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Smarthy - Termo-higrômetro para smartphone

Smarthy é um dispositivo inovador para seu smartphone, e um 
instrumento confiável para medir temperatura e umidade.

Primeiros passos 

1. Procure o aplicativo na loja de aplicativos de seu smartphone 
digitando o nome “SMARTHY”, faça o download gratuito e instale o 
aplicativo em seu smartphone. 

2. Conecte o Smarthy na entrada do fone de ouvido de seu smartphone.

3. Antes de usar pela primeira vez, recomendamos que leia 
atentamente as instruções e as informações do menu do aplicativo, a 
fim de obter uma visão geral das várias funções e instruções para o uso 
correto do dispositivo.

O menu Info também está disponível a qualquer momento nas 
definições da página inicial.

Instruções 

Não nos responsabilizamos por qualquer dano que ocorra caso estas 
instruções não sejam seguidas.

Da mesma forma, não assumimos qualquer responsabilidade por 
leituras ou mediações incorretas e suas consequências.

Dê atenção especial para as instruções de segurança.

Guarde esse manual de instruções para consulta futura.

Instruções de Segurança

- Este produto deve ser utilizado apenas como descrito nas instruções e 
no menu de Informação (Info). 

- Consertos não autorizados, modificações ou alterações no produto 
são proibidos.



- Mantenha esse produto fora do alcance de crianças. 

- Remova o instrumento do smartphone se você não vai utiliza-lo.

- Não coloque o dispositivo próximo a temperaturas extremas, 
vibrações ou choques. 

- Mantenha  o dispositivo protegido de umidade, areia, sujeira e poeira. 

- Para limpar o instrumento use um pano macio e úmido. Não use 
solventes ou produtos abrasivos. 

Especificações: 

Umidade

Faixa de medição: 20% a 95%

Resolução: 1%

Exatidão: ±5% para a faixa de 30% a 80% 

Temperatura 

Faixa de medição: -20°C a 60°C

Resolução: 0,1°C

Exatidão: ±1°C para -20°C a 60°C

Compatibilidade: 

Compatível com iPhone 4 ou posterior. iPad 2° geração ou posterior. 
iPad mini ou posterior. iPod touch 4° geração ou posterior.

Compatível com sistema operacional Android 4.0 ou posterior. 

Dimensões: 18 x 9 x 54 mm

Peso: 7g (somente instrumento)
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A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o 
compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, 
bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados 
e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo 
período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante 
apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por 
pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.
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