
Sisäilman laatumittari

Onnittelut, että olet ottanut tärkeän askeleen kohti terveellisempää elämää.

Seuraamalla sisäilman laatua voit tehdä terveyttä tukevia valintoja tiloissa, joissa vietät suurimman osan ajasta. 

Airthings Wave Mini antaa yksityiskohtaista tietoa sisäilman kemikaaleista, ilmankosteudesta, lämpötilasta 
ja homeriskistä.  Wave Minillä pääset hyvin alkuun sisäilman seurannassa ja kodin terveyden edistämisessä. 
Pääset alkuun luomalla yhteyden Airthings Wave -sovellukseen. 

Breathe better, live better, 

Airthings-tiimi

Wave Mini

OTA YHTEYTTÄ

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

• Support-tukivalikosta Airthings Wave -mobiilisovelluksessa
• Chat-näkymässä airthings.com-sivustossa
• Sähköpostitse osoitteeseen support@airthings.com

Käyttöohje 
Versio 2 

14. lokakuuta 2020

http://airthings.com
mailto:support%40airthings.com?subject=


TOIMITUSSISÄLTÖ

l  Wave Mini l  Teline

LAITTEEN TIEDOT

Wave Mini -laitteen tiedot

1.  Valorengas

2.  Wave-anturi

3. Paristokotelot  
(mukana 3 AA-paristoa) 

4.  Yksilöllinen sarjanumero

5.  Laitteen teline

1
2 3

4

5

Matalaenergiainen 
Bluetooth

Airthings Smartlink 
868 / 915 Mhz

80 x 80 x 26mm 
(3.1 x 3.1 x 1”)

135g (4.8oz)

   Viestintä    Mitat ja paino



WAVE MINI -ASENNUS

VAIHE 1 l  Airthings Wave -sovellus

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

VAIHE 2 l  Käyttöönotto

Irrota paristokotelon liuska ja yhdistä laite älypuhelimeesi noudattamalla sovelluksen ohjeita. Laite saattaa vaatia 
laiteohjelmistopäivityksen käynnistyksen yhteydessä.  

VAIHE 3 l  Sijoitus

Aseta laite telineeseen tai kiinnitä se seinään asennuslevyn ja ruuvin avulla. Wave Mini -mittarin sijoitus riippuu 
sen käyttötarkoituksesta. Jos haluat käyttää laitetta homeriskin tunnistukseen, sijoita se kohteisiin, joissa hometta 
todennäköisimmin esiintyy. (Saat lisätietoja osoitteesta airthings.com/mold-risk-indicator.) Jos haluat käyttää 
laitetta ilmanlaadun seurantaan, sijoita se paikkaan, jossa vietät eniten aikaa. Yöpöytä, keittiö, olohuone tai 
pelihuone ovat hyviä vaihtoehtoja. Varmista, ettei laite ole lähellä ikkunoita tai ilmanvaihtokanavia.

VAIHE 4 l  Kalibrointi

Anna anturien kalibroitua 7 päivän ajan.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Wave-toiminnot 
Heilauta kättä laitteen edessä saadaksesi visuaalisen ilmoituksen radon- ja ilmanlaatutasoista. Vihreä merkitsee 
hyvää, keltainen kohtalaista ja punainen heikkoa. 

Airthings Wave -sovellus
Sovellus päivittyy automaattisesti, kun älypuhelimesi oli Wave Mini -laitteesi toiminta-alueella. Voit myös 
päivittää sovelluksen manuaalisesti avaamalla sovelluksen ollessasi Bluetooth-yhteyden toiminta-alueella. 
Airthings Wave -sovellus sisältää anturien arvot, historiatiedot sekä pitkä- ja lyhytaikaiset keskiarvot. 

Integrointi
Wave Mini mahdollistaa IFTTT- ja Google Assistant -integroinnin, jotta voit saada ilmanlaatutietoja, antaa 
äänikomentoja ja asettaa hälytyksiä. Ottamalla käyttöön Airthings-tukiaseman voit liittää järjestelmään smart 
plugin tai älylaitteen ohjaamaan termostaattia, ilmanpuhdistinta tai ilmankostutinta. Tukiasema yhdistää 
Airthings-tuotteesi langattomasti verkkoon. 

Näin Wave Mini toimii homeriskin tunnistuksessa
Tarkimman tuloksen saat sijoittamalla laitteen kohteisiin, joissa hometta todennäköisimmin esiintyy. 
Haavoittuvaisin alue on usein seinän kylmimmässä kohdassa. Tässä on joitakin ehdotuksia:

è seinän vieressä tai ikkunalaudalla
è huonekalujen alla tai takana
è lattiatasossa ulkoseinien lähellä
è maanalaisten ulkoseinien lähellä
è huoltoluukkujen takana (esim. kylpyammeen alla)
Saat lisätietoja osoitteesta airthings.com/mold-risk-indicator.

http://airthings.com/mold-risk-indicator
http://airthings.com/mold-risk-indicator


VIANMÄÄRITYS

ONGELMA RATKAISU
Jokin on vialla Varmista aina, että laitteeseen on asennettu uusin ohjelmistopäivitys. 

Käynnistä laitteen päivitys laitevalikosta.

Laitteen yhdistäminen ei onnistu Varmista, että laite on 2-5 metrin etäisyydellä.

