
P4 Väderstation
användarmanual
Tack för att du köpte vår spegel. Vi tillverkar alla 

våra produkter med största uppmärksamhet på detaljer. 

Vi är ett av de LEDande märkena som producerar 

speglar i Europa, så du kan vara säker på att du får 

den högsta kvalitetsprodukten. Använd din spegel 

enligt dess tilltänkta syfte genom 

att följa beskrivningarna, 

villkoren och informationen 

i denna handbok.



Väderdisplay
Bruksanvisning

Se till att routern, telefonen och spegeln
är så nära varandra som möjligt när du
ansluter till WiFi-nätverket; och se till att
spegeln inte är för långt från routern när
den väl har installerats. Smarttelefonen
måste förbli ansluten till 2,4 GHz WiFi-
nätverket under konfigurationsprocessen.
Stationen stöder inte 5Ghz WiFi-nätverk.
Om du inte vet vilket nätverk du har,
kontakta din operatör för hjälp eller prova
dig fram med en snabbguide (klicka på
mig).

Sök efter applikationen "Wise Mirror" i
AppStore (iOS) eller GooglePlay (Android).
Applikationen är gratis. Installera den. När
du har installerat appen framgångsrikt,
hitta Wise Mirror-ikonen på skrivbordet på
din mobiltelefon och klicka på den.

1. Anslut din telefon till ett WiFi-nätverk.
2. Ditt WiFi-nätverksnamn bör visas

automatiskt. Annars anger du dess
namn i fält 2.

3. Ange lösenordet för ditt WiFi-nätverk.

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


1. Om stationen visar "SCAN" och
WiFi-ikonen i det övre vänstra
hörnet blinkar, välj det första
anslutningsalternativet.

2. Om stationen visar "SCAN" och
WiFi-ikonen är konstant på, välj det
andra anslutningsalternativet.

Om stationen visar annan information
eller kommer ihåg gamla inställningar,
koppla ur och återanslut snabbt
spegelns strömförsörjning 4-6 gånger.
Stationen återställs.

Under konfigurationsprocessen bör
stationsdisplayen successivt visa
följande statusar:

SCAN-JOIN-PAIR

Hela processen bör inte ta längre tid än
120 sekunder. Om du misslyckas med
att lägga till enheten, gå till sista sidan i
denna handbok.



Efter lyckad parning kommer följande
gränssnitt att visas på APP respektive
väderstation.

1. Klicka här för att konfigurera
stationen

2. Klicka här för att lägga till en ny
station

Efter att ha klickat på din
stationskonfiguration (punkt ),
kommer en meny att visas.



1. Ändrar tidsformatet. Du kan
välja mellan 12 timmar och 24
timmar.

2. Ändrar datumformatet. Valbar
från DD / MM (dag / månad)
eller MM / DD (månad / dag).

3. Ändrar temperaturenheten. (°C /
°F)

4. Justerar ljusstyrkan på
stationsdisplayen.

Grund inställningar
Wise Mirror-XXYY » Basic Settings

Wise Mirror-XXYY » Weather Settings

Väderinställningar

1. Väderprognos för 2 dagar i förväg.
Omarkerad visar vädret i realtid.

2. Platsinställningar. Ange din stad
för att visa vädret för den.

3. Prognosserver. Stationen hämtar
data från Internet. Använd det här
alternativet när vädret inte visas
eller det inte speglar vädret i
verkligheten.



1. Aktiverar/inaktiverar
nattlägesfunktionen.

2. Definierar timperioden under
vilken nattläget är aktiverat. (För
att det ska fungera måste även
nattlägesfunktionen från punkt 1
vara aktiv)

3. Justerar ljusstyrkan på stationen
i nattläge.

Nattläget är användbart till exempel
när du sover. Detta sparar energi
och påverkar inte användarens
sömn.

Nattläge
Wise Mirror-XXYY » Night mode



Beskrivning av väderprognosikonerna

Duschväder Molnigt till klart

Molnigt Sömn

Kraftigt regn Åskväder

Lätt snö Tung snö

Soligt

Dimmigt

Lätt regn



Felsökning

Enheten testades flera gånger under produktionen. Om ett fel
ändå uppstår, kontrollera stationen mot listan nedan.

Du kan radera stationen (t.ex. för att konfigurera den med en
annan telefon). Kom ihåg att efter radering måste du gå
igenom alla steg från sidan två i denna manual igen.

Om du ändrar WiFi-hotspot eller ändrar lösenordet måste du
starta om enheten för att återansluta. Den specifika
operationen består i att stänga av den totala
strömförsörjningen 4-6 gånger. Varje påslagning måste höra
ett "smärt" inuti spegeln innan nästa avstängning. Efter fyra
power-ups bör din station slå på sig själv. SCAN-statusen
visas och stationen kan ställas in igen med telefonen.

Starta om och ta bort stationer

Populära problem

Problem Anledning Lösning

Inomhus temperatur / luftfuktighet 

visas felaktigt

Sensorn kanske täckt Se till att sensorn är placerad i rätt 

position, inte får täckas eller 

beröras av andra material

Enheten är instabil för att ansluta 

WiFi

WiFi-signalen är dålig eller 

nätverksfel

Starta om routern och enheten

Vädret i realtid visas felaktigt Väderdata uppdateras inte Anslut en annan server i din app

Visar kod Err Enheten misslyckades med att 

ansluta till konfigurerat nätverk och 

tidigare data upphörde redan

Starta om din router, se till att WiFi-

signalstyrkan är så bra som 

tillräckligt

Visar kod 05 Den konfigurerade routern är 

ansluten till alla enheter

Byt ut en annan router eller minska 

anslutna enheter

Visar kod 201 Det konfigurerade nätverket kan 

inte nås eller WiFi-hotspot ersätts

Se till att enheten, WiFi-routern och 

smarttelefonen ligger nära 

varandra



Följ stegen nedan för att diagnostisera problem med Wi-Fi-anslutningen:

Det gick inte att lägga till enheten i nätverket? Återställ strömmen till 
spegeln. Anslut och koppla bort enheten. Upprepa 4-6 gånger.

Kontrollera routern
Enheten stöder endast 2,4 GHz WiFi-nätverket

Dubbelbandsrouter
Ge 5Ghz- och 2,4Ghz-banden ett annat SSID (ett annat namn). Anslut din
smartphone till 2,4Ghz-nätverket hela tiden under inställningen.

Stationen kan fortfarande inte se wifi-routern?
Skaffa en andra telefon som kan skapa sin egen Wi-Fi-hotspot och låter dig
välja band. Stäng av ditt hem Wi-Fi, ställ in en hotspot med din telefon,
stäng av 5 GHz-bandet (eller slå bara på 2,4 GHz-bandet) och ge det
samma namn och lösenord som på ditt hemnätverk. Anslut och slå sedan
på ditt hem Wi-Fi igen.

Vänligen notera:

• Vid anslutning bör routrar, telefoner och enheter vara så nära som
möjligt.

• Enheten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverket. Din smartphone bör
ansluta till 2,4Ghz-nätverket när du konfigurerar. Ibland påverkar 5Ghz-
nätverket anslutningen på grund av frekvensstörningar. Så det bästa
sättet är att separera SSID för båda nätverken.

Diagnostik av problemet med WiFi-anslutningen


