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Slimme multikanaals thermometer met hygrometer
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Handleiding
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*Mobiele telefoon niet meegeleverd
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SYMBOLEN
Na dit symbool volgt een belangrijke waarschuwing
Na dit symbool volgt een opmerking
Volg voor een veilig gebruik altijd de instructies in deze handleiding.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
- Het is sterk aanbevolen om deze handleiding door te lezen en te bewaren. De fabrikant en
leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste metingen, gegevensverlies of andere mogelijke problemen
veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.
- De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke weergave.
- Het kopiëren van (delen van) deze handleiding is zonder toestemming van de fabrikant niet
toegestaan.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties en de inhoud van de

2

handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Het is niet bedoeld voor medische doeleinden of om het publiek te informeren.
- Stel het product niet bloot aan grove kracht, schokken, stof in de lucht, hoge temperaturen of overmatige
vochtigheid.
- Dek de ventilatieopeningen niet af met voorwerpen (kranten, vitrages enz.).
- Dompel het product nooit onder in water. Neem het product als het nat is geworden direct af met een
vochtige doek die geen vezels afgeeft.
- Gebruik voor het reinigen van het product geen ruwe of bijtende materialen.
- Sleutel niet aan de binnencomponenten van het product; dit leidt tot verlies van de garantie.
- Plaatsing van dit product op bepaalde houtsoorten kan beschadiging van de oppervlakteafwerking
tot gevolg hebben, waar de fabrikant niet voor aansprakelijk is.
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- Gebruik voor de voeding van de hoofdunit alleen de oorspronkelijke adapter.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Let er bij het vervangen van onderdelen op dat u door de fabrikant aangewezen onderdelen gebruikt
met dezelfde eigenschappen als de oorspronkelijke onderdelen. Niet-toegestane reserveonderdelen
kunnen brand, een elektrische schok of andere schade veroorzaken.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
- De hoofdunit mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
- Dit product mag in de buurt van personen geplaatst worden op een minimumafstand van > 20cm.
- Dit product is alleen geschikt voor montage op een hoogte < 2 m.
- Houd bij de verwijdering van het product rekening met de aard ervan.
- LET OP! Als u batterijen vervangt door een onjuist type, bestaat er explosiegevaar.
- Batterijen mogen tijdens gebruik, opslag of vervoer niet worden blootgesteld aan hoge of extreem
lage temperaturen en een lage luchtdruk op grote hoogte. Dit kan leiden tot explosie of lekkage van
vloeistof of gas.
- Blootstelling van batterijen aan open vuur, mechanische of andere schade kan leiden tot ontploffing
van de batterijen.
- Slik batterijen niet in; gevaar voor chemische brandwonden aan inwendige organen.
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als u een knoopcelbatterij inslikt, kan dit binnen slechts 2 uur
ernstige brandwonden en de dood tot gevolg hebben.
- Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
- Als het batterijvak niet veilig is afgesloten, gebruik het product dan niet en houd het buiten bereik
van kinderen.
- Als u denkt dat iemand de batterijen ingeslikt kan hebben of ze zich in een lichaamsdeel kunnen
bevinden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Gebruik alleen nieuwe batterijen. Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Let er bij de verwijdering van batterijen op dat dit gebeurt in overeenstemming met de aard ervan.

INLEIDING
De slimme multikanaals thermometer met hygrometer, model GARNI 419T, heeft een ingebouwde wifimodule en is via zijn slimme systeem compatibel met het Tuya IOT-platform. Via de Tuya Smart- of
Smart Life-applicatie kunt u de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de hoofdunit en de
draadloze sensoren volgen, de registratiegeschiedenis controleren, alarmen instellen voor de
betreffende waarden en geavanceerde functies starten m.b.v. de gemeten waarden.
Dit product wordt geleverd met de draadloze sensor GARNI 055H voor meting van temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid. De hoofdunit kan tot 7 extra aangesloten draadloze sensoren tonen, bijv.
de zwembadsensor GARNI 057P (optioneel). U kunt de taken voor bediening van overige met Tuya
compatibele apparatuur volgen en instellen volgens specifieke voorwaarden.
De gemeten waarden worden door de hoofdunit getoond op een goed leesbaar, gekleurd lcd-scherm.

