
SensorBlue	käyttöohje	
 
Tässä	on	2	tärkeää	asiaa,	ennen	tuotteen	käyttöä,	anturin	pitämiseksi	tarkkana.	
 

1. Anturi on tarkka kosteuden ja lämpötilan anturi joka perustuu 
mikroelektromekaaniseen järjestelmään (MEMS). Älä laita sitä 
veteen. 

2. Anturi havaitsee ilman lämpötilan ja kosteuden takana olevan 
reiän kautta, joten älä peitä sitä.  

 
 
Noudata	seuraavia	ohjeita	tuotteen	käytössä.	

 
1. Lataa sovellus skannaamalla QR-koodi laatikosta tai 

käyttöoppaasta, tai lataa Sensor Blue sovellus Google Playsta tai App Storesta   

 
 

2. Käynnistä sovellus ja varmista, että sovelluksen Bluetooth on päällä.  
3. Vapauta paristo vetämällä suojanauha, jonka jälkeen anturi alkaa toimia. 
4. Napsauta “Add device ” tai “+” lisätäksesi anturin.  



5. Sovellus aloittaa laiteparin muodostamisen. Kun painetaan 
tuotteen painiketta, se muodostaa yhteyden automaattisesti.  
Joissakin malleissa ei ole painiketta, tässä tapauksessa 
napsautetaan “Pairing by device name“ ja valitaan sitten 
"Thermobecon" 

 
 

 
Huomioitava:	
 
Kun olet yhdistänyt anturin SensorBlue sovellukseen, voit tarkistaa lämpötilan ja kosteuden 
sovelluksen avulla 
 
 

6. Napsauta kamerakuvaketta ottaaksesi valokuva paikasta, johon 
sijoitit anturin. 
 
Voit asettaa lämpötilalle ja kosteudelle haluamasi hälytykset. Kun 
yhdistät anturin sovellukseen, voit lukea hetkelliset lämpötila- ja 
kosteustiedot 

 
 

7. Joissakin malleissa, joissa on summerihälytys, laite antaa 
hälytyksen, jos lämpötila tai kosteus on alueen ulkopuolella. 
 



Jos haluat tarkastella grafiikkaa tai historiaa, 
napsauta lämpötilan tai kosteuden lukemaa, jolloin 
saat ne näytölle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pariston	vaihto: 

1. Puhdista kätesi varmistaaksesi, ettei niissä ole vettä tai öljyä. 
2. Pidä kiinni nahkahihnasta ja vedä sitä alaspäin (kuten kuvassa). 
3. Työnnä paristo ulos ja korvaa uudella CR2477-paristolla. 
4. Käynnistä sovellus ja paina sitten piirilevyn näppäintä. Näet 

led-salaman.  
5. Kun lämpötila- ja kosteustiedot ovat taas näkyvissä. Kiinnitä 

muovikotelo takaisin paikalleen. 
 
FCC:	n	(Liittovaltion	viestintäkomissio)	lausunto	

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteiden rajoja FCC-
sääntöjen osan 15 mukaisesti.  
Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriötä vastaan asuin-
rakennuksissa. Tämä laite tuottaa ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta 
ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.  
 
Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää 
katkaisemalla laitteesta virta ja käynnistämällä se, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata 
häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: 
 
 Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen. 
 Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. 
 Kytke laite eri virtapiirin pistorasiaan, johon vastaanotin on kytketty. 
 Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio / TV-teknikolta. 

 
Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole 
nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. 
 
Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaa koskevat seuraavat kaksi ehtoa: 
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä 
kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua 
toimintaa. 



Tekniset	tiedot	

Lämpötila-alue -20 ~ 65ºC (-4 ~ 150ºF) 
Kosteusalue 0-100% RH 
Tarkkuus Lämpötila: + -0,5ºC / 1ºF 
 Kosteus: + -5,0% 
Langaton kantama Bluetooth 5.0 
Ilmaisen sovelluksen hallinta Kyllä  
Anturityyppi MEMS 
Materiaalit ABS 
Paristo 1 x CR2477 
Hälytys Visuaalinen 
Tallennus  10 minuutin välein 
Paristonkesto Noin 365 päivää  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SensorBlue	
 
Tämän langattoman, pienikokoiset, Bluetooth 5.0 -lämpötila- ja 
kosteusanturin avulla voit seurata lämpötilaa ja kosteutta, missä 
ja milloin tahansa 
Korkean tarkkuuden MEMS-anturi, joka päivittyy kerran 
sekunnissa, jotta saadaan nopea ja tarkka data.  
 
Bluetooth 5.0, anturi tarjoaa reaaliaikaisen langattoman 
lämpötilan (-20-60 ℃) ja kosteuden (0-100 ％ RH) valvonnan. 
Matkapuhelimen ja anturin välinen liitäntäetäisyys on jopa 20 
metriä, avoimella alueella. 
 
Varoitus korkeasta / matalasta lämpötilasta: Maksimi- ja 
minimilämpötilaa ja kosteutta voidaan tarkastella 
mobiilisovelluksessa. Ja seuranta-alue voidaan asettaa. 
Sovelluksen arvo muuttuu punaiseksi, kun alue ylitetään. 
 
Virtalähteenä CR2477-nappiparisto, jonka käyttöaika on noin 1 vuosi ja on vaihdettavissa. 
 
Se tallentaa tiedot 10 minuutin välein ja vientitoiminnon avulla tiedot voidaan viedä CSV-
muodossa, käyttämällä mitä tahansa puhelimeesi asennettua sovellusta.  
 
Tuki matkapuhelimelle, jossa on Android 4.3 ja uudempi, Apple 4s ja uudempi. Älykäs 
Bluetooth-sovellukseen voidaan liittää jopa 100 anturia samanaikaisesti. 
 
 
 
Tekniset	tiedot	

Lämpötila-alue -20 - 65 °C (-4 - 150 °F) 
Kosteusalue 0-100% RH 
Tarkkuus Lämpötila: ± 0,5 °C / 1 °F 
 Kosteus: ± 5,0% 
Langaton kantama Bluetooth 5.0 
Ilmaisen sovelluksen hallinta Kyllä  
Anturityyppi MEMS 
Materiaalit ABS 
Paristo 1 x CR2477 
Hälytys Visuaalinen 
Tallennus    10 minuutin välein 
Paristonkesto  Noin 365 päivää  
 


