AirQ²
Installationsguide för enhet med Wi-Fi

Steg:1

Steg:2

Steg:3

Steg:4

Vänd Aereco AirQ²-sensorn till
dess baksida.

För att aktivera Wi-Fi,
säkerställ att brytare (dip
switch) nummer 2” är i läge
ON.

Tryck länge (ca 6 sekunder) på
fjärrkontrollsknappen tills du ser ”AP på
LED -skärmen på din AirQ² Monitor.

Gå till Wi-Fi-inställningarna på din telefon
(Android eller IOS) och sök efter ett
nätverk som heter:
"Air Monitor_(your device ID)"

Steg:5

Steg:6

Steg:7

Steg:8

Ange lösenordet ”12345678”

Öppna telefonens webbläsare och skriv
"192.168.4.1" i adressfältet.

Välj nu i rullgardinsmenyn det Wi-Finätverk du vill att din AirQ² ska ansluta
till. Ange Wi-Fi-lösenordet för nätverket
och anslut.

Ladda ner "AQI APP" på din
telefon från Google Play Store för
Android-enheter och från App
Store för iOS-enheter.

Steg:9

Steg:10

Steg:11

Steg:12

Öppna ”AQI”-appen på din telefon
och logga in på ditt befintliga konto
eller skapa ett nytt konto.

Klicka på ADD i det övre högra
hörnet och välj AirQ² -enhet.

Ange enhetens ID manuellt eller
skanna bara QR-koden som finns
på baksidan av AirQ²-enheten.

Nu kan du enkelt komma åt AirQ²enheten i din mobilapp.

AirQ²
Installationsguide för enhet med SIM-kort

Steg:1

Steg 2:

Steg 3:

Se först till att ditt SIM-kort är
rättvänt (som visas i bilden ovan)

Sätt i SIM-kortet i SIM-kortplatsen

För att ansluta med SIM-kort,
säkerställ att brytare (dip switch)
nummer 1” är i läge ON.

Steg 5:
Öppna ”AQI”-appen på din telefon
och logga in på ditt befintliga konto
eller skapa ett nytt konto.

Steg 6:

Steg 7:

Klicka på ADD i det övre högra
hörnet och välj AirQ² -enhet.

Ange enhetens ID manuellt eller
skanna bara QR-koden som finns
på baksidan av AirQ²-enheten.

Steg 4:
Ladda ner "AQI"-appen på din telefon från
Google Play Store för Android-enheter och
från App Store för iOS-enheter.

Steg 8:
Nu kan du enkelt komma åt AirQ²enheten i din mobilapp.

Dataintegritet
För att dra nytta av en optimal användning av produkten (AirQ²-sensorn) måste du registrera dig på AQI-appen eller på webbplatsen för AQI INDIA (https://www.aqi.in), partner till
Aereco. Dina personuppgifter samlas in vid detta tillfälle, till exempel ditt efternamn, förnamn, telefonnummer och e-postadress. Om du inte registrerar dig kommer du inte att kunna
komma åt informationen från produkten, till exempel luftkvalitet i realtid. AQI INDIA är fullt ansvarigt för behandling av de personuppgifter som det samlar in (inklusive luftkvalitetsdata)
för att lösa eventuella problem med produkten eller för att förbättra dess prestanda. För mer information om AQI INDIA: s sekretesspolicy, besök https://www.aqi.in/terms-and-condition.
AERECO: s auktoriserade personal har, via en dedikerad portal, tillgång till några av dina personuppgifter som samlats in av AQI INDIA och använder den enbart för att hjälpa dig att
använda produkten om du begär det. Dessa uppgifter är ditt efternamn, förnamn, produktID-nummer och luftkvalitetsdata. AERECO lagrar inte denna information och delar den inte
med någon. Dessutom samlar AERECO in personuppgifter som är nödvändiga för att behandla din beställning. I detta fall är AERECO ansvarigt för behandlingen av de insamlade
uppgifterna. Dessa uppgifter kommer att lagras i vår kunddatabas och sparas så länge som krävs för att behandla din beställning och eventuella tillämpliga garantier. Mer information
om detta ämne finns i våra allmänna villkor. I allmänhet har du rätten till åtkomst, rättelse, radering och portabilitet av uppgifterna om dig, liksom rätten att invända mot behandlingen
av legitima skäl, du kan hävda dina rättigheter genom att kontakta: (1) till AERECOs dataskyddsperson: elektroniskt (dpo@aereco.com) eller per post (Le délégué à la protection des
données - Société AERECO - 62 rue de Lamirault - Collégien - 77615 MARNE -LA -VALLEE cedex 03); eller (2) till AQI INDIA: s sekretessansvariga på info@purelogic.in, endast för
data som samlas in av AQI INDIA.

AirQ2 inställningar
Klicka på <my Device> och välj AirQ2 monitor och klicka därefter <Edit>

-ON/OFF för LED-display
- Välj vilken parameter som
skall visas i displayen

-Välj temperaturenhet
-ON/OFF för summern
-Ställ in timern

-ON/OFF bakgrundsljuset
(trafikljuset)
-Välj vilket ljusläge som
önskas

- Ställ in tröskelvärdet för
varje färg

Klicka därefter på <Save settings>

