AIRWITS KÄYTTÖOHJE
HUOMIO!

Airwits R2 on staattisen sähkön purkaukselle herkkä laite. Noudata
varotoimenpiteitä, kun avaat laitteen kotelon.

KULJETUS
Noudata varotoimenpiteitä ja ota yhteyttä kuljetuspalveluun vaarallisten aineiden kuljetuksesta
ennen kuin kuljetat laitteita. Laite sisältää litiummetallipariston, joka sisältää 2,1 grammaa
litiumia. Älä poista laitteiden pakkausmateriaalia tai pakkaa laitteita uudestaan, ellei se ole
tarpeellista.
ASENNUS
Asennuksen suorittamiseksi tarvitset pienen tasapäisen ruuvimeisselin.
1. Lue ja kirjoita muistiin laitteen Sigfox-tunniste ja PAC-avain. Tunniste ja avain löytyvät
laitteen takakannessa olevasta tarrasta. Lisäksi tunniste ja avain löytyvät tarran QRkoodista.
2. Avaa laitteen kotelo käyttämällä pientä tasapäistä ruuvimeisseliä. Aseta ruuvimeisseli
laitteen ja kannen väliin ja pyöräytä ruuvimeisseliä varovasti, kunnes kansi irtoaa.
3. Kytke laitteen paristo.
4. Sulje laitteen kotelo. Älä kosketa laitteen antennia.
5. Asenna laite seinään käyttämällä kaksipuoleista teippiä tai ruuveja.
Laite lähettää lämpötilan ja ilmankosteuden noin 30 minuutin välein.
HUOMIO!

Älä asenna laitetta, jos paristo on rikki. Irrota paristo välittömästi ja ota yhteyttä
laitteen toimittajaan.

YHTEYS FOXEIOT PILVIPALVELUUN
Jos laite on yhdistetty FoxerIoT pilvipalveluun, sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Voit
välittömästi kirjautua FoxerIoT pilvipalveluun ja seurata mittaustuloksia.
YHTEYS SIGFOXIN PALVELIMELLE
Rekisteriöi laite Sigfox-verkkoon käyttämällä Sigfoxin palvelinta osoitteessa backend.sigfox.com.
Tarvitset laitteen rekisteriöintiä varten laitteen Sigfox-tunnisteen ja PAC-avaimen. Lisätietoja
löytyy Sigfoxin palvelimen dokumentaatiosta.
HYÖTYKUORMAN TULKITSEMINEN
Laite lähettää aina kaksi arvoa eli lämpötilan ja ilmankosteuden.
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C
%

TAVUJÄRJESTYS
Merkitsevin ensin
Merkitsevin ensin

TYYPPI
Positiivinen kokonaisluku
Positiivinen kokonaisluku

Lämpötila lasketaan seuraavalla kaavalla:
Lämpötila = < arvo > / 10 – 40
Esimerkiksi hyötykuorma 02 71 2C voidaan muuntaa lämpötilaksi ja ilmankosteudeksi
seuraavasti:
Lämpötila = 0x271 / 10 – 40 = 625 / 10 – 40 = 22,5 C
Ilmankosteus = 0x2C = 44 %
HÄVITTÄMINEN
Tarkista määräykset elektronisen jätteen ja litiummetalliparistojen hävittämiseksi ennen kuin
hävität laitteita.
TUKI
Tukiasioissa tulee ottaa ensisijaisesti laitteen toimittajaan. Jos laitteen toimittaja ei ole tiedossa,
niin voit ottaa yhteyttä tukeen sähköpostitse osoitteessa support@connectedfinland.fi tai
puhelimitse numerossa +358 10 311 5800.
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