
Manualele de 
utilizare
ale stației meteo P4
Vă mulțumim că ați achiziționat oglinda noastră. 

Realizăm toate produsele noastre cu cea mai mare 

atenție la detalii. Suntem unul dintre brandurile de top 

producătoare de oglinzi din Europa, astfel încât puteți

fi siguri că obțineți un produs de cea mai înaltă

calitate. Utilizați oglinda conform scopului

său absolut urmând descrierile, condițiile

și informațiile furnizate în acest manual.



Instrucțiuni de utilizare 
pentru afișajul meteo

Asigurați-vă că routerul, telefonul și
oglinda sunt cât mai aproape unul de
celălalt atunci când vă conectați la
rețeaua WiFi; și asigurați-vă că oglinda nu
este prea departe de router odată
instalată. Smartphone-ul trebuie să
rămână conectat la rețeaua WiFi de 2,4
GHz în timpul procesului de configurare.
Stația nu acceptă rețele WiFi de 5 Ghz.
Dacă nu știți ce rețea aveți, vă rugăm să
contactați operatorul pentru ajutor sau să
încercați un ghid rapid (dați clic pe mine).

În AppStore (iOS) sau GooglePlay
(Android), căutați aplicația „Wise Mirror”.
Aplicația este gratuită. Instalează-l. După
instalarea cu succes a aplicației, găsiți
pictograma Wise Mirror pe desktopul
telefonului dvs. mobil și faceți clic pe ea.

1. Conectați-vă telefonul la o rețea WiFi.
2. Numele rețelei dvs. WiFi ar trebui să

se afișeze automat. În caz contrar,
introduceți numele în câmpul 2.

3. Introduceți parola pentru rețeaua dvs.
WiFi.

https://support-en.upc.ch/app/faq/a_id/10017/change-frequency-band-to-5ghz


1. Dacă stația afișează „SCAN” și
pictograma WiFi din colțul din
stânga sus clipește, selectați prima
opțiune de conectare.

2. Dacă stația afișează „SCAN” și
pictograma WiFi este permanent
aprinsă, selectați a doua opțiune de
conectare.

Dacă stația afișează informații diferite
sau își amintește setările vechi,
deconectați și reconectați rapid sursa
de alimentare a oglinzii de 4-6 ori.
Stația se va reseta.

În timpul procesului de configurare,
afișajul stației ar trebui să arate
succesiv următoarele stări:

SCAN-JOIN-PAIR

Întregul proces nu ar trebui să dureze
mai mult de 120 de secunde. Dacă nu
reușiți să adăugați dispozitivul, vă
rugăm să mergeți la ultima pagină a
acestui manual.



După împerecherea cu succes,
următoarele interfețe vor fi afișate pe
APP și, respectiv, pe stația meteo.

1. Faceți clic aici pentru a configura
stația

2. Faceți clic aici pentru a adăuga o
nouă stație

După ce faceți clic pe configurația
stației dvs. (punctul ), va
apărea un meniu.



1. Schimbă formatul orei. Puteți
alege între 12 ore și 24 de ore.

2. Schimbă formatul datei.
Selectabil dintre ZZ / MM (Zi /
Lună) sau MM / ZZ (Lună / Zi).

3. Schimbă unitatea de
temperatură. (°C / °F)

4. Reglează luminozitatea
afișajului stației.

Setări de bază
Wise Mirror-XXYY » Basic Settings

Wise Mirror-XXYY » Weather Settings

Setări meteo

1. Prognoza meteo cu 2 zile inainte.
Unchecked arată vremea în timp
real.

2. Setări de locație. Introduceți orașul
dvs. pentru a afișa vremea pentru
acesta.

3. Server de prognoză. Stația
primește date de pe internet.
Utilizați această opțiune atunci
când vremea nu este afișată sau
nu reflectă vremea în viața reală.



1. Activează/dezactivează funcția
modului de noapte.

2. Definește perioada de oră în
care este activat modul de
noapte. (Pentru ca acesta să
funcționeze, trebuie să fie și
funcția de modul noapte de la
punctul 1)

3. Reglează luminozitatea stației în
timpul modului de noapte.

Modul de noapte este util, de
exemplu, în timpul somnului. Acest
lucru economisește energie și nu
afectează somnul utilizatorului.