OPMERKING
Deze handleiding bevat nuttige informatie over het juiste gebruik en verzorging van dit product. Lees deze
handleiding door zodat u de functies goed begrijpt en houd hem bij de hand voor toekomstig gebruik.
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BESCHRIJVING
HOOFDUNIT

13 . Knop [ REFRESH ]
14 . Knop [ RESET ]
15 . Knop [ SENSOR / WI-FI ]
16 . Voedingsconnector

1 . Knop [ ALARM/SNOOZE ]
2 . Lcd-scherm
3 . Knop [ CHANNEL / + ]
4 . Knop [ MODE / ALARM ]
5 . Knop [ MAX / MIN / - ]
6 . Lichtintensiteitsschakelaar [ HI / LO ]
7 . Knop [ / CAL ]
8 . Knop [ TIME SET ]
9 . Standaard
10 . Batterijvak
11 . Montageopening
12 . Knop [ °C / °F ]

1
LCD-SCHERM
1 . Datum en tijd
2 . Buitentemperatuur en luchtvochtigheid
3 . Binnentemperatuur en luchtvochtigheid
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4

DRAADLOZE SENSOR VOOR METING VAN TEMPERATUUR EN RELATIEVE
LUCHTVOCHTIGHEID GARNI 055H

1. Ledlampje voor indicatie
gegevensoverdracht
2. Gat voor ophanging aan muur
3. Kanaalschakelaar
4. Knop [ RESET ]
5. Batterijvak

INGEBRUIKNAME
DRAADLOZE SENSOR GARNI 055H INSTALLEREN
1. Schuif de batterijklep naar beneden.
2. Gebruik de kanaalschakelaar om het gewenste kanaalnummer te
selecteren (bijv. 1)
3. Plaats 2 x AA-batterijen en let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
4. Plaats de batterijklep terug.
5. De sensor wordt nu binnen enkele minuten gekoppeld met de
hoofdunit.
6. Het ledlampje knippert elke minuut.

OPMERKING
- Als u het ingestelde kanaal wilt wijzigen, doe dit dan m.b.v. de schakelaar aan de achterzijde van
de sensor en druk op [ RESET ] op de draadloze sensor.
- Plaats de draadloze sensor uit de buurt van direct zonlicht, regen of sneeuw.
- Plaats voor een probleemloze verbinding eerst de batterijen in de draadloze sensor en druk dan op
[ RESET ] op de hoofdunit.

PLAATSING VAN DE DRAADLOZE SENSOR
Gebruik een schroef of spijker op de beoogde plaats in de muur.
Hang de draadloze sensor op aan het gat voor ophanging.
De sensor kan ook in verticale positie of tafel worden geplaatst.
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INGEBRUIKNAME VAN DE HOOFDUNIT
BACK-UPBATTERIJEN INSTALLEREN
De back-upbatterijen kunnen een back-up maken van: datum en tijd, MAX/MIN-metingen en
registraties van gemeten waarden over de afgelopen 24 uur, waarden van de alarminstellingen.
Het ingebouwde geheugen kan een back-up maken van: wifi- en serverinstellingen.
Stap 1

Verwijder de batterijklep aan de
achterzijde van de hoofdunit

Stap 2

Plaats een nieuwe
knoopcelbatterij

Stap 3

Sluit de batterijklep

DE HOODUNIT INSCHAKELEN
1. Sluit de voedingsadapter aan om de hoofdunit in te schakelen
2. Na het inschakelen van de hoofdunit worden op het lcd-scherm alle segmenten getoond
3. De hoofdunit gaat automatisch in de AP (Access Point) modus

Het pictogram knippert:
De hoofdunit is in de APmodus
Het pictogram knippert:
Het betreffende kanaal
zoekt de draadloze sensor

Het pictogram knippert:
Het wifi-signaal is niet stabiel of de
hoofdunit probeert verbinding te leggen
met de router
Het pictogram brandt:
Verbonden met het lokale wifi-netwerk
Het pictogram brandt:
Verbonden met het lokale wifinetwerk en tijd gesynchroniseerd

