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СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ 

(Aqara Temperature and Humidity Sensor) 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 

Представяне на продукта 

Aqara сензор за влажност и температура измерва и записва вътрешните температури, влажност и 
атмосферно налягане в реално време. Текущата информация и информацията за изминалите 
измервания се показва в апликацията. Може да се свърже с други смарт устройства за 
автоматизацията на вашият дом.* 

* Изисква се централно устройство (Aqara hub).  

* Централното устройство Aqara Hub ви е необходимо, за да можете да накарате Aqara 
Temperature and Humidity Sensor да работи с HomeKit технологията. Вижте повече на 
www.aqara.com за по-подробна информация.  

* Този продукт е само за вътрешна употреба.  

 

 

Бутон за рестартиране. 
Дълго натискане за 5 сек.: 
Рестартиране/Свързване с мрежа 
Кратко натискане: Тест за Ефективен 
обхват 

 

 

 

 

 

Светлинен индикатор 

 

 

 



Бърза настройка 

1. Преди да активирате аксесоарът, моля уверете се, че имате инсталирана апликацията 
Aqara Home app и инсталиран Aqara hub.  

2. Моля отворете апликацията Aqara Home app, натиснете бутона “Home” и след това 
докоснете „+“ в горният десен ъгъл за да влезете в страницата „Add Device (Accessory)“. 
Изберете „Temperature and Humidity Sensor“ и го добавете според инструкциите. 

* Ако връзката прекъсне, моля преместете устройството по-близо до Aqara hub и опитайте 
отново. 

Инсталация 

Тест за Ефективен обхват: Натиснете бутона за рестартиране на устройството в желаната от вас 
позиция. Ако Aqara hub прави гласови подкани, това означава, че устройството може да 
комуникира ефективно с Aqara hub. 

* Избягвайте метални повърхности, за да увеличите максимално силата на сигнала. 

 

Опция 1: Поставете го директно в желаната позиция. 

 

 

 

Опция 2: Премахнете защитното фолио и го залепете на желаната позиция.* 

 

* Повърхността трябва да бъде чиста и суха. 

 

 

 



Спецификации 

Модел: WSDCGQ11LM 

Размери: 36 × 36 × 9 мм (1.42 × 1.42 × 0.35 in.) 

Безжичен протокол: Zigbee 

Батерия: CR2032 

Температурен обхват и точност: 20° – +50°C, ±0.3°C (-4° – 122°F, ±0.54°F) 

Обхват за влажност и точност: 0 – 100% RH, ±3% 

Обхват за атмосферно налягане и точност: 30 kPa – 110 kPa, ±0.12 kPa 

Максимална мощност на предаване (Zigbee): 9.99 dBm 

Работна честота: 2400 MHz – 2483.5 MHz 

Онлайн послужване на клиенти: www.aqara.com/support 

Е-поща: support@aqara.com 

Производител: Луми Юнайтед Технолоджи Ко ООД (Lumi United Technology Co., Ltd.) 

Адрес: Етаж 8, ЖинКи Уисдъм Валей, №1 Танглинг Роуд, Люксиан Аве, Таоян Ресиденшъл 
Дистрикт, Наншан Дистрикт, Женшен, Китай (8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, 
Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China) 

 

Предупреждения 

1. Този продукт НЕ Е играчка. Моля пазете децата настрана от този продукт. 
2. Този продукт е проектиран само за вътрешна употреба в закрити помещения. НЕ 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ навън и на открито, както и във влажни среди. 
3. Пазете от мухъл, НЕ разливайте вода или други течности върху продукта. 
4. НЕ поставяйте този продукт в близост до източници на топлина. НЕ поставяйте продукта в 

кутии, обвивки и заграждения, освен ако вътре не е предвидена нормална вентилация. 
5. НЕ СЕ опитвайте да поправяте този продукт сами. Всички поправки, трябва да бъдат 

извършени от оторизирани професионалисти.  
6. Този продукт е пригоден единствено да подобри обслужването и удобството на вашият 

домашен живот и да ви напомня за статуса на устройството. Ако потребителят наруши 
инструкциите за употреба на този продукт, производителят НЕ НОСИ никаква вина за 
всякакви рискове и повреждане на имущество. 

 

 

 

http://www.aqara.com/support
mailto:support@aqara.com


FCC ID: 2AKIT-WSDCGQ11LM 

Декларация за съответствие на Федералната комисия по комуникациите (FCC): 

1. Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. 

