THPS Asennusohje
Temperature and Humidity & Air-Pressure Sensor

Tämä ohje kuvaa
ulkovarustuksellisen
THPS-anturin asennuksen.

Aloitus
THPS-anturi ulkokäyttöön toimitetaan
mustassa kotelossa, joka suojaa sitä
kolhuilta ja vesiroiskeilta, mutta jossa on
myös aukot ilmankiertoa varten.
Ennen asentamista, laite on kytkettävä
päälle. Se tehdään seuraavalla tavalla.

1. Irrota ensin laitteen takana oleva asennuslevy, joka on kiinni
kahdella pienellä ruuvilla.
2. Irrota sitten laitteen takakansi, joka on kiinni kahdella isolla
ruuvilla.
3. Siirrä laitteen sisällä käynnistyskytkin asennosta
asentoon ”vihreä”.

”punainen”

4. Laita laitteen kansi takaisin kiinni. Kiinnityslevyyn riittää kaksi
ruuvia paikkoihin, joissa ne olivat toimitettaessa.
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Anturin sijainti ja paikalleen laittaminen
• Anturille kannattaa etsiä suojainen paikka esimerkiksi
seinältä, ikkunalta tai räystään alta.
• Koska anturi tarvitsee myös tukiasemayhteyden, se on
asennettava niin, että sisällä oleva tukiasema on lähistöllä.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että anturi asennetaan
mahdollisimman lähelle sen huoneen ikkunaa, jossa
tukiasema on.
• Anturi voidaan asentaa ikkunaruutuun, karmiin tai ikkunoiden
väliin seinälle.
• Anturi voidaan asentaa joko asennuslevyn avulla ruuveilla
seinälle taikka levyn takana valmiina olevilla tarrateipeillä
ikkunaruutuun
• Asenna laite niin, että kuoressa olevat reiät tulevat alaspäin.

Pulmatilanteet
Jos mittauksia ei ala ilmestyä palveluun, odota rauhassa puoli tuntia.
Jos anturista ei ala ilmestyä mittauksia palveluun, odota rauhassa puoli tuntia.
• Tarkista, että anturi on kytketty päälle, kuten yllä on kuvattu
• Tarkista, että anturin ja tukiaseman välissä ei ole raskaita rakenteita ja että ne ovat
kohtuullisen matkan päässä toisistaan
• Tarkista, että tukiaseman virtalähteen johto on kunnolla paikoillaan ja että pistorasiaan
tulee jatkuva virta.
• Avaa tukiaseman takaa musta kumisuojus ja tarkista, että SIM-kortti on kunnolla
paikoillaan.
• Mikäli yllä olevat toimenpiteet eivät auta, ota yhteys Seemoton asiakastukeen
• puhelimella 020 792 8972 tai
• sähköpostilla support@seemoto.com
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