4 . De draadloze sensor GARNI 055H wordt automatisch gekoppeld met de hoofdunit (binnen
ongeveer 1 minuut). Na succesvolle synchronisatie verandert de weergave van "--.- ° C -%"
in de werkelijke waarden.
OPMERKING
Als er na aansluiting van de adapter geen waarden verschijnen op het lcd-scherm, druk dan op
[RESET] op de achterzijde van de hoofdunit.
RESETTEN EN FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN
Druk om de hoofdunit te resetten kort op de knop [ RESET ] op de achterzijde van de
hoofdunit.
Druk om de fabrieksinstellingen te herstellen en alle instellingen en gemeten waarden te wissen
6 seconden lang op de knop [ RESET ] op de achterzijde van de hoofdunit.
BATTERIJEN VERVANGEN EN SENSOR HANDMATIG KOPPELEN
Als u de batterijen van de draadloze sensor GARNI 055H hebt vervangen, moet het koppelen
handmatig worden uitgevoerd.
1. Vervang alle oude batterijen in de sensor door nieuwe.
2. Druk op de knop [ SENSOR / WI-FI ] op de hoofdunit.
3. De hoofdunit wordt binnen ongeveer 1 minuut na vervanging van de batterijen gekoppeld met
de draadloze sensor.
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AANVULLENDE DRAADLOZE SENSOREN KOPPELEN (OPTIONEEL)
De hoofdunit ondersteunt het aansluiten van tot 7 aanvullende draadloze sensoren GARNI
055H.
1 . Kies in de nieuwe draadloze sensor het nieuwe kanaalnummer met de kanaalschakelaar.
2. Plaats 2 x AA-batterijen en let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
3 . Druk op de knop [ RESET ] op de aanvullende draadloze sensor.
4 . Druk op de achterzijde van de hoofdunit op [ SENSOR / WI-FI ] om het koppelen met de
aanvullende draadloze sensor te starten.
5. Wacht tot de nieuwe draadloze sensor wordt gekoppeld met de hoofdunit. (Ongeveer binnen
1 minuut).
6. Zodra de nieuwe sensor succesvol is verbonden met de hoofdunit, verschijnen op het
scherm bij het betreffende kanaal de gemeten temperatuur en luchtvochtigheid.
OPMERKING
- Om een goede werking te garanderen, mag het kanaalnummer niet worden gedupliceerd. Voor meer
informatie over het instellen van kanalen, zie “DRAADLOZE SENSOR GARNI 055H INSTALLEREN”.
- Dit meetapparaat ondersteunt verschillende soorten aanvullende draadloze sensoren, bijv. een
zwembadsensor GARNI 057P of een sensor voor meting van de bodemvochtigheid. Neem voor
meer informatie contact op met uw verkoper.

OPNIEUW VERBINDING MAKEN MET DRAADLOZE SENSOREN (RESYNCHRONISATIE)
Na een korte druk op de knop [ SENSOR / WI-FI ] gaat de hoofdunit opnieuw naar de
draadloze sensoren zoeken en maakt verbinding met de sensoren die al eerder met de
hoofdunit verbonden/gesynchroniseerd waren, d.w.z. dat de hoofdunit de verbinding met al
eerder gekoppelde sensoren niet verliest.
VERWIJDERING VAN DE DRAADLOZE SENSOR
U kunt elke draadloze sensor handmatig uit de hoofdunit verwijderen.
1. Toon door op [ CHANNEL ] te drukken op de voorzijde van de hoofunit het kanaal dat u los
wilt koppelen.
2 . Houd de knop [ REFRESH ] 10 seconden lang ingedrukt om de waarden te resetten; op het
scherm verschijnt " -- , -°C -- % " .

TUYA SMART-APPLICATIE
ACCOUNT AANMAKEN
De GARNI 419T is compatibel met de gratis te downloaden Tuya Smart-applicatie voor Android en iOS
smartphones.
1. Scan de QR-code met uw mobiele telefoon en ga naar de pagina voor het
downloaden van de Tuya Smart-applicatie.
2. Door op "Download" te klikken downloadt u de applicatie uit de Google Play of
Apple App Store.
3. Installeer de applicatie en volg de instructies voor het aanmaken van een eigen
account met uw telefoonnummer of e-mail.
4. Na voltooiing van de accountregistratie wordt het startscherm weergegeven.
Tuya Smart for
Android / iPhone

OPMERKING

- Als u kiest voor de registratiemethode per e-mail, is er geen registratiecodenodig.
- De applicatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Er kan een verzoek van de Tuya Smart-applicatie worden getoond om toegang tot uw positie goed te keuren.
Via deze optie kunt u de applicatie algemene informatie geven over het weer op uw locatie. Ook als u de
applicatie geen toegang geeft, zal deze blijven werken.

WIFI-VERBINDING INSTELLEN
1. Houd de knop [ SENSOR / WI-FI ] 6 seconden ingedrukt voor het handmatig opstarten van de APmodus, die aangeduid wordt met de knipperende pictogrammen AP en . Als de hoofdunit voor het
eerst wordt opgestart, start de AP-modus automatisch.
2. Start de Tuya Smart-applicatie op en verbind het apparaat volgens de instructies in de app met uw wifinetwerk.
3. Zodra de hoofdunit is verbonden met uw wifi-netwerk, wordt de AP-modus automatisch beëindigd en
keert hij terug naar de normale modus.

