
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto 
uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Tento produkt slouží ke sledování změn teploty a vlhkosti 
doma v reálném čase.

POPIS PRODUKTU

INSTALACE
Instalace baterie
Sejměte kryt ze senzoru a vložte baterii CR2032 
tak, aby kladná (+) strana směřovala nahoru, 
a poté znovu nainstalujte kryt.
Poznámka: Baterie není součástí balení 
a prodává se samostatně. Svůj senzor můžete 
nainstalovat a používat následujícími způsoby:

1. Umístění: Položte senzor přímo na plochu nábytku, 
např. na stůl nebo poličku.

2. Pomocí nálepky: Odstraňte krycí vrstvu z jedné strany nálepky, 
abyste ji přilepili na zadní stranu senzoru, poté krycí vrstvu 
z druhé strany a nalepte senzor na požadované místo na zdi.

3. Zavěšení: Sejměte zadní kryt senzoru a protáhněte závěsnou 
smyčku otvorem a kolem háčku. Znovu nainstalujte zadní 
kryt a zavěste senzor na požadované místo.

Poznámka: Závěsná šňůrka není součástí balení a prodává 
se samostatně.

POPIS DISPLEJE
Zadní větrací otvory

Poznámka: Chcete-li použít 
závěsný otvor, nejprve 
odstraňte zadní kryt senzoru.

Vrchní větrací otvory

Přední strana

Poznámka: Při instalaci 
nebo používání senzoru 
nezakrývejte větrací otvory.

Displej

Zadní větrací otvory

Poznámka: Při instalaci 
nebo používání senzoru 
nezakrývejte větrací otvory.

Kryt

Zadní strana

Lepicí plocha

Příslušenství Nálepka

INSTRUKCE K SYMBOLŮM
Teplota

Symbol slabé baterie

Symbol úrovně pohodlí

Symbol přenosu dat
Jednotka teploty
Vlhkost

Upozornění o slabé baterii
Pokud je baterie slabá, na displeji se objeví 
tento symbol. Prosím, vyměňte baterii.

Méně 
než 19 °C

Mezi 
19 °C 

a 27 °C
Více než 

27 °C

Méně než 20 % (-^-) (-^-) (-^-)

Mezi 20 % a 85 % (-^-) (^-^) (-^-)

Více než 85 % (-^-) (-^-) (-^-)

Vlhkost

Teplota

CHYTRÉ PŘIPOJENÍ
SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI 
HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací 
Mi Home / Xiaomi Home* a propojit 
i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší 
domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google 
Play nebo Apple App Store a nainstalujte. 
Pro rychlejší instalaci naskenujte QR 
kód v manuálu, který vás do obchodu 
s aplikacemi automaticky přesměruje. 
Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji a klepněte na 
tlačítko „+” v pravém horním rohu pro přidání zařízení. Nové 
zařízení můžete přidat vyhledáním zařízení v seznamu nebo 
spustit automatické vyhledávání. Poté postupujte podle 
pokynů průvodce v aplikaci.
*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí 
pro Rusko).
Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, 
vzhled i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo 
na provádění těchto aktualizací a změn bez předchozího 
upozornění.

PŘIPOJIT K OSTATNÍM ZAŘÍZENÍM
Zkontrolujte, zda je váš senzor teploty a vlhkosti připojen 
k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Klepněte na „  ” v pravém 
horním rohu uživatelského rozhraní senzoru a podle pokynů 
na obrazovce se připojte k dalším chytrým zařízením.
Poznámka: Senzor se může připojit k těmto zařízením pouze 
pokud podporují funkci Mi Bluetooth Gateway. Podrobné 
informace získáte od zákaznického servisu.

