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Översikt
1� Förpackningens innehåll

Temperatur- och fuktighetsmätare (1 st.)

3M-tejp (1 st.) Föreskrifter (2 st.) Snabbstartsguide (1 st.)

2� Grundläggande information
Temperatur- och fuktighetsmätaren känner av och visar inomhustemperatur och 
luftfuktighet, och skickar sedan denna information till länkad EZVIZ-gateway. 
När mätaren har lagts till i EZVIZ-appen, kan du visa informationen på din telefon 
i realtid. Den kan dessutom utlösa andra smarta hem-produkter från EZVIZ för 
att underlätta livet i ditt smarta hem.

Konstruktion

Display

Sensor

Framsida

Sensor

Märke för vridningsriktning

Stödram

Baksida

Knapp

Knappcellsbatteri
Isoleringsremsa

Insida
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Namn Beskrivning

Knapp

•	 Tryck på och håll knappen intryckt i fem sekunder. Temperatur- och 
fuktighetsmätaren startar om och går in i läget för tillägg av enheter, 
samtidigt som symbolen för signal på enhetens skärm blinkar snabbt.

•	 Tryck kort på knappen för att växla mellan visning av grader Celsius (°C) 
och grader Fahrenheit (°F) i displayen.

•	 Tryck snabbt två gånger för att växla mellan normalt läge och 
högeffektivt läge. 

Display

Fuktighet

Signalsymbol

Temperatur  
(°C som standardinställning)

Laddningsmätare

Konfiguration
Följ stegen för att ställa in din mätare:

1. Hämta appen EZVIZ. 
2. Slå på din temperatur- och fuktighetsmätare.
3. Lägg till mätaren i ditt EZVIZ-konto.

1� Hämta appen EZVIZ 
1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas). 
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter ”EZVIZ” på App 

Store eller Google PlayTM.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

Appen EZVIZ

Om du redan har använt appen bör du kontrollera att det är den senaste versionen. 
Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter 
EZVIZ.

2� Slå på din temperatur- och fuktighetsmätare
Steg 1 Ta bort det bakre locket
Ta bort det bakre locket på temperatur- och fuktighetsmätaren genom att vrida 
det moturs såsom visas på bilden nedan. 

Det är rekommenderat att hålla temperatur- och fuktighetsmätaren mellan händerna och 
vrida den mellan handflatorna. 
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Steg 2 Ta bort isoleringsremsan
Dra ur batteriets isoleringsremsa.

Isoleringsremsa

•	 Byt batteriet i tid när meddelandet om lågt batteri visas i din telefon. 
•	 Köp ett CR2450, när du behöver byta batteri.
•	 Sätt i batteriet med pluspolen uppåt när du byter batteri.

3� Lägga till temperatur- och fuktighetsmätaren
Övervakaren måste användas med EZVIZ Zigbee Smart Gateway (hädanefter kallad för 
"gateway"). Lägg till din gateway i EZVIZ Cloud genom att läsa bruksanvisningen för din 
gateway. Lägg sedan till mätaren i din gateway genom att följa stegen nedan.

Metod 1: Lägga till genom att skanna QR-koden

1. Logga in i ditt konto via EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en 
enhet, för att visa gränssnittet för skanning av QR-kod.

2. Tryck på och håll mätarens knapp intryckt i minst fem sekunder tills 
signalsymbolen i mätarens display blinkar, och mätaren går in i läget för 
tillägg av enheter.

Knapp

Mätaren lämnar läget för tillägg av enheter automatiskt efter tre minuter.

3. Skanna QR-koden på lockets insida eller på insidan av bruksanvisningen. Lägg 
sedan till temperatur- och fuktighetsmätaren i din gateway.

4. Lägg till temperatur- och fuktighetsmätaren i din gateway genom att följa 
guiden i appen.

5. Vrid temperatur- och fuktighetsmätarens bakre lock medurs tills 
justeringsmärket  på det bakre locket är i linje med markeringen  på  
det främre locket.
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Metod 2: Lägga till via gateway
Vid tillägg av temperatur- och fuktighetsmätaren i din gateway, bör du placera mätaren så 
nära din gateway som möjligt.

1. Tryck på funktionsknappen i din gateway för att öppna läget för att lägga till 
enheter i din gateway. 

2. Tryck på och håll mätarens knapp intryckt i minst fem sekunder tills 
signalsymbolen i mätarens display blinkar, och mätaren går in i läget för 
tillägg av enheter.

Knapp

3. Mätaren har lagts till i din gateway och din gateway har slutfört tillägget.
4. När temperatur- och fuktighetsmätaren har lagts till, vrider du mätarens 

bakre lock medurs tills justeringsmärket  på det bakre locket är i linje med 
markeringen  på det främre locket. 

Montering
•	 Metall dämpar WiFi-signalen, så mätaren bör inte monteras på en metalldörr. Det är 

rekommenderat att montera den på väggen bredvid dörren. 
•	 Mätaren får inte monteras i en korrosiv miljö eller i en miljö med starka magnetfält. 
•	 Det är rekommenderat att avståndet mellan mätaren och din gateway är mindre än 20 m. Det får 

vara maximalt två väggar mellan enheterna.
•	 Det är rekommenderat att använda mätaren i ett hus som är mindre än 200 kvm. Köp två eller flera 

övervakare för en bättre användarupplevelse, om ditt hus är större.
•	 Rengör monteringsytan från damm innan du sätter fast 3M-tejpen, för att förbättra tejpens 

fästförmåga. Fäst inte tejpen på kalkade väggar.

Placera mätaren på skrivbordet efter behov, eller så kan du fästa den på väggen 
under 1 m med 3M-tejp.

Placering på skrivbord
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Placering på önskad plats (med 3M-tejp)

Specifikationer
Driftstemperatur -10 °C~60 °C
Förvaringstemperatur -10 °C~60 °C
Luftfuktighet, arbetsområde 0 %~95 % relativ luftfuktighet
Trådlöst protokoll Zigbee 3.0
Batterityp CR2450
Batteriets livslängd 8 månader

Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.

Funktioner i appen EZVIZ
Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till 
appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1� Startsida
Starta appen EZVIZ, öppna startsidan för den gateway som är berörd, för att hantera 
din temperatur- och fuktighetsmätare efter behov på sidan.

Logg Övervakarens detekteringslogg.

2� Inställningar
Parametrar Beskrivning
Enhetens namn Anpassa namnet på din enhet.
Larm för 
temperatur/
luftfuktighet

Vid aktivering, kommer enheten att skicka ett larmmeddelande 
för att varna dig om att temperaturen eller luftfuktigheten 
överskrider de inställda värdena.

Temperaturenhet Du kan kontrollera den aktuella temperaturen på mätaren.
Prestandaläge Du kan kontrollera mätarens nuvarande prestandaläge.
Relaterade enheter Du kan se vilken gateway som är ansluten till din detektor.
Enhetsinformation Du kan se enhetens information här.
Dela Dela din enhet.
Radera enhet Tryck för att radera detektorn från EZVIZ Cloud.
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