7

Stap 1:
Druk in de sectie "Thuis" op het
pictogram in de rechterbovenhoek

Stap 6:
Nu wordt uw apparaat automatisch
opgezocht en geregistreerd.

Stap 2:
Druk op het pictogram "Handmatig
toevoegen".

Stap 5:
Bevestig het selectievakje (als het APpictogram knippert op het lcd-scherm van
de hoofdunit).

Stap 7:
Na succesvolle registratie verschijnt het pictogram
van de hoofdunit. Sla de instelling op door te
klikken op het pictogram "Voltooid" rechtsboven.

Stap 3:
Druk links op de sectie "Sensoren", verschuif het
rechter menu naar het gedeelte "Temperatuur- en
luchtvochtigheidssensor" en klik op het pictogram
"Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor (wifi)".

Stap 4:
Kies een SSID (naam) en voer het wachtwoord
van uw wifi-netwerk in. Zorg ervoor dat het
netwerk zich in de 2,4 GHz-band bevindt.

Stap 8:
Het pictogram met de naam van de hoofdunit verschijnt
op uw startscherm van de app. Door te klikken op het
pictogram toont u de waarden en instellingen.
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OPMERKING
- De GARNI 419T kan alleen worden verbonden met het wifi-netwerk op de frequentie 2,4 GHz.
- Nadat u de GARNI 419T hebt toegevoegd aan de Tuya Smart-applicatie, moet u toegang tot uw
locatie toestaan.
- U kunt op elk moment de knop [ SENSOR / WI-FI ] 6 seconden ingedrukt houden om de APmodus te beëindigen.
BESCHRIJVING SCHERM IN TUYA SMART-APPLICATIE
Op het hoofdscherm van het apparaat kunnen de gemeten binnen- en buitenwaarden, maximum- en
minimumregistraties en grafische weergave van de gemeten waarden worden getoond, alarmen worden
ingesteld, de alarmgeschiedenis worden getoond en het formaat van de getoonde temperatuureenheden
worden gewijzigd.
4
3
1. Binnentemperatuur en relatieve luchtvochtigheid met
maximum- en minimumwaarden.
2 . Buitentemperatuur en relatieve luchtvochtigheid met
maximum- en minimumwaarden voor draadloze sensoren.
(CH = sensorkanaal)
3 . Pictogram voor terugkeer naar startscherm van de
applicatie.
4 . Pictogram voor het bewerken van en informatie over het
aangesloten apparaat en het bijwerken van de firmware.
5 . Alarmgeschiedenis tonen.
6 . Alarm instellen.
7 . Temperatuureenheden wijzigen.

1

2

6
7

5
WEERGAVE GRAFIEK MET GEMETEN WAARDEN
Gemeten binnen- en buitenwaarden voor temperatuur en luchtvochtigheid kunnen in grafiekvorm worden
getoond. Klik op binnenwaarden of CH (1-7).
Selecteer "BINNEN" of "CH" om de grafiek te tonen

Selecteer de tijdsperiode

Door klikken
op de grafiek
toont u
verschillende
tijdsassen van
de waarden

Grafiek
Geschiedenis
Datum
selectie
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Data downloaden
naar e-mail

ALARM GEMETEN WAARDEN INSTELLEN
Met de Tuya Smart-applicatie kunnen alarmen worden ingesteld voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
Stap 1:
Klik op het pictogram "Alarm instellen"
onderaan het scherm van uw apparaat

Stap 2:
Druk op "Alarm temperatuur" of
"Alarm luchtvochtigheid"

Stap 3:
Druk op "BINNEN alarm temperatuur"
of "CH1 - 7 alarm temperatuur"

Stap 4:
Scroll om de alarmwaarden "Hoger"
en "Lager" in te stellen. Activeer het
alarm met de schakelaar.

