
User Manual
Version 1

25 June 2021

View Plus
Edistyneintä sisäilman laaduntarkkailua  

Onnittelut, että olet ottanut tärkeän askeleen kohti terveellisempää elämää.

Seuraamalla sisäilman laatua voit tehdä terveyttä tukevia valintoja tiloissa, joissa vietät suurimman osan ajasta. Parantunut tuottavuus ja energiataso, parempilaatuinen uni ja
vastustuskyky sairauksille ovat vain muutamia etuja. Radon-altistuksen vähentäminen alentaa keuhkosyövän riskiä. 

Airthings View Plus antaa tarkat hiukkas-, radon-, kemikaali-, CO -, lämpötila-, kosteus- ja ilmanpainetiedot näytölle, puhelimeesi tai Airthings-ohjauspaneeliin. Voit myös saada
visuaalisen ilmoituksen ilmanlaatutasoista heilauttamalla kättä laitteen edessä. 

Hengitä paremmin, elä paremmin 

Airthings-tiimi

OTA YHTEYTTÄ

Jos tarvitset teknistä tukea tai sinulla on kysymyksiä tai palautetta, johon emme ole
vastanneet tässä, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavasti:

Chat-näkymä airthings.com-sivustossa

Vieraile tukifoorumillamme osoitteessa help.airthings.com

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

OMINAISUUDET JA SISÄLTÖ

1. Mukautettava näyttö

2. Värisignaali

3. Liiketunnistin

4. Ilmanottoaukot

5. Paristokotelo (mukana 6 AA-paristoa)

6. USB-kaapeliliitäntä

7. Painike

8. Yksilöllinen sarjanumero

9. Asennuspidike

10. Kertakäyttöinen paristo-osa

VIEW PLUS -KÄYTTÖÖNOTTO

Vaihe 1 - Lataa Airthings-sovellus

Lataa tai päivitä Airthings-sovellus App Storesta tai Google Play
Storesta ja luo tili.

Vaihe 2 - Käyttöönotto

Irrota paristokotelon liuska ja yhdistä laite älypuhelimeesi, Wi-Fi®-
verkkoon tai Smartlink-verkkoon noudattamalla sovelluksen ohjeita.
Voit käyttää laitteen virtaliitäntään myös mukana toimitettua USB-
kaapelia. Laite saattaa vaatia laiteohjelmistopäivityksen
käynnistyksen yhteydessä.

Huomautus: Voit jättää akut laitteen sisään, kun käytät virtaa USB:n kautta, mutta akut eivät lataudu.
View Plus vaihtaa automaattisesti akkuvirran ja USB-virran välillä.

Vaihe 3 - Sijoitus

View Plus voidaan sijoittaa mihin tahansa tilaan, jonka ilmanlaatua
haluat mitata, kuten yöpöydälle, lastenhuoneen seinälle tai
olohuoneen hyllylle. Se on pidettävä poissa erittäin pölyisistä
ympäristöistä, ja se toimii parhaiten, jos se puhdistetaan kuivalla tai
kostealla liinalla silloin tällöin.

View Plus -laitteen asennus seinälle: Kiinnitä kiinnike seinään.
Varmista, että ruuvit soveltuvat kyseiselle seinäpinnalle. Älä asenna
sitä ilmanvaihtoaukkojen tai ikkunoiden läheisyyteen.
Vähimmäisetäisyys on 1 metri.

Vaihe 4 - Kalibrointi

Radon-, CO₂- ja VOC-anturien kalibroituminen vie yleensä noin
viikon virran kytkemisen jälkeen. Lue lisää View Plus -tuotelehtisestä.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

INTEGRAATIO

Airthings View Plus jakaa tietoa mobiililaitteeseesi sekä ilmaiseen Airthings- ohjauspaneeliin — se takaa nopean pääsyn useiden Airthings laitteiden anturitietoihin sekä
mahdollistaa tietojen muokkaamisen ja analysoinnin. Lue lisää osoitteesta airthings.com/dashboard .

