.
• Не поставяйте метеорологичната станция и безжичните сензори в близост до източници на
топлина, както и под пряка слънчева светлина.
• Не инсталирайте метеорологичната станция на открито. Само безжичните сензори могат да
бъдат използвани на открито!
• Не поставяйте и не използвайте продукта в помещения с висока влажност на въздуха.
• Преустановете използването на продукта незабавно, ако усетите, че корпусът е прекалено
нагрят или усещате неприятна миризма около него.
• Избягвайте да пипате корпуса на метеорологичната станция с мокри ръце.
• Не използвайте разтворители и агресивни препарати за почистване.
• При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания
сервиз.

II. Изглед на основното тяло
1. Визуализиране на прогноза за времето

UV индекс

Атмосферно
налягане

Скорост на
вятъра

Температура и
влажност на въздуха
Реално усещане за
температура
Прогноза за времето:
слънчево, облачно, дъждовно,
снеговалеж, гръмотевична
буря, частична облачност

Изглед отпред
2. Визуализиране на температура и влажност на въздуха

Данни за температура и влажност на въздуха,
събрани от безжичните сензори
Икона, показваща канал (външен сензор), данните от който се визуализират в момента
Икона, показваща сила на сигнала на външния сензор
Икона за нисък заряд на батерията на външния сензор
Икона, показваща тренд на промяна в температурата и влажността на въздуха
Икона, показваща, че визуализираните данни се отнасят за безжичните сензори
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Данни за температура и влажност на въздуха,
събрани от метеорологичната станция (основно тяло)
Икона, показваща тренд на промяна в температурата и влажността на въздуха
Икона, показваща, че визуализираните данни се отнасят за основното тяло
Промяна на яркостта на
LED подсветката

Изглед отгоре

Micro USB порт
за захранване

Изглед отзад
1.
2.
3.
4.

Изглед отстрани

Бутон Синхронизиране/Сдвояване
Бутон за Wi-Fi връзка
USB порт за зареждане на дигитални устройства (5V, Max 1A)
Micro USB порт за захранване (5V)

III. Изглед на безжичния сензор

Изглед отгоре
LED индикатор

• Натиснете, за да синхронизирате
събраните от безжичния сензор данни
• Натиснете и задръжте, за да свържете
с основното тяло на метеорологичната
станция

Изглед отпред

Изглед отзад

Завъртете по посока
обратна на
часовниковата стрелка,
за да отворите капака
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Завъртете по посока на
часовниковата стрелка,
за да затворите капака

1. Отвор за окачване с ремък (не е включен в комплекта)
2. Отделение за батерия CR2477

Изглед отзад със
свален капак

IV. Инсталиране на основното тяло и безжичните сензори

Micro USB вход
за захранване

Инсталиране върху
равна повърхност

Изглед отзад

Отвор за
окачване на стена
Micro USB вход
за захранване

Изглед отстрани

Окачване на стена
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Окачване с ремък
(не е включен в комплекта)

Прикрепване със
самозалепващ стикер
(3 бр. включени в комплекта)

V. Смяна на батерията на безжичните сензори

Стъпка 1
Завъртете капака, покриващ
отделението за батерия, по посока
обратна на часовниковата стрелка

Стъпка 2
Поставете нова батерия CR2477.
Положителният полюс на батерията
трябва да сочи навън.

Стъпка 3
Завъртете капака
по посока на
часовниковата
стрелка

VI. Описание на потребителския интерфейс на метеорологичната станция
1. Ново устройство
(Интерфейс по подразбиране, наличен при
стартиране на устройството)

2. Връзката с рутера не е осъществена; Онлайн
прогнозата за времето не е синхронизирана;
Локалната температура и влажност на въздуха се
визуализират нормално

Икона за WiFi,
премигваща
интензивно
Час и дата по подразбиране, при
стартиране на устройството

Икона за WiFi,
премигваща
интензивно
Час и дата по подразбиране, при
стартиране на устройството
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3. Връзката с рутера е осъществена; Няма връзка с интернет; Онлайн прогнозата за времето не е
синхронизирана; Локалната температура и влажност на въздуха се визуализират нормално.
Потребителски интерфейс на безжичните сензори
при различен статус
Безжичният сензор не е свързан
(премигва интензивно)
(нищо не се визуализира)
Безжичният сензор е свързан, но е Off-Line
(сдвоеният канал не премигва,
иконата за връзка не се показва)
Иконата за WiFi Безжичният сензор е свързан и метео-станцията
не се показва синхронизира данните, които той събира
(сдвоеният канал не премигва)
(данните за темп. и влажност
се визуализират нормално)

Час и дата синхронизирани от мрежата
Нормално показване на часа и датата

4. Връзката с рутера и с интернет е осъществена;
Онлайн прогнозата за времето не може да се
синхронизира в рамките на 15 мин. до 2 ч.; Локалната
температура и влажност на въздуха се визуализират
нормално.
Иконата за WiFi
свети постоянно

Нормално показване на часа и датата

5. Връзката с рутера и с интернет е осъществена;
Онлайн прогнозата за времето не може да се
синхронизира повече от 2 ч. Локалната температура и
влажност на въздуха се визуализират нормално.