AUTOMATISERING MET ANDERE APPARATEN DIE TUYA SMART-APPLICATIE
ONDERSTEUNEN
Slimme stopcontacten

Draadloze sensor garni 055H

Hoofdunit
GARNI 419T

Applicatie
Tuya Smart
Slimme schakelaars

Slimme
verwarmingen

Slimme: Luchtreinigers*

*Ondersteuning van luchtreinigers van GARNI technology®. Meer op: www.garnitechnology.com
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Slimme
ventilators

Slimme
lampen / verlichting

Luchtbevochtigers / Ontvochtigers

IOT (Internet Of Things) APPLICATIE
Via de Tuya Smart-applicatie en andere apparaten die compatibel zijn met deze app kunt u een automatische
opstartfunctie (voorwaarden) creëren op grond van de door het model GARNI 419T gemeten waarden.
Stap 1:
Klik op het pictogram
"Smart" op het startscherm

Stap 2:
Klik op het pictogram "

".

Stap 3:
Door te klikken op een van onderstaande
tekens kunt u verschillende
opstartvoorwaarden instellen.

OPMERKING
- Handelingen die worden vereist of uitgevoerd door apparaten van derden zijn op eigen risico van de
gebruiker!
- Houd er rekening mee dat er geen garantie kan worden gegeven voor de juistheid, nauwkeurigheid,
tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de IOT-applicaties.

OVERIGE EXTRA FUNCTIES VAN DE TUYA SMART-APPLICATIE
De Tuya Smart-app heeft vele geavanceerde functies. Bekijk de FAQ (veelgestelde vragen) om
meer te weten te komen. Klik op het startscherm op het pictogram "Ik" en vervolgens "FAQ en
feedback" voor meer informatie.

Stap 2

Stap 1
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FIRMWARE BIJWERKEN
De hoofdunit kan worden bijgewerkt via uw wifi-netwerk. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, verschijnt op uw mobiele apparaat een melding als u de app opent. Werk
de firmware vervolgens bij volgens de instructies.
Tijdens de update wordt onderaan het scherm van
de hoofdunit het percentage van de voortgang
getoond.
BELANGRIJKE OPMERKING
- Zorg ervoor dat het station tijdens het updateproces aangesloten is op de voedingsadapter.
- Controleer of uw wifi-verbinding stabiel is.
- Gebruik de hoofdunit niet wanneer het updateproces gaande is, maar pas als het voltooid is.
- Tijdens de update kunnen instellingen en gegevens gewist worden.
- Tijdens het bijwerken van de firmware zet de hoofdunit het uploaden van gegevens naar de
cloudserver stop. Zodra de firmware is bijgewerkt, wordt het wifi-netwerk weer aangesloten en
worden weer gegevens geüpload. Als de hoofdunit geen verbinding kan leggen met uw router, ga
dan naar de pagina INSTELLINGEN en voer de instelling opnieuw uit.
- Het firmware-updateproces brengt een potentieel risico met zich mee, dat geen 100% succes kan
garanderen. Als de update mislukt, herhaal dan bovenstaande stappen en herhaal de procedure.

OVERIGE INSTELLINGEN EN FUNCTIES VAN DE HOOFDUNIT
HANDMATIG INSTELLEN VAN DE TIJD
De hoofdunit is zo ontworpen dat hij synchroniseert met de lokale tijd via de toegewezen
tijdserver. Als u hem offline wilt gebruiken, kunt u de tijd handmatig instellen. Druk na de
eerste inschakeling op [ WI-FI / SENSOR ] en houd 6 seconden ingedrukt, en zet de hoofdunit
weer in de normale modus.
1 . Houd in de normale modus de knop [ CLOCK SET ] 2 seconden ingedrukt om naar de
instellingen te gaan.
2 . Opeenvolgende stappen in de instelling: 12/24-uurs formaat
Uren
Minuten
Jaar
M-D/D-M formaat
Maand
Dag
Tijdsynchronisatie ON/OFF
Taal van dagafkortingen
3 . Druk op [ + ] of [ - ] om de ingestelde waarde te wijzigen. Houd de sneltoets ingedrukt.
4 . Druk op [ TIME SET ] om op te slaan en de instellingenmodus te beëindigen Anders beëindigt
de hoofdunit de instellingenmodus automatisch als er 60 seconden niet op een knop wordt
gedrukt.
OPMERKING
- Druk in de normale modus op [ TIME SET ] om te schakelen tussen de jaar- en datumweergave.
- Houd tijdens het instellen de knop [ TIME SET ] 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de normale
modus.