Airthings View Plus toimii Amazon Alexa-, Google Assistant- ja IFTTT-järjestelmien kanssa. Amazon Alexa ja Google Assistant mahdollistavat anturiarvojen tarkistamisen
äänikomennoin. IFTTT-toiminto mahdollistaa laitekohtaisten ohjeiden luomisen ja käytön kolmansien osapuolten tuotteissa. Pysy ajan tasalla päivityksistä tilaamalla
uutiskirjeemme.

 

 

TEKNISET TIEDOT

View Plus (Malli: 2960)

FCC ID: 2APPT-2960

IC: 23900-2960

Virta: 6 kpl 1,5 V:n AA-alkaliparistoja (LR6) 
USB 5.0V

Mitat: 17 x 9 x 3,3 cm
6,7 x 3,5 x 1,3 tuumaa

Paino: 360 g mukaan lukien 6 paristoa (18 oz)

Käyttö- ja säilytysympäristö:
Lämpötila:
Suhteellinen
ilmankosteus:

4–40 °C (39–104 °F)
Suhteellinen ilmankosteus: < 85 %

Anturit: Radon
Pienhiukkaset
CO
VOC
Lämpötila
Suhteellinen ilmankosteus
Ilmanpaine
 
Lue lisää View Plus -tuotelehtisestä

YLEISIMMÄT KYSYMYKSET JA VIANMÄÄRITYS

Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin osoitteesta: https://help.airthings.com/en/

Jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteyttä Airthings-tukitiimiin verkkosivumme chat-toiminnon tai sovelluksen avulla tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen support@airthings.com

 

Bluetooth-merkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Airthings käyttää näitä merkkejä lisenssillä.
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   Mukautettava näyttö

Näyttö voidaan konfiguroida näyttämään tärkeimmät anturiarvot. Konfigurointi tehdään
Airthings- ohjauspaneelissa tai -sovelluksessa. Näyttö päivittyy 2,5 minuutin välein riippuen
anturin näytteenottovälistä ja näytössä olevista antureista. Joskus näyttö välkkyy
päivittääkseen itsensä. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että laitteesi toimii väärin. 

Huomaa: Calm Tech e-paper -näyttö ei vaadi virtaa kuvan näyttämiseen. Jos View Plus -laitteen virta katkeaa, esimerkiksi
USB-liittimen irrottamisen tai paristojen poistamisen vuoksi, näytölle jää mikä tahansa kuva, joka siinä oli virran katketessa.
Näyttö päivittyy normaalisti, kun laitteeseen palautetaan virta.

 

     Heilautustoiminto

Heilauta kättä laitteen edessä saadaksesi visuaalisen ilmoituksen ilmanlaatutasoista.
Värsignaali syttyy yleisen ilmanlaadun mukaan (vihreä tarkoittaa hyvää, keltainen kohtuullista
ja punainen heikkoa), ja näyttö esittää kaikki tasot, jotka ovat kohtuullisia tai heikkoja.

Lue lisää anturien raja-arvoista osoitteesta airthings.com/view-plus

 

   Airthings-sovellus

Sovelluksesi päivittyy automaattisesti, kun View Plus on yhdistetty Wi-Fi- tai Smartlink-
verkkoon. Airthings-sovellus sisältää anturien arvot, historiatiedot sekä pitkä- ja lyhytaikaiset
keskiarvot. Sovelluksen avulla voit konfiguroida View Plus -sovelluksen, anturin
näyteaikavälit, ilmoitukset anturien arvojen mukaan ja paljon muuta.

 

   Airthings- ohjauspaneeli

Airthings- ohjauspaneelin avulla voit tarkastella, mukauttaa ja analysoida kaikkien laitteidesi
anturitietoja yhdellä silmäyksellä. Voit myös tarkastella trendejä ja edistynyttä analytiikkaa.
Lue lisää osoitteesta https://www.airthings.com/en/dashboard

 

   Anturit

Lue lisää View Plus -antureiden ilmoittamien arvojen käytöstä ja tulkinnasta täältä .
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