OBNOVENÍ 
TOVÁRNÍHO 
NASTAVENÍ
Pokud senzor pracuje 
normálně, sejměte zadní 
kryt a pomocí vodivého 
materiálu spojte dva 
kontaktní body nad baterií 
po dobu přibližně 5–8 
sekund. Po restartování 
senzoru bude obnoveno 
tovární nastavení 
a dříve uložená data budou 
vymazána.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Větrací otvory neponořujte do žádné kapaliny.
• Pokud je senzor připevněn nálepkou ke zdi, neodstraňujte ho 

násilím, aby nedošlo k poškození zdi nebo senzoru.
• Senzor není vhodný pro použití v prostředích s teplotami pod 

0 °C. Udržujte jej mimo náročné podmínky jako jsou vysoká 
teplota nebo vlhkost.

• Tento senzor je navržen tak, aby usnadňoval zdravý životní 
styl, ale neměl by být používán jako měřicí nástroj.

Symbol slabé 
baterie

SPECIFIKACE
Název: Mi Temperature and Humidity 2
Model: LYWSD03MMC
Materiál: ABS & PMMA
Rozměry: 43 × 43 × 12,5 mm
Hmotnost: 18 g
Provozní napětí: DC 2,5–3 V
Typ baterie: CR2032 (není součástí balení)
Bezdrátové připojení: Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
Frekvenční pásmo: 2402MHz-2480MHz
Maximální výstupní výkon: 4,16 dBm
Rozsah měření teploty: 0 °C až 60 °C
Přesnost měřené teploty: ± 0.1 °C
Rozsah měření vlhkosti: 0-99 % RH
Přesnost měřené vlhkosti: ± 1 % RH

Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství 
i uživatelského rozhraní uvedené v tomto návodu jsou 
pouze ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho funkce se mohou 
v důsledku neustálého vývoje lišit.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu 
s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 
2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem 
je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte 
v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních 
předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na 
životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, 
v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto MiaoMiaoCe Technology (Beĳing) Co., Ltd. prohlašuje, 
že typ rádiového zařízení LYWSD03MMC je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této 
internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi 
na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/
EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. 
Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými 
miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach 
s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych 
predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny 
vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii 
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
MiaoMiaoCe Technology (Beĳing) Co., Ltd. 
týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie 
typu LYWSD03MMC je v súlade 
so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ 
vyhlásenie o zhode je k dispozícii 
na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda
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SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Tento produkt slúži na sledovanie zmien teploty a vlhkosti 
doma v reálnom čase.

POPIS VÝROBKU

INŠTALÁCIA
Inštalácia batérie
Vyberte kryt zo senzora a batériu 
CR2032 vložte tak, aby kladná (+) 
strana smerovala nahor, a potom znova 
nainštalujte kryt.
Poznámka: Batéria nie je súčasťou 
balenia a predáva sa samostatne.

1. Umiestnenie: Senzor položte priamo na plochu nábytku, 
napr. na stôl alebo poličku.

2. Pomocou nálepky: Odstráňte kryciu vrstvu z jednej strany 
nálepky, aby ste ju prilepili na zadnú stranu senzora, potom 
kryciu vrstvu z druhej strany a senzor nalepte na požadované 
miesto na stene.

3. Zavesenie: Vyberte zadný kryt senzora a závesný uhol 
prevlečte cez otvor a okolo háčika. Znova nainštalujte 
zadný kryt a senzor zaveste na požadované miesto.

Poznámka: Závesná šnúrka nie je súčasťou balenia a predáva 
sa samostatne.

POPIS DISPLEJA
Zadné vetracie otvory

Poznámka: Pri 
inštalácii a používaní 
senzora nezakrývajte 
vetracie otvory.

Vrchné vetracie otvory

Predná strana

Poznámka: Pri inštaláci
a používaní senzora 
nezakrývajte vetracie otvory.

Displej

Závesný otvor

Poznámka: Ak chcete 
použiť závesný otvor, 
najprv odstráňte zadný kryt 
senzora.

Kryt

Zadná strana

Lepiaca plocha

Príslušenstvo Nálepka

INŠTRUKCIE K SYMBOLOM
Teplota

Symbol slabej batérie

Symbol úrovne pohodlia

Symbol úrovne pohodlia
Jednotka teploty
Vlhkost

Upozornenie na slabú batériu
Ak je batéria slabá, na displeji sa objaví 
tento symbol. Prosím vymeňte batériu.

