
Urban WiFi Air Quality monitor

Po otevření balení se prosím ujistěte, že produkt je nepoškozen a
obsahuje vše, co obsahovat má. Výrobek je dodáván včetně
baterie, USB C kabelu a manuálu. Před použitím dejte Urban
WiFi Air Quality monitor do nabíječky na pět minut. Poté
stiskněte a držte tlačítko Multi Function na zadní straně
produktu a monitor se spustí. Krátkým nabitím zamezíte vybití
baterie kvůli dopravě a jiným důvodům. Před použitím přístroj
prosím zkalibrujte.

PŘEDNÍ STRANA:
Horní hrana: oblast automatického snímání jasu (neblokujte)
Vpravo nahoře: indikátor baterie
Střed monitoru: koncentrace CO2
Barevná PPM stupnice
Vpravo dole: vlhkost
Vlevo dole: teplota

ZADNÍ STRANA:
Tlačítko Multi Function
Senzor pro měření teploty a vlhkosti
Nabíjecí port pro USB C

MANUÁLNÍ KALIBRACE:
Zapněte zařízení a umístěte ho do prostředí s koncentrací CO2 cca 400 PPM (venku nebo u okna) 
na 5-10 minut, stiskněte rychle rychle za sebou tlačítko Multi Function. Po pár sekundách se 
zařízení automaticky vypne, aby dokončilo kalibraci. Poté přístroj restartujte a můžete ho používat.

AUTOMATICKÁ KALIBRACE:
Po 24 hodinách spuštění nastaví přístroj nejnižší změřenou CO2 hodnotu jako počáteční. Ujistěte 
se, že v uplynulém čase došlo k větrání.

POKYNY K OBSLUZE:
1. Když je přístroj vypnutý, stiskněte a držte tlačítko Multi Function na 2 sekundy. Přístroj zapípá a 
pak na displeji zobrazí aktuální hodnoty.
2. Přístroj je třeba nabít vždy, když indikátor baterie svítí červeně. Při nabíjení bliká indikátor 
červeně a zeleně. Když se rozsvítí pouze zelené světlo, je přístroj nabitý.
3. Přístroj vypnete dlouhým stisknutím tlačítka Multi Function.
4. K přepínání mezi °C a °F stiskněte krátce Multi Function tlačítko (když je přístroj zapnutý).

POPIS CO2 KONCENTRACE
Zařízení umí měřit koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu a ukazuje ji v číselných a grafických 
hodnotách. Přístroj upozorní na překročení koncentrace 1500 PPM zvukovým alarmem.

Bliká ZELENÁ kontrolka → koncentrace je mezi 400-799 PPM
Bliká ŽLUTÁ kontrolka → koncentrace je mezi 800-1199 PPM
Bliká ORANŽOVÁ kontrolka → koncentrace je mezi 1200-1599 PPM
Bliká ČERVENÁ kontrolka → koncentrace je mezi 1600-1999 PPM
všechny kontrolky blikají → koncentrace překročila 2000 PPM



PARAMETRY PRODUKTU
 Rozměry: 70x84x35 mm

 Detekovatelné ppm: 400-5000 ppm

 Přesnost CO2 detekce: 50 ppm

 Detekovatelná teplota: 0-50 °C

 Přesnost měření teploty: 1 °C

 Detekovatelná vlhkost: 0-99 % RH

 Přesnost měření vlhkosti: 5 %

 Napájení USB C

 Kapacita baterie 1200 mAh 

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím si prosím přečtěte pečlivě následující informace.

1. Přístroj využívá vysoce přesné senzory a komponenty. Proto přístroj používejte v čistém 
prostředí a bez přímého slunečního světla.

2. Při prvním použití přístroj nakalibrujte manuálně nebo automaticky.

3. Při používání neblokujte přívod vzduchu.

4. Přístroj není vodotěsný. Ochraňte ho před ponořením nebo před stříkající vodou a jinými 
kapalinami.

5. Nevkládejte ostré, hořlavé nebo kovové předměty do přívodu vzduchu na přístroji, mohli 
byste způsobit elektrický šok a požár.

6. Přístroj je vybaven funkcí pro automatické seřízení jasnosti. Jasnost obrazovky se nastaví 
podle okolních podmínek. Neblokujte proto detektor světla. Blokování způsobí, že jasnost 
obrazovky bude nízká.

7. Pokud přístroj používáte delší dobu, použijte napájecí zdroj. Baterie je vhodná pro 
krátkodobé použití.

8. Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte ho.

9. Při měření se mohou vyskytnout odchylky. Podrobnosti naleznete v rozsahu přesnosti.

Poznámka: Pokud se obličejem přiblížíte k přístroji, můžete ovlivnit CO2 hodnoty prostřednictvím 
vašeho dechu.

Disclaimer:

Manuál popisuje ovládání a používání výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo změnit návod bez 
upozornění. Vzhled produktu může být malinko jiný, než vidíte v manuálu.

ODPAD:

Tato nálepka (a produkt) není určena pro běžný domácí odpad. Až přístroj doslouží, měl by být 
uložen do elektroodpadu.



Urban WiFi Air Quality monitor WIFI APP
A. Naskenujte QR kod v dokumentu u produktu, stáhněte si aplikaci a nainstalujte si ji.
B. Ve výchozím nastavení přejde zařízení po prvním zapnutí do stavu párování a ikona Wifi začne 
blikat.
C. Otevřete aplikaci, zaregistrujte účet a přihlaste se.
D. Klepnutím na ikonu "Add Device" nebo "+" v pravém horním rohu přidejte zařízení.
V tomto okamžiku se zobrazí okno připojení, kliknutím na "Go to add" nebo "Add" zahájíte 
párování.
E. Kliknutím na ikonu připojeného zařízení zobrazíte konkrétní údaje na domovské stránce 
aplikace.
Klikněte na hodnotu, kterou chcete zobrazit, údaje této hodnoty můžete zkontrolovat.
F. Resetování WiFi
1. Stisknutím a podržením ikony obrázku vstupte do rozhraní pro správu, vyberte zařízení, které 
potřebujete resetovat Wifi, klikněte na "Remove Device" a po odebrání zařízení znovu zadejte stav 
párování.
2.Stisknutím ikony v pravém horním rohu vstupte do rozhraní nastavení, klikněte na "Remove 
Device" (Odebrat zařízení) a po odebrání zařízení znovu zadejte stav párování.
3. Resetování WiFi v zařízení:
Stiskněte a podržte tlačítko "Multi function" ve vypnutém stavu po dobu 8 sekund (během této doby
se obrazovka rozsvítí a vyšle první tiknutí), dokud se neozve druhé tiknutí bzučáku, ikona Wifi 
nezačne blikat a nevstoupí do stavu párování, poté tlačítko uvolněte.

G. Poznámky
1. Ikona WiFi bliká; je ve stavu párování a je třeba ji spárovat s chytrým telefonem a bezdrátovým 
směrovačem.
2. Ikona WiFi svítí stále: normální stav připojení.
3. Ikona WiFi pomalu bliká: Bylo již jednou spárováno s chytrým telefonem, ale aktuální síť je 
abnormální (například spárovaný router není zapnutý) a síť je třeba obnovit nebo znovu spárovat.
4. Ikona WiFi se nezobrazuje: Výrobek není ve verzi WiFi nebo je modul WiFi poškozený.
5. Pokud dojde ke změně sítě, je nutné opětovné spárování.
6. Zařízení lze spárovat pouze s chytrým telefonem a routerem, chytrý telefon lze spárovat s více 
zařízeními (až 200 zařízení).


