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Метод застосування

Xiaomi Huahuacaocao Flower
Plants Smart Monitor
Ознакомлення
Дізнайтеся особливості догляду за різними рослинами,
підключивши Flower Plants Smart Monitor до смартфону. У реальному часі перевіряйте і контролюйте
рівень освітленості, температуру, вологість грунту і його
родючість. Надайте максимально комфортні умови для
ваших рослин.

Зовнішній вигляд пристрою
Датчик освітленості
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Температурний датчик

Датчик вологості грунту

Датчик родючості грунту

Встановлення програмного забезпечення

1. Відкрийте задню панель Smart Monitor, витягніть
ізолюючу пластину з відсіку для батарейок і закрийте задню панель.

Цей пристрій вже входить в перелік
пристроїв Mi Smart Homе, підтримує систему MIUI, а також може
сполучатися з іншими розумними
пристроями у вашому домі.

Можна використовувати в звичайному режимі встановлену автономну
версію. Установка автономної версії
для iOS / Android.

Зверніть увагу!

Перед установкою Flower Monitor в землю, переконайтеся в чистоті поверхні пристрою.
Вставте датчик вологості грунту в землю не менше ніж на
2/3.
Забезпечте максимальне потрапляння світла на верхню
частину пристрою.
Перевірте, чи нема стоячої води над датчиком вологості
грунту.

Також зверніть увагу!

2. Вставте Smart Monitor в квітковий горщик. Якщо
грунт занадто сухий, полийте його і вставте пристрій.

3. Увімкніть Bluetooth на смартфоні,
в правому верхньому куті інтерфейсу Mi Smart Homе Арр натисніть на
«+».
Додайте Flower Monitor в перелік
пристроїв Mi Smart Homе, керуючись вказівками додатка. (Двічі
блимнувший датчик освітлення
вказує на успішне підключення
пристроїв).

У цьому пристрої є батарейка

1. Не зберігайте батарейки в легкодоступних для дітей
місцях.
2. Якщо пристрій потрапив під дощ або впав у воду, це
може привести до його поломки.
3. Забороняється нагрівати, здавлювати або псувати
компоненти батарейки.
4. Якщо батарейка сіла або не використовувалася тривалий час, вийміть її і викиньте відповідно до місцевого
законоположення про утилізацію і переробку батарейок.
5. Перш ніж міняти батарейку в пристрої, зверніть увагу
на означений тип батарейки в інструкції.

Гарантія
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Наявність токсичних і шкідливих речовин

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється
відповідно до закону про «Права споживача» і «Закону
про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:
1. У разі необґрунтованого повернення товару протягом 7 днів після здійснення покупки, покупець бере на
себе витрати за його транспортування;
2. У разі виникнення поломок з «Списку несправностей», після перевірки і встановлення причини неполадки, ви можете скористатися наступними послугами:

Повернення товару:
У разі виникнення проблеми з якістю товару, можливе повернення товару протягом 7 днів після моменту
підписання гарантії.
Обмін товару:
У разі виникнення проблеми з якістю товару, можлива
заміна товару протягом 15 днів після моменту підписання гарантії.
Гарантійний ремонт:
У разі виникнення проблеми з якістю товару, можливий
безкоштовний гарантійний ремонт товару протягом 1
року після моменту підписання гарантії.

Список несправностей
Проблеми з роботою Bluetooth;
Проблеми з роботою датчиків пристрою.
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Умови, які не входять до гарантійного
обслуговування

1. Завершення технічного обслуговування, падіння,
недбале ставлення, зловживання, вплив води, нещасний випадок, якщо порвали або пошкодили етикетку і
маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних
обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;
5. Поломки пристрою або його компонентів з «Списку
несправностей», які виникли в зв’язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

MIUI.UA

Параметри

Модель: HHCCJCY01HHCC
Стандарт: Q/CYHHC0001-2015
Розмір: 120.5 x 24.5 x 12.5 мм
Тип бездротового підключення: Bluetooth 4.1
Робоча напруга: 3V
Батарея: CR2032 батаря таблеточного типу
CMIIT ID: 2016DP0940

Виробник: ООО "Beijing HuaHuaCaoCao Technology" (
Еко система Mi)
Адреса: Пекін, Zhaoyang District, 28, Guangqu Road,
401 Block, 1099, Jingsong Fuhuaqi
Поштовий індекс: 100028

