
WI-FI SMART AIR NUTIKAS ÕHUKVALITEEDI MONITOR 
 WIFISA10CWT  

KASUTUSJUHEND 
 

Täname, et soetasite selle toote! Käesolev dokument on kasutusjuhend ja sisaldab kogu vajaminevat 
infot seadme õige, efektiivse ja turvalise kasutamise kohta. Juhend on ette nähtud lõppkasutaja 
jaoks. Lugege juhendit, enne kui seadme kasutusele võtate ning säilitage juhendit tulevikus 
lugemiseks.  
 
OTSTARVE 
Nedis WIFISA10CWT jälgib ruumiõhu kvaliteeti, olles võimeline tuvastama õhust formaldehüüde, 
lenduvaid orgaanilisi aineid ja CO2, samuti mõõtma temperatuuri ja õhuniiskust.  
Nedis WIFISA10CWT on kombinatsioonis teiste Nedis SmartLife toodetega kasutatav nutikodu 
ökosüsteemis ja aitab parandada ruumiõhu kvaliteeti.  
 
TEHNILINE TEAVE 
Seade  Wi-Fi Smart Air õhukvaliteedi monitor 
Artikkel WIFISA10CWT  
Mõõtmed  95 Ø x 35 mm  
Tarbimisvõimsus 5 VDC ; 1 A  
Töötemperatuuri vahemik  -20 °C - 45 °C  
Õhuniiskuse vahemik 0 % – 95 % (RH)  
Sagedusala 2412 - 2484 MHz  
Maksimaalne ülekandevõimsus    17 dBm  
 

SEADME OSAD 

 
1 LED märgutuli  
2 Reset nupp 
3 Mikro USB pistikupesa  

4 Kinnitus 
5 USB – mikro USB juhe  
6 Toiteadapter



 
OHUTUS 
Lugege juhend hoolikalt läbi enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõtmist. Hoidke juhend 
tulevikus lugemiseks alles. Ärge kasutage seadet teisiti, kui juhendis on õpetatud. 
Kui seade või mõni selle osa on kahjustunud, ärge kasutage seadet.  
Vältige seadme mahapillamist ja põrutamist. Vältige seadme märjakssaamist ja ärge paigaldage 
seadet kohtadesse, kus on niiske või tekib võimalus seadme märjakssaamiseks.  
Enne puhastamist eemaldage seade toiteallikast. Vältige puhastamist kangete keemiliste ainete või 
karedate puhastustarvikutega. Seadme sisemus ei vaja puhastamist.  
Mistahes parandamist tohib seadmele teostada vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte 
spetsialist. 
 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Kontrollige, et pakendis olev toode on komplektne ja vigastusteta. Kui leiate midagi olevat katki või 
puudu, võtke ühendust seadme edasimüüjaga või tootjaga Nedis B.V. klienditeeninduse 
veebiaadressil: www.nedis.com.  
 
RAKENDUSE PAIGALDAMINE 
Järgige juhiseid jooniselt B ja Nedis SmartLife nutirakenduse juhiseid.  
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Järgige juhiseid joonistel C – I.  
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Märguande-LED A1 vilgub, osutamaks käimasolevale ühendusprotsessile.  
Kui A1 ei vilgu, vajutage reset nuppu A2, kestvusega 5 sekundit, et seade end alglülitaks ja siseneks 
uuesti ühendamise režiimi.  
 
SEADME LISAMINE NEDIS SMARTLIFE RAKENDUSES 
Järgige juhiseid jooniselt J ning Nedis SmartLife rakenduse juhiseid.  
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AUTOMAATSE TEGEVUSE LOOMINE 
Automaatse tegevuse puhul käivitatakse mõne kindlaksmääratud nutikoduseadme funktsioon juhul, 
kui õhukvaliteedi monitor tuvastab ruumiõhus mingi kindla mõõdetava aine sisalduse taseme või 
temperatuuri - / niiskustaseme.   
Järgige juhiseid joonistelt K - L ning Nedis SmartLife rakenduse juhiseid. 

 
 
Täpsemat teavet leiab tootja kodulehelt: ned.is/wifisa10cwt  
 
HOOLDUS 
Puhastage seadet regulaarselt pehme puhta lapiga. Vältige abrasiivainete kasutamist, sest need 
kahjustavad seadme pinda.  
 
GARANTII 
Mistahes omakäelised seadme muudatused ja modifikatsioonid tühistavad garantii. Seadme 
väärkasutamisest ja juhendi nõuete eiramisest tuleneda võivaid kahjusid garantiiga ei kaeta.  
Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellele sarnanevates tingimustes. Garantii 
ei hõlma seadme normaalset  
 
TEADMISEKS 
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi seadme spetsifikatsioonides või disainis ilma 
vastavasisulise etteteatamise kohustuseta.  
 
KESKKONNAKAITSE 

 

Käesolev sümbol osutab, et seadet ei tohi kasutamisaja lõppedes ega ühelgi muul 
juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage seade nõuetekohasele käitlusele 
jäätmekäitlusasutuse vastava kogumispunkti vahendusel. Täpsemat teavet 
jäätmepunktide kohta saab kohalike omavalitsuste käest.  
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