Quickstart voor weersensoren
Gefeliciteerd met de aankoop van uw weerstation of -sensor!
Voordat u sensors aan de HomeWizard app kunt toevoegen,
moeten deze eerst geïnstalleerd worden. Als u sensoren plaatst,
zorg er dan voor dat deze binnen het bereik van de HomeWizard
staan.

Thermo/hygrometer
1.
2.
3.
4.

Open het klepje achterop de sensor.
Stel het kanaal in met de schakelaar
(1-3 of 1-5). Gebruik altijd maar 1
thermometer per kanaal.
Verwijder de plastic strip tussen een
van de batterijen.
Sluiter het batterijvak achterop de sensor.

Plaatsingstips
• Plaats de sensor op een schaduwrijke plek, nooit direct in de
zon.
• Vermijd plaatsen in de buurt van warmtebronnen.
• De meest ideale plek is boven een natuurlijke ondergrond,
zoals een gazon.
• De standaardhoogte voor het meten van temperatuur is 1.25
meter boven grondniveau.

Regenmeter
1.

2.
3.
4.

Maak de trechtervormige top van
de regensensor los door de twee
knoppen aan de zijkant tegen de klok
in te draaien.
Til de top van de basis en plaats 2
batterijen in de houder (schroef het
batterijklepje hiervoor open).
Verwijder de plakstrip die het
kantelmechanisme tegenhoudt (ter
bescherming).
Plaats de top (met beschermfilter)
terug en sluit de meter door de twee
knoppen met de klok mee te draaien.

Plaatsingstips
• Voor een juiste weergave dient de sensor horizontaal
geplaatst te worden. U kunt dit controleren door de top
van de bodem af te nemen, hier bevindt zich een waterpas.
Zorg dat deze precies in het midden gecentreerd is.
• Plaats de regenmeter op een plek vrij van muren, hekken,
bomen en andere voorwerpen die neerslag kunnen tegenhouden.
• Zorg dat de overtollige neerslag vrij uit de regenmeter kan
lopen (zet de meter bijvoorbeeld niet te diep in zand).
• Het meetmechanisme maakt gebruikt van een magneet,
plaats daarom geen magnetische voorwerpen in de buurt
van de meter.

Windmeter
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Bevestig de schoepen aan de
windmeter (draai vast met meegeleverde inbussleutel in het gat aan
de zijkant van het schoepenrad).
Schroef het batterijvak open en
plaats 2 AA batterijen.
Stop de connector van het accupack in de daarvoor bestemde
stekker in het batterijvak. Schroef
het batterij vak nog niet dicht.
Monteer de meter met meegeleverd bevestigingsmateriaal
op de gewente plek.
Om de windrichting te calibreren, richt u de windvaan naar
het noorden (gebruik een kompas in dien nodig). Druk daarna met een pin op de ‘SET’ knop in het batterijvak (naast de
accupack connector).
Verwijder het zwarte beschermfolie van het zonnepaneel en
schroef het batterijvak dicht.

Plaatsingstips
• Let erop dat de wind vrij om de meter kan bewegen, vanuit
alle richtingen.
• Plaats voor een beter resultaat de windmeter 3 meter boven
eventuele plaatselijke obstakels.
• Na het vervangen van de batterijen, moet de windrichting
opnieuw gecalibreerd worden.

Sensoren toevoegen
Start de HomeWizard app en ga naar ‘Menu >> Sensor toevoegen’.
Selecteer het juiste type sensor. Geef deze een naam en sla de
sensor op (kies in het geval van de thermometer ook het juiste
kanaal).

Shared Weather
Met HomeWizard kunt u de gegevens van weersensoren delen
met andere gebruikers en real-time waarden zien door heel
Nederland. Ga in de app naar ‘Menu >> Shared Weather >> Deel
instellingen’ en schakel het delen in.
Gebruik voor Shared Weather altijd een buitenthermometer en
probeer ervoor te zorgen dat alle gedeelde sensoren zo goed
mogelijk opgesteld staan voor een acurate meting!

Shared Weather Widget (voor op uw website, Facebook, e.d.)
www.homewizard.nl onder ‘HomeWizard Online’
Knowledgebase
www.homewizard.nl/kb
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