WEKTIJD INSTELLEN
1. Houd in de normale modus de knop [ MODE / ALARM ] 2 seconden ingedrukt; de uren
gaan nu knipperen.
2. Druk op [ + ] of [ - ] om de ingestelde waarde te verhogen of verlagen, door de knop
ingedrukt te houden gaat dit sneller.
3. Druk nogmaals op [ MODE / ALARM ] om naar de instelling van de minuten te gaan.
4. Druk op [ + ] of [ - ] om de ingestelde waarde te verhogen of verlagen.
5. Druk op [ MODE / ALARM ] om de waarden op te slaan en de instelling te beëindigen.
OPMERKING
- In de wekkermodus verschijnt op het lcd-scherm het pictogram "
".
- Wanneer u de wektijd instelt, wordt de wekkerfunctie automatisch ingeschakeld.
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WEKKER IN- EN UITSCHAKELEN
1. Druk in de normale modus op [ MODE / ALARM ] om de
Wekker
Wekker
wektijd voor 5 seconden weer te geven.
uitgeschakeld ingeschakeld
2. Zodra de wektijd wordt getoond, activeert u de wekfunctie
door opnieuw op [ MODE / ALARM ] te drukken.
Op de ingestelde wektijd gaat het weksignaal af. U kunt het signaal als volgt uitzetten:
- De wekker gaat automatisch uit als er 2 minuten lang niet handmatig is ingegrepen en
gaat de volgende dag opnieuw af.
- Door op [ ALARM / SNOOZE ] te drukken wordt de functie herhaald wekken geactiveerd.
Daarmee zet u de wekker uit en gaat hij na 5 minuten opnieuw af.
- Door de knop [ALARM / SNOOZE ] 2 seconden ingedrukt te houden gaat de wekker uit en
gaat hij de volgende dag opnieuw af.
- Door de knop [ MODE / ALARM ] in te drukken gaat de wekker uit en gaat hij de volgende dag
opnieuw af.
OPMERKING
- De functie herhaald wekken (Snooze) kan 24 uur lang onafgebroken worden gebruikt.
- In de modus herhaald wekken (Snooze) knippert op het scherm het pictogram "
".

SIGNAALONTVANGST VAN DE DRAADLOZE SENSOR
1 .De hoofdunit toont de signaalsterkte van de draadloze sensoren als volgt:
Signaalsterkte van de
betreffende draadloze sensor
Geen signaal

Zwak signaal

Sterk signaal

2. Als het signaal onderbroken is en er langer dan 15 minuten geen verbinding kan worden
gemaakt, verdwijnt het signaalpictogram. Bij het betreffende kanaal verschijnt bij de
temperatuur en luchtvochtigheid het opschrift "Er".
3. Als het signaal niet binnen 48 uur wordt hersteld, wordt het opschrift "Er" permanent
getoond. Vervang de batterijen en druk vervolgens op [ SENSOR / WI-FI ] om de verbinding
met de draadloze sensor te herstellen.
WEERGAVE VAN OVERIGE KANALEN
(OPTIONELE FUNCTIE MET AANVULLENDE SENSOREN)
De hoofdunit kan gekoppeld worden met tot 7 aanvullende draadloze sensoren. Als u 2 of
meer sensoren hebt, kunt u door in de normale modus op [ CHANNEL ] te drukken tussen de
verschillende kanalen schakelen, of door [ CHANNEL ] 2 seconden ingedrukt te houden de
automatische cyclus inschakelen, waarbij de gegevens van de kanalen elke 4 seconden
worden getoond. Tijdens de automatische cyclus wordt op het scherm het pictogram
getoond
.Druk om de automatische cyclus te stoppen en het huidige kanaal weer te geven
op [ CHANNEL ].
WEERGAVE BINNEN- EN BUITENTEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID
- De temperatuur en luchtvochtigheid worden weergegeven in de secties binnentemperatuur en
luchtvochtigheid (kanaal 1-7) en buitentemperatuur en luchtvochtigheid.
- Gebruik om te schakelen tussen de temperatuur in graden Celsius °C of Fahrenheit °F de knop
[ °C / °F ] op de achterzijde van de hoofdunit.
- Als de temperatuur / luchtvochtigheid onder het meetbaar bereik komt, verschijnt op het scherm het
opschrift "LO".
- Als de temperatuur / luchtvochtigheid boven het meetbaar bereik komt, verschijnt op het scherm het
opschrift "HI".

THERMISCH COMFORTINDICATIE
De thermisch comfortindicatie is een pictogram
die uitgaat van de binnentemperatuur en
luchtvochtigheid om het comfortniveau aan te
duiden.
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Aangename
omgeving

Te koud /
droog

Te warm /
vochtig

OPMERKING
- De indicatie van het thermisch comfort kan verschillen bij eenzelfde temperatuur, afhankelijk van
de luchtvochtigheid.
- Wanneer de temperatuur onder 0 °C (32 °F) of bove n 60 °C (140 °F) komt, wordt geen thermisch
comfortindicatie gegeven.