Varmista, että älypuhelimen Bluetooth-yhteys on aktivoitu.

Sovellus ei päivity ollessaan 
käynnissä taustalla

Avaa puhelimen asetukset ja varmista, että Airthings Wave -sovelluksen 
toiminta taustalla on sallittu. Nämä tiedot löytyvät yleensä sovellusten 
hallintavalikosta puhelimen asetuksista.

Varmista, että olet ajoittain Bluetooth-yhteyden toiminta-alueella.

Valorengas ei anna ilmoituksia Synkronoi ensin tiedot ja vaihda laitteen paristot. Suosittelemme AA-
alkaliparistoja (LR6).

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

Miten homeriskin tunnistus toimii?
Homeriskianturi mittaa lämpötila- ja kosteusantureihin perustuvan algoritmin avulla, millä nopeudella home 
voi kasvaa nykyisissä olosuhteissa. Olemme käyttäneet kestävään teknologiseen kehitykseen ja hyvinvointiin 
tähtäävän ASHRAE-standardin mukaisia rakennusten kosteuden säätelykriteereitä.

Mitä 7 päivän kalibrointiaika tarkoittaa? 
Kun muodostat Wave Mini -pariliitoksen ensimmäisen kerran, saat ilmoituksen anturien kalibroinnista. 
Vaikka lämpötila- ja kosteusanturit toimivat parissa minuutissa, VOC-anturi kalibroituu useiden päivien ajan 
mukautuakseen uuteen ympäristöön. 



LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Turvallisuus ja kunnossapito
Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Vältä altistusta suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Vältä altistusta 
suorille lämmönlähteille. Oikean käytön takaamiseksi varmista, että laite toimii määritetyllä lämpötila-alueella 
(katso yksittäisten tuotteiden tekniset tiedot). Suurelle kosteudelle altistuminen voi muuttaa tai vahingoittaa 
tunnistimen herkkyyttä pysyvästi. Älä pura laitetta osiin. Jos laite ei toimi määritetyllä tavalla tai olet epävarma, 
ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy osoitteessa Airthings.com. Puhdista laite kuivalla liinalla. 
Paristoja vaihtaessasi huomioi paristojen napaisuus. Sulje aina tukiaseman takaosan asennuspidike virtapiirin 
suojaamiseksi, myös silloin kun tukiasema ei ole kiinteästi asennettuna. Laitteen hävitys: sähkölaite.

Taajuusalueet
Taajuusalueet ja Airthings-laitteiden taajuuskaistoilla lähetettävä suurin radiotaajuusteho:

Tukiasema (Malli: 2810) / 
Mobiilitukiasema (Malli: 2820) 
FCC ID: 2APPT-2820 
IC: 23900-2820

Taajuusalue (MHz):2402.0 - 2480.0 (Bluetooth)
Syöttövirta: <5 mW
Taajuusalue (MHz) Euroopassa: 868 - 870 MHz (SmartLink)
Syöttövirta: <25 mW
Taajuusalue (MHz) Pohjois-Amerikassa: 902 - 928 MHz (SmartLink)
Syöttövirta: <25 mW
Tukiasema 2820 GSM Taajuusalue: GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 850 MHz, GSM 1900 MHz
LTE Cat M1 Taajuusalue: LTE B1 2100 MHz, LTE B2 1900 MHz, LTE B3 1800 MHz, LTE B4 1700 MHz, LTE B5 
850 MHz, LTE B8 900 MHz, LTE B12 700 MHz, LTE B13 700 MHz, LTE B18 850 MHz, LTE B19 850 MHz, LTE 
B20 800 MHz, LTE B26 850 MHz, LTE B28 700 MHz, LTE B39 1900 MHz

Wave 2 (Malli: 2950) /  
Wave Plus (Malli: 2930) 
FCC ID: 2APPT-2930 
IC: 23900-2930

Wave Mini (Malli: 2920)
FCC ID: 2APPT-2920 
IC: 23900-2920

Tukiasema (malli 2810) ja Mobiilitukiasema (malli 2820) sisältävät virtalähteen, joka on testattu seuraavien 
standardien mukaisesti: UL60950, EN60950, BS60950, AS/NZS60950 ja testattu vastaamaan FCC-standardeja koti- tai 
toimistokäytössä CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Virtalähde on sertifioitu TUVRheinland US (TUV020687EA) mukaisesti.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten Airthings AS, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo, vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin  
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko sisältö on saatavilla osoitteesta:  
airthings.com/hubfs/Website/Manuals/regulatory-information-booklet.pdf.

Rajoitettu vastuu
Laitteet testataan ja niiden laatu varmistetaan tuotantovaiheessa. Ne täyttävät teknisissä tiedoissa määritellyt 
tarkkuusarvot. On suositeltavaa pitää laitteet jatkuvasti aktivoituina ja paristot paikoillaan niiden tyhjenemiseen asti.

Airthings AS ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen virheistä tai katoamisesta laitteiden 
virheellisen käytön tai käsittelyn vuoksi.

Lue käyttöehdot osoitteesta: airthings.com/terms-use-privacy/

Jos sinulla on kysymyksiä, vieraile osoitteessa support.airthings.com

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

Copyright Airthings AS, 2020

http://www.airthings.com/hubfs/Website/Manuals/regulatory-information-booklet.pdf
http://airthings.com/terms-use-privacy/
http://support.airthings.com

