Tukiaseman asennusohje
* Seemoto WGW tukiasema

Tämä ohje kuvaa sekä
näytöllisen (DGW) että
näytöttömän (WGW)
tukiasemalaitteen
asennuksen rakennuksiin.

Aloitus
Tarkista ennen asennusta, että
myyntipakkauksessa on seuraavat
laitteet ja tarvikkeet:
• Tukiasema (WGW tai DGW)
• Tarrat kiinnitykseen
• Virtalähde

Tukiaseman asennus
1. Ennen asennusta tarkista, että myyntipakkauksen sisältö ylläolevan listan mukainen.
2. Tukiasemat toimitetaan käyttövalmiina. Myös SIM-kortti on asennettu laitteeseen valmiiksi.
3. Nopeuttaaksesi Seemoto-järjestelmän asentamista, asenna tukiasema aina
ensimmäiseksi. Tällöin tilaan muodostuu langaton anturiverkko, johon myöhemmin
asennettavat anturit nopeammin liittyvät.
4. Tukiasemalaite vaatii toimiakseen sähkövirtaa. Liitä mukana tuleva verkkolaite
pistorasiaan ja toinen pää laitteen mikro-USB-porttiin. Erillistä käyttökytkintä ei ole, vaan laite
käynnistyy automaattisesti noin viidessä minuutissa.
Tukiasema on nyt toimintavalmis. Tukiaseman toimivuus on tarkistettavissa FeelPlacepalvelusta sen raportoiman GPRS-laatu -signaalin kautta.

* FeelPlace- ja Seemoto-laitteisto toimii saumattomasti yhteen antureiden, tukiasemien ja
komponenttien suhteen. Järjestelmä on käytössä tuhansissa kohteissa viidellä mantereella.
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Huomioitavaa tukiaseman paikan valinnassa:
• Etsi tukiasemalle paikka, jossa on sähkövirtaa ja jossa se saa olla rauhassa. Painan
tulisi olla hieman ylempänä, jotta tilassa olevat hyllyt tai muut kalusteet eivät tule
signaalin eteen.
• Varmista, että paikasta on mahdollisimman hyvä ”näkyvyys” lämpötila-antureiden
sijoituspaikkoihin. Tukiaseman voi kiinnittää esimerkiksi kaapin seinään mahdollisimman
korkealle tai sitten erilliseen jalustaan, jonka sijoittaa kaapin päälle. Tukiaseman signaali
on vahvin etupuolen suuntaan, joten älä siis laita tukiasemaa makaamaan kaapin päälle,
sillä silloin vahvin signaali lähtee kohti kattoa
• Seinäkiinnityksessä suosittelemme välttämään kiinnitystä suoraan betoni- tai
metalliseiniin. Se vaimentaa signaalia ja hankaloittaa anturien kytkeytymistä
tukiasemaan. Tällöin olisi paras irrottaa laite seinäkontaktista esimerkiksi seinätelineellä
tai ripustamalla se roikkumaan. Älä kuitenkaan ripusta sitä virtajohdosta.
.

Pulmatilanteet
Jos tukiaseman raportoimaa GPRS-laatu -signaalia ei ala ilmestyä palveluun, odota
rauhassa puoli tuntia.
• 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 Seemoto asiakastukeen
• puhelimella 020 792 8972 tai
• sähköpostilla support@seemoto.com
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