INDICATOR ONTWIKKELINGSTREND
De indicator ontwikkelingstrend toont de ontwikkeling op grond
van de gemeten temperatuur en luchtvochtigheid over de
afgelopen 15 minuten.
REGISTRATIE VAN MAX / MIN WAARDEN
De hoofdunit kan de MAX / MIN
waarden per dag en sinds de laatste
reset van de hoofdunit registreren.

Dagelijkse
MAX

Dagelijkse
MIN

Stijgend

Stabiel

MAX
sinds laatste
reset

Dalend

MIN
sinds laatste
reset

WEERGAVE GEMETEN MAXIMUM - EN MIMINUMWAARDEN
1 . Druk in de normale modus op [ MAX / MIN ] aan de voorzijde van de hoofdunit om de gemeten
MAX en MIN waarden voor binnen en buiten te controleren.
2 . Druk nogmaals op [MAX / MIN] om de gemeten dagelijkse MAX en MIN waarden van het
huidige kanaal en voor binnen te controleren.
3 . Druk nogmaals op [ MAX / MIN ] om de MAX registraties sinds de laatste reset van de hoofdunit
te controleren.
4 . Druk nogmaals op [ MAX / MIN ] om de MIN registraties sinds de laatste reset van de hoofdunit
te controleren.
5 . Druk nogmaals op [ MAX / MIN ] om terug te keren naar de normale modus.
6 . U kunt de MAX en MIN registraties uit de aangesloten sensoren ook controleren door op
[ CHANNEL ] te drukken.

MAX/MIN REGISTRATIES RESETTEN
Houd de knop [ MAX / MIN ] 2 seconden ingedrukt om de momenteel getoonde MAX/MIN
registraties te resetten.
OPMERKING
Op het scherm verschijnt het betreffende pictogram
getoond.

/

als de registratie wordt

KALIBRATIE
Werkwijze voor kalibratie van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid:
1 . Houd in de normale modus de knop [
/ CAL] 2 seconden ingedrukt om naar de
kalibratiemodus te gaan.
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2 . Druk op [ + ] of [ - ] om de binnenwaarden "IN" of het betreffende kanaal "CH 1 - 7" te
selecteren.
3 . Druk op [ MODE / ALARM ] om de temperatuur of relatieve luchtvochtigheid te kalibreren.
4 . Zodra de betreffende waarde begint te knipperen kunt u hem wijzigen met de knop [ + ] of [ - ].
5 . Druk als u klaar bent op [MODE / ALARM] en ga door met de volgende kalibratie door de
werkwijze uit 2 - 4 te herhalen.
6 . Druk op [
/ CAL ] om terug te keren naar de normale modus .
SCHERMVERLICHTING
De schermverlichting kan met de schakelknop [ HI / LO ] als volgt worden ingesteld:
- In de stand [ HI ] om een hoger niveau van schermverlichting in te schakelen.
- In de stand [ LO ] om een lager niveau van schermverlichting in te schakelen.

SCHERMCONTRAST
Druk in de normale modus op [
/ CAL ] om het contrast van het scherm zo in te
stellen dat het goed leesbaar is vanuit de gewenste hoeken.
ONDERHOUD
BATTERIJEN VERVANGEN
Als in het gedeelte " CH 1 - 7 " op het lcd-scherm de lege-batterij-indicator "
" verschijnt,
betekent dit dat de batterijen in de draadloze sensor van het huidige kanaal bijna leeg zijn.
Vervang dan onmiddellijk alle batterijen in de sensor van het huidige kanaal.
PROBLEEMOPLOSSING

Probleem
De verbinding met de
draadloze sensor is
onderbroken of hij is
niet verbonden

Oplossing
1. Zorg ervoor dat de sensor binnen signaalbereik is
2. Controleer of het kanaalnummer op het scherm overeenkomt met het op de
sensor ingestelde kanaalnummer
3. Reset de sensor en koppel/synchroniseer hem met de hoofdunit

Geen verbinding met
wifi

1. Controleer of het wifi-pictogram te zien is op het scherm (moet voortdurend
worden weergegeven)
2. Controleer of u verbinding maakt met de 2,4 GHz-band, niet met 5 GHz, van
de wifi-router