Експлоатацията е предмет на следните две условия: 

(1) Това устройство може да не причинява вредни смущения и 

(2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително 

смущения, които могат да причинят нежелана работа. 

2. Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страна, отговорна за 
спазването, може да анулира правомощието потребителя да управлява оборудването. 

 

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограничения за цифрово 
устройство от клас B, съгласно част 15 от FCC Правилата. Тези ограничения са предназначени да 
осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване 
генерира, използва и може да излъчва радиочестота енергия и ако не е инсталиран и използван в 
съответствие с инструкции, може да причини вредни смущения в радиото комуникации. Няма 
обаче гаранция, че намесата няма да се появи в определена инсталация. Ако това оборудване го 
направи причиняват вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се 
определи чрез включване и включване на оборудването, потребителят е насърчава се да се опита 
да коригира намесата от един или повече от следните мерки: 
-Преориентирайте или преместете приемната антена. 
-Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. 
-Свържете оборудването към контакт във верига, различна от това, към което е свързан 
приемникът. 
-Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ. 

Излагане на радиочестотната експозиция: 
Това оборудване отговаря на определените ограничения на FCC за излагане на радиация 
напред за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде инсталирани и експлоатирани с 
минимално разстояние 20 cm между радиатора и тялото ви. Този предавател не трябва да бъде 
разположен съвместно или работи заедно с друга антена или предавател. 

 

 

 

 

 

 



IC: 22635-WSDCGQ11LM 

IC ИЗВЕСТИЕ ЗА КАНАДСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател (и) / приемник (и) се съобразяват с 
иновациите, науката и икономическото развитие Канада, освободени от лиценз за Канада. 
Експлоатацията е предмет на следните две условия: 

(1) Това устройство може да не създава смущения. 

(2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, което може да 
причини нежелана работа на устройството. 

Този цифров апарат от клас B е в съответствие с канадския ICES‐ 003. Това устройство отговаря на 
RSS‐ 247 на Industry Canada. Операция е предмет на условието това устройство да не причинява 
вреда намеса. 

Това оборудване отговаря на определените граници на излагане на IC за неконтролирана среда. 
Това оборудване трябва да бъде инсталирани и експлоатирани с минимално разстояние 20 cm 
между радиатора и тялото ви. Този предавател не трябва да бъде разположен съвместно или 
работи заедно с друга антена или предавател. 

 

 Внимание 

Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с такава от неправилен тип! 

Изхвърлете използваните батерии в съответствие с инструкциите. 
Не поглъщайте батерията, опасност от химическо изгаряне. 
Този продукт съдържа клетъчна батерия тип монета / бутон. Ако  батерията тип монета / бутон 
бъде погълната, това може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да 
доведе до смърт. 
Дръжте новите и употребявани батерии далеч от деца. 
Ако отделението за батериите не се затвори надеждно, спрете да използвате продукт и го пазете 
далеч от деца. 
Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени вътре, в която и да е част от 
тялото, незабавно потърсете медицинска помощ! 

1. Оборудването е подходящо само за монтаж на височина ≤ 2 m 

2. Изхвърлянето на батерията в огън или гореща фурна или механичното смачкване или рязане на 
батерия, може да доведе до експлозия. Оставяне на батерия в среда с изключително висока 
температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ. 
Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия 
или изтичане на запалима течност или газ. 



С натоящето , [Lumi United Technology Co., Ltd.] декларира, 
че радио оборудване тип [Temperature and Humidity Sensor, 

WSDCGQ11LM] е в съответстие с Directive 2014/53/EU. 

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е 
достъпен на следният интернет адрес: 
http://www.aqara.com/DoC/ 

 

 

 

   Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчни електрически и 

електронно оборудване (ОЕЕО както в директива 2012/19 / ЕС), което 

не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо, 

трябва да защитавате човешкото здраве и околната среда чрез 

предаване на вашето оборудване за отпадъци на определено място за събиране на 

рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, назначено от 

правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне 

предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и хората 

здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация 

относно местоположението, както и условията и реда на такива пунктове за събиране. 

 

     Символът върху продукта или върху опаковката му показва това 

този продукт не може да се третира като битови отпадъци. 

Вместо това той ще бъде предаден на съответната колекция 

точка за рециклиране на електрически и електронни 

оборудване. 

 

http://www.aqara.com/DoC/

