
Monitor temperatury 
i wilgotności 2 Mi 
Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
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Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Informacje o produkcie

Widok z przodu

Widok z tyłu

Górne otwory wentylacyjne
Uwaga:
Nie należy zasłaniać otworów 
wentylacyjnych podczas montowania 
ani użytkowania monitora.

Otwór na smycz
Uwaga:
Aby skorzystać z otworu 
na smycz, należy najpierw 
zdjąć tylną pokrywę.

Wyświetlacz

Pokrywa gniazda baterii

Tylne otwory wentylacyjne
Uwaga:
Nie należy zasłaniać 
otworów wentylacyjnych 
podczas montowania 
ani użytkowania monitora.

Miejsce na naklejkę
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Akcesorium

Montaż

Wkładanie baterii

Zdejmij pokrywę gniazda 
baterii i umieść baterię 
CR2032 dodatnim (+) 
biegunem do góry, 
a następnie załóż  
ponownie pokrywę.

Uwaga: Bateria nie jest 
dołączona do zestawu 
i należy ją kupić oddzielnie.

Monitor można zainstalować w następujące sposoby:

a Postawienie: Monitor umieść bezpośrednio na 
powierzchni mebla, takiego jak stół lub regał 
na książki.

b Przyklejenie za pomocą naklejki samoprzylep-
nej:  Usuń warstwę zabezpieczającą z jednej 
strony naklejki samoprzylepnej i przyklej ją do 
tylnej części monitora, a następnie zdejmij 
warstwę zabezpieczającą z drugiej strony 
i przyklej urządzenie w wybranym miejscu na 
ścianie.

Naklejka samoprzylepna 
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c Zawieszenie: Zdejmij tylną pokrywę monitora 
i wsuń pętlę smyczy w otwór, a następnie owiń 
wokół haczyka. Załóż tylną pokrywę i zawieś 
monitor.

Uwaga: Smycz nie jest dołączona do zestawu i należy 
ją kupić oddzielnie.

Opis wyświetlacza
Temperatura 

Symbol przesyłania danych
Jednostka temperatury

Wilgotność
Symbol niskiego poziomu 
naładowania baterii

Symbol poziomu 
komfortu
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Opis symboli

Temperatura

Wilgotność
Poniżej 
19°C

Od 19°C 
do 27°C

Powyżej 
27°C

Poniżej 20%

Od 20% do 85%

Powyżej 85%

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania 
baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, 
na wyświetlaczu pojawia się ten symbol. Należy 
wymienić baterię.

Inteligentna łączność

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Produkt współdziała z aplikacją Mi Home/Xiaomi 
Home*.

Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia 
zarządzanie monitorem i innymi inteligentnymi 
urządzeniami domowymi.

Symbol niskiego poziomu 
naładowania baterii 
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Aby pobrać i zainstalować aplikację, zeskanuj kod 
QR. Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi 
przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. 
W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami wyszukaj 
aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją 
pobierz i zainstaluj.
.

Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, dotknij 
ikony „+” w prawym, górnym rogu i postępuj zgodnie 
z instrukcjami dodawania urządzenia.

* W Europie aplikacja nazywa się Xiaomi Home 
(z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną 
na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać 
zaktualizowana. Należy postępować zgodnie 
z instrukcjami dla bieżącej wersji aplikacji.

Łączenie z innymi urządzeniami

Monitor temperatury i wilgotności musi być 
połączony z aplikacją Mi Home / Xiaomi Home. 
Dotknij ikony „  ” znajdującej się w prawym górnym 
rogu interfejsu użytkownika na monitorze, a następnie 
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie, aby połączyć się z innymi inteligentnymi 
urządzeniami.
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Uwaga: Monitor może się łączyć tylko z urządzeniami 
obsługującymi funkcję Mi Bluetooth Gateway. 
Dział obsługi klienta może udzielić szczegółowych 
informacji.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Zdejmij tylną pokrywę, gdy monitor pracuje 
prawidłowo, i za pomocą materiału przewodzącego 
połącz dwa punkty stykowe nad baterią przez 
około 5–8 sekund. Po ponownym uruchomieniu 
monitora ustawienia fabryczne zostaną przywrócone, 
a wcześniej zapisane dane usunięte.
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Codzienna pielęgnacja

 • Należy uważać, aby woda nie dostała się do 
monitora podczas czyszczenia.

 • Gdy powierzchnia monitora jest brudna, 
można ją wytrzeć wilgotną miękką szmatką 
z neutralnym detergentem.

Środki ostrożności

 • Nie zanurzać otworów wentylacyjnych w żadnej 
cieczy.

 • Nie zdejmować przyklejonego do ściany 
monitora na siłę, aby uniknąć uszkodzenia 
ściany lub monitora.

 • Monitor nie jest przeznaczony do użytku 
w miejscach o temperaturze poniżej 0°C. Nie 
narażać go na warunki o wysokiej temperaturze 
lub dużej wilgotności.

 • Monitor ma na celu ułatwienie zdrowego stylu 
życia, lecz nie należy go używać jako narzędzia 
pomiarowego.
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Dane techniczne

Nazwa: Monitor temperatury i wilgotności 2 Mi 
Model: LYWSD03MMC
Materiały: ABS i PMMA
Wymiary: 43 × 43 × 12,5 mm
Waga netto: 18 g
Napięcie robocze: 2,5–3 V DC
Rodzaj baterii: CR2032 (nie dołączana do zestawu)
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 Bluetooth 
Low Energy
Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: 4,16 dBm 
Zakres pomiaru temperatury: 0°C do 60°C
Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,1°C
Zakres pomiaru wilgotności: 0–95% RH
Dokładność pomiaru wilgotności: ± 1% RH

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu 
użytkownika zamieszczone w instrukcji mają 
charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd 
produktu i jego funkcje mogą się różnić ze względu 
na dokonane ulepszenia produktu.
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Niniejszym MiaoMiaoCe Technology 
(Beijing) Co., Ltd. oświadcza, 
że urządzenie radiowe typu 
LYWSD03MMC jest zgodne z dyrektywą 
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 

zgodności UE jest dostępny pod  następującym 
adresem internetowym:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty opatrzone 
symbolem przekreślonego kosza 
na śmieci to sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (WEEE zgodnie 
z dyrektywą 2012/19/UE), którego 
po zużyciu nie należy wyrzucać 
z innymi odpadami komunalnymi. 
Należy natomiast chronić ludzkie 

zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt 
do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne 
punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego do recyclingu. Prawidłowe 
postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling 
pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym 
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, 
a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy 
skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi 
władzami. 

Wersja V1.0
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Wyprodukowano dla:  
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: MiaoMiaoCe Technology (Beijing) Co., Ltd.
(firma w ekosystemie Mi)
Adres: No. 21319, Building 37, No. 11 Street,
Hepinglidongjie, Dongcheng District, Beijing, China

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.mi.com



Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu


