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Oversikt
1� Pakkens innhold

Temperatur- og fuktighetsmåler (x1)

3M-tape (x1) Regulatorisk informasjon (x2) Hurtigstartveiledning (x1)

2� Grunnleggende funksjoner
Temperatur- og fuktighetsmåleren registrerer og viser temperaturen og 
luftfuktigheten innendørs og sender de relevante dataene til en tilknyttet  
EZVIZ-gateway. Når måleren er lagt til i EZVIZ-appen, kan du vise de  
relevante dataene på telefonen din i sanntid. Den kan også utløse andre  
EZVIZ-smartprodukter for å gjøre hjemmet ditt smartere.

Struktur

Skjerm

Sensor

Fremre visning

Sensor

Merke for roteringstretning

Støtteramme

Sett bakfra

Knapp

Knappecelle
Isolasjonsstripe

Diagram for interiør
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Navn Beskrivelse

Knapp

•	 Hold inne knappen i fem sekunder. Temperatur- og fuktighetsmåleren 
omstarter, og deretter starter modus for tillegging av enheter. 
Signalikonet på enhetens skjerm blinker raskt mens dette pågår.

•	 Trykk raskt på knappen for å bytte mellom visning for celsius (°C) og 
fahrenheit (°F).

•	 Trykk raskt to ganger på knappen for å bytte mellom normal modus og 
modus for høy ytelse. 

Skjerm

Fuktighet

Signalikon

Temperatur (°C som standard)

Elektrisk mengde

Oppsett
Følg trinnene for å konfigurere måleren:

1. Skaff EZVIZ-appen. 
2. Slå på temperatur- og fuktighetsmåleren.
3. Legg til måleren på EZVIZ-kontoen din.

1� Få tak i EZVIZ-appen 
1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt). 
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller 

Google PlayTM.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

EZVIZ-app

Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-
butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

2� Slå på temperatur- og fuktighetsmåleren
Trinn 1: Fjern bakdekselet
Fjern bakdekselet til temperatur- og fuktighetsmåleren ved å vri den mot klokken 
som vist i illustrasjonen nedenfor. 

Vi anbefaler at du legger temperatur- og fuktighetsmåleren i håndflaten og presser 
håndflatene sammen for å vri. 
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Trinn 2: Fjern isolasjonsfilmen
Trekk	ut	isolasjonsfilmen	for	batteriet	med	hånden.

Isolasjonsstripe

•	 Erstatt batteriet i god tid når det dukker opp meldinger om lavt ladenivå på telefonen. 
•	 Hvis du må bytte ut batteriet, kjøp et CR2450-batteri.
•	 Når du bytter batteriene må du sette inn de nye batteriene med positiv pol vendt 

oppover.

3� Legg til temperatur- og fuktighetsmåler
Temperatur- og fuktighetsmåleren skal brukes i kombinasjon med EZVIZ Zigbee 
Smart Gateway (heretter kalt en «gateway»). Legg til temperatur- og fuktighetsmåleren 
på EZVIZ Cloud ved hjelp av gateway-brukerhåndboken, og legg så måleren til på 
gatewayen ved å følge trinnene nedenfor.

Metode én: Legge til ved å skanne QR-kode

1. Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av 
ikonet, så vises QR-koden for skanning.

2. Hold knappen på måleren inne i over fem sekunder, helt til signalikonet på 
målerens skjerm blinker. Deretter starter måleren modus for tillegging av 
enheter.

Knapp

Måleren avslutter modus for tillegging av enheter automatisk etter tre minutter.

3. Skann QR-koden på innsiden av dekselet eller på brukerhåndboken, og legg så 
til temperatur- og fuktighetsmåleren på gatewayen.

4. Legg til temperatur- og fuktighetsmåleren på gatewayen ved å følge veiviseren 
i appen.

5. Vri bakdekselet til temperatur- og fuktighetsmåleren med klokken til merket  
på bakdekselet er tilpasset merket  på frontdekselet.
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Metode to: Lagt til med gateway
Når du legger til temperatur- og fuktighetsmåleren ved hjelp av gateway, må du plassere 
måleren så nærme gatewayen som mulig.

1. Trykk på funksjonsknappen på gatewayen for å få gatewayen til å starte 
modus for tillegging av enheter. 

2. Hold knappen på måleren inne i over fem sekunder, helt til signalikonet på 
målerens skjerm blinker. Deretter starter måleren modus for tillegging av 
enheter.

Knapp

3. Måleren har blitt lagt til på gatewayen, og gatewayen melder om vellykket 
tillegging.

4. Når temperatur- og fuktighetsmåleren har blitt lagt til, vrir du bakdekselet på 
måleren med klokken for å stramme det. Vri til merket  på bakdekselet er 
tilpasset merket  på frontdekselet. 

Installasjon
•	 Metall kan svekke Wi-Fi-signalet, så du bør ikke installere måleren på en metalldør. Det er bedre å 

montere den på veggen ved siden av døren. 
•	 Installer ikke måleren i omgivelser med korroderende stoffer eller sterke magnetfelt. 
•	 Det er anbefalt at avstanden mellom måleren og gateway er mindre enn 20 meter. Hvis det finnes 

vegger mellom enhetene, kan det maks være to vegger.
•	 Vi anbefaler at du bruker måleren i et hus som ikke er over 200 kvadratmeter. Hvis huset er for 

stort, bør du kjøpe to eller flere målere for å få en bedre brukeropplevelse.
•	 Før du fester 3M-tapen må du tørke bort støvet på monteringsflaten for å sikre at tapen sitter godt 

fast. Tapen må ikke festes på en kalket vegg.

Plasser måleren på en bordflate ved behov. Du kan også feste den på veggen, under 
1 meters høyde, med 3M-tapen.

Plassere på bordflate
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Plasser den der du ønsker (ved hjelp av 3M-tapen)

Spesifikasjoner
Driftstemperatur –10 °C~60 °C
Lagringstemperatur –10 °C~60 °C
Operativ luftfuktighet 0 %~95 %	relativ	luftfuktighet
Trådløs protokoll Zigbee 3.0
Batteritype CR2450
Batteriets levetid 8 måneder

Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

Operasjoner i EZVIZ-appen
Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og 
grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1� Hjemmeside
Start EZVIZ-appen, åpne startsiden til den relaterte gatewayen og administrer 
temperatur- og fuktighetsmåleren på siden.

Logg Målerens registreringslogg.

2� Innstillinger
Parameter Beskrivelse
Enhetsnavn Tilpass navnet til enheten din.
Temperatur- og 
fuktighetsalarm

Når dette er aktivert, sender enheten en alarmmelding for å 
varsle om at temperaturen eller luftfuktigheten overskrider de 
angitte verdiene.

Temperaturenhet Du kan sjekke hvilken temperaturenhet som er i bruk for måleren.
Ytelsesmodus Du kan sjekke hvilken ytelsesmodus som er i bruk for måleren.
Relaterte enheter Du kan se gatewayen som er koblet til detektoren din.
Enhetsinformasjon Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del Del enheten din.
Slett enhet Trykk for å slette detektoren fra EZVIZ Cloud.
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