Иконата за WiFi
свети постоянно

Нормално показване на часа и датата
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6. Нормална работа на устройството
Връзката с рутера и с интернет е осъществена; Онлайн
прогнозата за времето се синхронизира; Безжичните
сензори са свързани и данните се синхронизират;
Локалната температура и влажност на въздуха се
визуализират нормално.
Иконата за WiFi
свети постоянно

VII. Свързване на основното тяло с безжичните сензори
1. Инсталирайте основното тяло на закрито.
2. Инсталирайте безжичните сензори на открито или на закрито. Уверете се, че устройствата са
разположени в рамките на допустимия обхват.
3. Натиснете бутон “SYNC/PAIR”,разположен върху основното тяло. Ще чуете кратък звуков сигнал,
показващ, че устройството е в режим на синхронизиране на данни. Натиснете бутона на
безжичния сензор, за да синхронизирате устройството с основното тяло. Ще чуете 3
последователни звукови сигнала, показващи, че безжичния сензор и основното тяло са
синхронизирани. Ако безжичния сензор е извън обхвата на основното тяло, при натискане на
бутона за синхронизиране на данните няма да чуете 3 последователни звукови сигнала.
4. Повторете точка 3, за да свържете всички безжични сензори.
Натиснете бутона на даден сензор, за да проверите кой канал за връзка използва с основното тяло
(CH1, CH2, CH3).
За да спрете синхронизирането на всички сензори с основното тяло, натиснете и задръжте бутон
“SYNC/PAIR” докато не чуете 3 последователни звукови сигнала. Иконата
ще премигва
интензивно. За да синхронизирате с безжичен сензор, натиснете и задръжте бутона на съответния
сензор.

VIII. Свързване метео-станцията със смарт приложение Xmart Home
1. Инсталиране на приложението и създаване на потребителски профил – Изтеглете
приложението Xmart Home, налично в Google Play и App Store. Следвайте интуитивния
интерфейс, за да създадете потребителски профил.
2. Добавяне на метео-станцията към Вашия профил в приложението Xmart Home
ВАЖНО! Преди да изпълните описаните по-долу стъпки, моля уверете се, че Wi-Fi мрежата,
която използвате е 2.4 GHz, смартфонът Ви е свързан към Wi-Fi мрежата, към която искате да
добавите метео-станцията, Bluetooth връзката и Функцията за гео-локализиране (Location) са
активирани в настройките на Вашия смартфон.
3. Уверете се, че иконата за WiFi връзка премигва интензивно. Ако иконата не премигва
интензивно, натиснете и задръжте бутон WiFi.
От началния екран на приложението изберете Add Device или щракнете върху бутон “+”,
разположен в горния десен ъгъл на екрана.
Приложението автоматично ще открие Смарт метеорологичната станция и ще Ви предложи да я
добавите към Вашия профил.
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Изберете Go to add, за да
свържете смарт
метеорологичната станция с
приложението Xmart Home

Натиснете върху + ,
въведете данни за WiFi
мрежата и потвърдете с
натискане на Confirm

При коректно въведени
данни метео-станцията ще
се свърже автоматично със
смарт приложението.

IX. Управление на метео-станцията през смарт приложение Xmart Home
1. Основния екран

Локация, базирана на
настройките за локация на
мобилния телефон

Час и дата (А)
Прогноза за времето,
температура и реално
усещане за температура (B)

Влажност на въздуха, UV индекс,
Скорост на вятъра и Атмосферно
налягане, базирани на прогноза
за времето, синхронизирана от
мрежата (C)

Температура, влажност на
въздуха и подробни данни за
динамиката на двата
показателя, събирани от
основното тяло на
метеорологичната станция (D)

Температура, влажност на въздуха
и подробни данни за динамиката
на двата показателя, събирани от
безжичен сензор CH1 (E)

Температура, влажност на
въздуха и подробни данни за
динамиката на двата
показателя, събирани от
безжичен сензор CH2 (E)

Икона за нисък заряд на
батерията на безжичния сензор
Температура, влажност на
въздуха и подробни данни за
динамиката на двата показателя,
събирани от безжичен сензор
CH3 (E)
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2. Дата и час
Натиснете върху Дата и час (A), за да заредите екран: Настройка на дата и час. За да съхраните
промените, които правите натиснете “Save”.

Скролнете нагоре/надолу, за да настроите час

Ако сте избрали опция Network auto-time, часовникът ще се
сверява автоматично с часа, който показва мрежата. Ако
опцията не е избрана, можете да сверите часовника ръчно.
Ако сте избрали тази опция, часовникът ще работи в режим:
24 часа. Ако опцията е изключена, часовникът ще показва 12
часа с индекси AM и PM.

3. Настройки
Натиснете върху полето с прогноза за времето (B), за да заредите екран: Настройки (Setting).

Настройка на ниво на яркост на екрана.
Активиране на нощен режим: Възможност за задаване на
времеви интервал, през който екранът на метео-станцията
ще работи с минимална яркост. След изтичане на
зададения период, екранът ще работи с настроената по
подразбиране яркост.
Настройки на звукова и визуална аларма
Настройки на мерни единици:
Температура: °C/°F
Скорост на вятъра: km/h / mph
Атмосферно налягане: hpa / mbar
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Избор кои икони искате да се показват върху екрана на
метеорологичната станция. За да покажете икона, изберете
“Display”. За да скриете икона, изберете “Hide”.

4. Настройки на аларми (известия) при промяна в определен показател.
Натиснете върху поле: Hum, UV Index, Wind Speed, Pressure (C)
При промяна в UV
индекса, ще се активира
аларма, спрямо
зададените настройки от
меню Alert action

При промяна в скоростта
на вятъра, ще се активира
аларма, спрямо
зададените настройки от
меню Alert action

При промяна в атм.
налягане, ще се активира
аларма, спрямо
зададените настройки от
меню Alert action
При промяна в
температурата, ще се
активира аларма, спрямо
зададените настройки от
меню Alert action

При промяна във
влажността на въздуха,
ще се активира аларма,
спрямо зададените
настройки от меню Alert
action
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5. Настройки на аларми (известия) при промяна в температура или влажност на въздуха,
събирани от основното тяло или безжичните сензори.
Натиснете върху поле (D) за основно (вътрешно) тяло и полета (E) за безжични сензори.

Промяна на името на
вътрешното тяло/сензора

При промяна в
температурата, ще се
активира аларма,
спрямо зададените
настройки от меню
Alert action

При промяна във
влажността на въздуха,
ще се активира аларма,
спрямо зададените
настройки от меню
Alert action

6. Проследяване на динамиката на температурата и влажността на въздуха
Изберете икона
за достъп до графики за динамиката на температурата и влажността на
въздуха по часове, дни, месеци и години.
Бележка: Ако някой безжичен сензор не е
синхронизиран с метеорологичната станция,
същият ще бъде визуализиран в бледосиво в
приложението.
7. Споделяне на управлението на метеорологичната станция с други потребители на смарт
приложението Xmart Home
Щракнете в горния десен ъгъл на основния екран на приложението. Изберете Share device.
Бележка: Съветваме Ви да споделите управлението на устройството като добавите допълнителни
членове на Вашето домакинство и зададете нива на достъп за всеки един от тях.
Стъпка 1. Изберете Home Settings
Стъпка 2. Изберете Add Member –> App account
Стъпка 3. Въведете име за новия потребител (поле
Name), Въведете e-mail адрес, с който потребителят е
регистриран в приложението Xmart Home (поле
Account), Задайте роля за новия потребител (поле
Family Role)
Новият потребител трябва да потвърди оторизацията
от собствения си профил в приложението Xmart
Home.
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X. Възможни проблеми и решения
1. Неуспешна връзка с WiFi
- Слаб Wi-Fi сигнал
- Уверете се, че използвате 2.4GHz. WiFi мрежа.
- Натиснете и задръжте бутон WiFi, за да нулирате WiFi настройките и опитайте отново да
свържете смарт приложението с метео-станцията.
2. Неуспешно синхронизиране на прогноза за времето през WiFi
- Рестартирайте метеорологичната станция. След успешно свързване с WiFi мрежата, данните ще
се синхронизират автоматично. Ако по време на употреба интернет връзката изчезне, данните
ще се синхронизират автоматично в рамките на 15 минути, след възстановяване на интернет
връзката.
3. Данните от безжичен сензор не се синхронизират
- Натиснете бутон SYNC/PAIR на основното тяло, след това натиснете и задръжте бутона на
безжичния сензор.

Сканирай, за да изтеглиш
смарт приложението Xmart Home!

Съгласно Директива 2012/19/ECвсички излезли от употреба електрически и
електронни устройства, включително батерии следва да бъдат предадени за
рециклиране на определените за целта места.

Техническа спецификация и допълнителна информация за продукта, можете да откриете на

www.topdigital.bg

Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на
следния адрес: http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/sws-s003.pdf
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