Modul de noapte
Wise Mirror-XXYY » Night mode



Descrierea pictogramelor de prognoză meteo

Ploua Înnorat pentru a curăța

Noros Lapoviță

Ploaie torentiala Furtună

Zăpadăușoară Zăpadăgrea

Soare

Ceață

Ploaie ușoară



Depanare

Dispozitivul a fost testat de mai multe ori în timpul producției.
Dacă totuși apare o defecțiune, verificați stația cu lista de mai
jos.

Puteți șterge stația (de exemplu, pentru a o configura cu un alt
telefon). Rețineți că, după ștergere, trebuie să parcurgeți din
nou toți pașii de la pagina a doua a acestui manual.

Dacă schimbați hotspot-ul WiFi sau schimbați parola, trebuie
să reporniți dispozitivul pentru a vă reconecta. Operația
specifică constă în întreruperea alimentării totale de 4-6 ori.
Fiecare pornire trebuie să audă un „zgomot” în interiorul
oglinzii înainte de următoarea oprire. După patru porniri, stația
dvs. ar trebui să se pornească singură. Starea SCAN este
afișată și postul poate fi re-acordat folosind telefonul.

Repornirea și ștergerea posturilor

Probleme populare

Problemă Motiv Soluţie

Temperatura interioară / 

umiditatea sunt afișate incorect

Senzorul poate acoperit Asigurați-vă că senzorul este

așezat într-o poziție corectă, nu

trebuie acoperit sau atins de alte

materiale

Dispozitivul este instabil pentru a 

conecta WiFi

Semnalul WiFi este slab sau

eșuează rețeaua

Reporniți routerul și dispozitivul

Vremea în timp real este afișată

inexact

Datele meteo nu sunt actualizate Conectați un alt server în aplicația

dvs.

Afișează codul Err Dispozitivul nu a reușit să se

conecteze la rețeaua configurată, 

iar datele anterioare au expirat deja

Reporniți routerul, asigurați-vă că

puterea semnalului WiFi este

suficient de bună

Afișează codul 05 Ruterul configurat este conectat la 

orice dispozitiv

Înlocuiți alt router sau reduceți

dispozitivele conectate

Afișează codul 201 Rețeaua configurată nu este

accesibilă sau hotspot-ul WiFi este

înlocuit

Asigurați-vă că dispozitivul, 

routerul WiFi și smartphone-ul sunt

aproape unul de celălalt



Urmați pașii de mai jos pentru a diagnostica problemele de conexiune Wi-
Fi:

Nu ați pututadăugadispozitivul în rețea? 
Resetați alimentarea oglinzii. Conectați și deconectați dispozitivul. Repetați
de 4-6 ori.

Verificați routerul
Dispozitivul acceptă numai rețeaua WiFi de 2,4 GHz

Router cu bandă duală
Dați benzilor de 5 Ghz și 2,4 Ghz un alt SSID (un nume diferit). Conectați-vă
smartphone-ul la rețeaua de 2,4 Ghz în orice moment în timpul setării.

Stația încă nu poate vedea routerul Wifi?
Obțineți un al doilea telefon care își poate crea propriul hotspot Wi-Fi și vă
permite să selectați benzi. Opriți Wi-Fi-ul de acasă, configurați un hotspot
cu telefonul dvs., opriți banda de 5 GHz (sau pur și simplu porniți banda de
2,4 GHz) și dați-i același nume și parolă ca în rețeaua dvs. de acasă.
Conectați-vă și apoi reporniți Wi-Fi-ul de acasă.

Vă rugămsă rețineți:

• La conectare, routerele, telefoanele și dispozitivele ar trebui să fie cât
mai aproape posibil.

• Dispozitivul acceptă numai rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz. Smartphone-ul
dvs. ar trebui să se conecteze la rețeaua de 2,4 Ghz la configurare.
Uneori, rețeaua de 5 Ghz afectează conexiunea din cauza interferențelor
de frecvență. Deci, cea mai bună modalitate este să separați SSID-ul
ambelor rețele.

Diagnosticarea problemei conexiunii WiFi