De temperatuur of
luchtvochtigheid zijn
niet nauwkeurig

1. Plaats de hoofdunit of draadloze sensor niet in de buurt van een warmtebron.
2. Als de waarden nog steeds onnauwkeurig zijn, wijzig de waarde dan in de
kalibratiemodus.
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TECHNISCHE PARAMETERS
HOOFDUNIT
Belangrijkste specificaties
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht
Voeding
Back-upbatterijen
Type gebruikte sensor
Bedrijfstemperatuur
Bereik relatieve
luchtvochtigheid
Ondersteunde sensoren
Overdrachtsfrequentie

130 x 112 x 27.5 mm (5 .1 x 4 .4 x 1 .1 inch)
220 g (met batterijen)
netvoedingsadapter 100-240V, 50/60Hz, 0,3A / 5V, 1A
CR2032
SENSIRION
-5˚C ~ 50˚C
10~90% RH
- ondersteuning van tot 7 draadloze sensoren
- draadloze sensor GARNI 055H (1 st. meegeleverd)
- zwembadsensor GARNI 057P

868 MHz

Specificaties van de tijdfuncties
Tijdweergave
HH: MM
Formaat tijdweergave
12 AM / PM of 24 uurs
Formaat gegevensweergave DD / MM of MM / DD
Tijdaanpassing
via internet m.b.v. server of handmatig
Afkorting dag
EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU
Binnentemperatuur
Temperatuureenheid
Nauwkeurigheid
binnentemperatuur
Differentie
Luchtvochtigheid binnen
Eenheid luchtvochtigheid

°C en °F
<0 °C of >40 °C ± 2 °C (<32 °F of >104 °F ± 3.6 °F)
±1 °C (32~104 °F ± 1.8 °F)
0,1 °C / °F

%
1 ~ 20% RH ± 6.5% RH @ 25 °C (77 °F)
Nauwkeurigheid
21 ~ 80% RH ± 3.5% RH @ 25 °C (77 °F)
luchtvochtigheid binnen
81 ~ 99% RH ± 6.5% RH @ 25 °C (77 °F)
Differentie
1%
Parameters wifi-communicatie
Wifi standaard
802 .11 b/g/n
Bedrijfsfrequentie wifi:
2.4 GHz
Ondersteunde
WPA/WPA2, OPEN, WEP (WEP ondersteunt alleen
routerbeveiligingstypen
hexadecimale wachtwoorden)
Applicatieparameters
Ondersteunde applicaties

Tuya Smart, Smart Life

Ondersteunde systemen

Android
Apple iOS
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0~40 °C

DRAADLOZE SENSOR GARNI 055H VOOR METING VAN TEMPERATUUR EN
RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht

60 x 113 x 39.5mm (2 .4 x 4 .4 x 1.6 inch)
144 g (met batterijen)

Voeding

2 1,5V batterijen van het type AA (lithiumbatterijen aanbevolen)

Gemeten waarden
Type gebruikte sensor
Signaalbereik
Overdrachtsfrequentie

temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
SENSIRION
tot 150 m in open gebied
868 MHz

Max.
Radiofrequentievermogen
7 dBm (5 mW)
Interval gegevensoverdracht 60 seconden
Bedrijfstemperatuur
-40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F) lithiumbatterijen aanbevo len
Bereik relatieve
1 ~ 99% RH
luchtvochtigheid
Buitentemperatuur
°C en °F
Temperatuureenheid
Nauwkeurigheid weergave
-40 ~ -60 °C ± 0.4 °C (-40 ~ -140 °F ± 0.7 °F)
Differentie
0,1 °C / °F
Relatieve luchtvochtigheid buiten
Eenheid relatieve
%
luchtvochtigheid
Nauwkeurigheid weergave
Differentie

1 ~ 90% RH ± 2.5% RH @ 25 °C (77 °F)
90 ~ 99% RH ± 3.5% RH @ 25°C (77°F)
1%

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Hierbij verklaart GARNI technology a.s. dat het type radioapparatuur – slimme multikanaals
thermometer met hygrometer, model: GARNI 419T - in overeenstemming is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de
website: www.garni-meteo.cz
De handleiding is vertaald, aangepast en verwerkt door:
Het kopiëren van (delen van) deze handleiding is zonder toestemming van de auteur niet
toegestaan.
www.garnitechnology.com
www.garnitechnology.cz
www.garni-meteo.cz
Ver. 1
03G21
Wijzigingen in de verlening van alle diensten van de Tuya Smart-applicatie voorbehouden
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