Installasjonsguide for airminer 2.0

Installasjonen gjøres i 3 steg:

1. Koble airminer til ditt hjemmenettverk
2. Koble airminer til airmine-appen
3. Montér airminer på veggen din

Gjør hele oppkoblingen som beskrevet i punkt 1 og 2 før du monterer måleren utendørs på
veggen. Det anbefales å gjennomføre oppkoblingen ved å ha samlet din airminer,
mobiltelefon, ruter og strømuttak i samme rom.

Du finner også siste oppdaterte installasjonsguide for airminer 2.0 på linken:
https://airmine.ai/manuals/

Hvis du får problemer under oppkoblingen, er vi her for å hjelpe deg!
support@airmine.ai, eller tlf. 4000 1754
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Steg 1 Koble airminer til ditt hjemmenettverk
1. Koble måleren til et strømuttak i nærheten av din wifi ruter.
Bruk micro-USB-kabelen som følger med og din egen USB-adapter.
Måleren skal nå lyse et mørkeblått blinkende lys for oppkobling – hold eventuelt
resetknappen (på baksiden av airmineren) inne i 5 sekunder for å få frem lyset.
Får du fremdeles ikke frem blått lys? Koble strømmen av/på.

Mørkeblått blinkende lys under sensoren før
oppkobling til wifi.
Resetknapp til venstre, mikro-USB til
høyre på baksiden av sensoren.
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2. Gå til nettverksinnstillinger på din mobiltelefon og koble til nettverket ‘Photonxxxxxx’.
Vær tålmodig, dette steget kan ta litt tid - avvent neste steg til du har fått bekreftet
at du er tilkoblet Photon-nettverket (med f eks wifi-symbol i stedet for 4G på
mobilen).
For Android-oppkobling:

Denne forblir på 4G
i laaang tid ….

Dette går kjapt

For iPhone-oppkobling:

Denne forblir på 4G
i laaang tid ….

iPhone skjermbilde
iPhone
skjermbilde

Dette går kjapt
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3. Når du er påkoblet Photon-nettverket skal du åpne en nettleser på din
mobiltelefon og skrive inn denne IP-adressen: http://192.168.0.1
For Android-oppkobling:

For iPhone-oppkobling:

Android skjermbilde
iPhone skjermbilde
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4. I nettleseren du står i nå dukker disse bildene opp suksessivt:

Trykk ‘List Visible Networks’ i bilde nr. 1 for å få opp tilgjengelige wifi-nettverk du kan
koble deg til. Dersom du ønsker å scanne på nytt for flere eventuelle wifi-nettverk trykk re-scan i bilde nr.2
Velg så ditt nettverk fra listen som har god signalstyrke både under pålogging og der
sensoren skal monteres, legg inn tilhørende passord og trykk ‘Connect’.
Viften stopper et øyeblikk – før den starter opp igjen. Lyset endres nå til pulserende
blått (etter å ha blinket grønt som det står beskrevet). Hvis airmineren har koblet seg
korrekt opp til nettverket vil ikke lenger photon-xxx nettverket være tilgjengelig.
Hvis sensoren ikke vil koble seg på og forblir på mørkeblått lys – koble strømmen
av/på og start på nytt fra steg 1.
Når airmineren er tilkoblet og i driftsmodus vil den avgi lyseblått pulserende lys.
Hvis lysdioden på noe tidspunkt viser en annen farge, for eksempel rød – så har det
sannsynligvis oppstått en feil. Tilbakestill airmineren ved å koble strømmen av/på og
deretter hold reset-knappen på baksiden inne i 5 sekunder.
Hvis du legger inn feil passord og derfor ikke blir tilkoblet ditt wifi-nettverk må du
holde resetknappen inne i 5 sekunder, og gjenta hele prosedyren fra starten av
steg 1.
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Steg 2 Koble airminer 2.0 til airmine-appen
Last ned appen og logg inn
Når du nå har du koblet din airminer til hjemmenettverket må du logge deg inn i
airmine-appen for å se data fra måleren din.
Du finner airmine-appen i Appstore og Google Play.

iPhone skjermbilde

Logg inn i Airmine-appen med brukernavn og passord. Du kan logge inn både med
din email og din Apple-ID. Alle data fra din airminer knyttes til din brukerinnlogging i
appen.
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Koble airmineren til din app
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk på Sensor i høyre hjørne i bunnmenyen.
Velg + tegnet for å legge til din airminer
Scann QR-koden bak på din airminer
Trykk YES for å koble din sensor til appen
Når registreringen er utført skal du se data fra din airminer i appen. Det tar ca. 12
minutter før dataene dukker opp i appen.

Dersom du ikke får opp din eksakte boligadresse når du
scanner QR-koden – så får du likevel riktige data for din
sensor i din app. Løsning kommer etterhvert for å kunne
sette eksakt posisjon i kartet for din måler.
Hvis du allerede har koblet sensoren din til appen tidligere,
vil du få feilmelding ved nytt forsøk. Det er kun nødvendig
med denne tilkoblingen én gang pr sensor.
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Steg 3 Utendørs montering av airminer på din vegg
Montér airmineren din utendørs under tak på et sted med god tilgang til luft, sterkt
wifi-signal og uttak for strøm.
Bruk 2 skruer, skinne og ekstra skiver som følger med for å montere airmineren på
veggen.

Din airminer 2.0 er en prototype som skal gi oss nødvendig innsikt og erfaringer for
videre utvikling. Vi håper derfor du vil gi oss dine ærlige og oppriktige
tilbakemeldinger både på kjøps-, oppkoblings- og brukerprosessen, samt til selve
produktet.
Tilbakemeldinger kan gis til support@airmine.ai, eller på tlf. 4000 1754,
eller så tar vi kontakt etterhvert for oppfølging!
Prototypen har særskilte avtalevilkår ift de som vil gjelde etter pilotperioden. De
særskilte vilkårene står i din signerte kontrakt.
Standard avtalevilkår blir etterhvert publisert på våre hjemmesider.

Takk for at du er med – vi håper du blir fornøyd.
Lykke til!
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