Menej ako 
 19 °C

Medzi 
19 °C 

a 27 °C
Viac ako 

27 °C

Menej ako 20 % (-^-) (-^-) (-^-)

Medzi 20 % 
a 85 %

(-^-) (^-^) (-^-)

Viac ako 85 % (-^-) (-^-) (-^-)

Vlhkost

Teplota

INTELIGENTNÉ PRIPOJENIE 
SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI 
HOME
Tento produkt je možné ovládať 
aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home* 
a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými 
zariadeniami vo vašej domácnosti. 
Aplikáciu vyhľadajte v obchode 
Google Play alebo Apple App 
Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu 
inštaláciu naskenujte QR kód 
v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky 
presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte 
ju a kliknite na tlačidlo „+”‚ v pravom hornom rohu pre 
pridanie zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať 
vyhľadaním zariadenia v zozname alebo spustením 
automatického vyhľadávania. Následne postupujte podľa 
pokynov sprievodcu v aplikácii.
*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí 
pre Rusko).
Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, 
vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje 
právo na vykonávanie týchto aktualizácií a zmien bez 
predchádzajúceho upozornenia.

PRIPOJIŤ K OSTATNÝM ZARIADENIAM
Skontrolujte, či senzor teploty a vlhkosti je pripojený 
k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. V pravom hornom rohu 
užívateľského rozhrania senzora klepnite na „   ” a podľa 
pokynov na obrazovke 
sa pripojte k ďalším inteligentným zariadeniam.
Poznámka: Senzor sa môže pripojiť k týmto zariadeniam, 
len ak podporujú funkciu Mi Bluetooth Gateway. Podrobné 
informácie získate od zákazníckeho servisu.

OBNOVENIE 
TOVÁRENSKÉHO 
NASTAVENIA
Ak senzor pracuje normálne, 
vyberte zadný kryt a na cca 
5 – 8 sekúnd pomocou vodivého 
materiálu spojte dva kontaktné 
body nad batériou. Po 
reštartovaní senzora bude 
obnovené továrenské nastavenie 
a dovtedy uložené údaje budú 
vymazané.

BEZPEČNOSTNÉ 
OPATRENIA
• Vetracie otvory neponárajte do žiadnej kvapaliny.
• Ak je senzor pripevnený nálepkou k stene, neodstraňujte ho 

násilím, aby nedošlo k poškodeniu steny alebo senzora.
• Senzor nie je vhodný na použitie v prostredí s teplotou pod 

0 °C. Udržujte ho mimo náročných podmienok, ako sú vysoká 
teplota a vlhkosť.

• Tento senzor je navrhnutý tak, aby uľahčoval žiť zdravým životným 
štýlom, ale nemal by sa používať ako merací nástroj.

Symbol slabej 
batérie

Mi Temperature and Humidity 
Monitor 2

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 

Praha Česká republika, CZ
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca
MiaoMiaoCe Technology (Be2ing) Co., Ltd.

No. 21319, Building 37, No. 11 Street,
Hepinglidongjie, Dongcheng District, Be2ing, China

Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číně

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Temperature and Humidity 2
Model: LYWSD03MMC
Materiál: ABS & PMMA
Rozmery: 43 × 43 × 12,5 mm
Čistá hmotnosť: 18 g
Prevádzkové napätie: DC 2,5–3 V
Typ batérie: CR2032 (nie je súčasťou balenia)
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
Frekvenčné pásmo: 2402 MHz-2480 MHz
Maximálny výstupný výkon: 4,16 dBm
Rozsah merania teploty: 0 °C až 60 °C
Presnosť meranej teploty: ± 0.1 °C
Rozsah merania vlhkosti: 0-99 % RH
Presnosť meranej vlhkosti: ± 1 % RH

Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva 
a užívateľského rozhrania uvedené v tomto návode sú 
iba ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu 
v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.
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