AurAir Cloud
Snelstartgids Cloud Handleiding
Overzicht (op de volgende pagina kunt u zien hoe hier komt)
AurAir Cloud Dashboard

Periode

Het AurAir Cloud Dashboard heeft de mogelijkheid om
de gemeten CO2, Fijnstof en andere waardes weer te
geven.

De gemeten AurAir sensor waardes kunnen met behulp van een vooringestelde periode worden getoond.
De vooringestelde periodes zijn dagelijks, wekelijks, maandelijks of een zelf gekozen periode.

Devices
Met behulp van het Devices kunt
u een andere AurAir kiezen om
weer te geven.
Door op de menu keuze
‘Manage Devices’ te clicken kunt
u de CO2, Fijnstof, temperatuur,
luchtvochtigheid of VOC
gegevens wel of niet laten zien
per AurAir apparaat.

Gebruiker
Door op de knop te drukken kunt
u zien wat uw gebruikersnaam is en
verschillende instellingen wijzigen.

Grafieken
De gemeten CO2 waardes worden
als een solide groene grafiek
weergegeven. Temperatuur wordt
als een paarse lijn weergegeven,
luchtvochtigheid als stippellijn.

CO2 Eenheden
De linker balk geeft de CO2
eenheden weer, de rechterbalk
de temperatuur/luchtvochtigheid.

Tijds eenheden
De onderste balk geeft de tijds eenheid
weer, deze kan variëren van uren tot
dagen, weken, maanden of jaren.
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Uw AurAir Cloud gegevens
Cloud gegevens
Nadat u de AurAir heeft
toegevoegd aan uw WiFi
netwerk heeft en de AurAir
opnieuw heeft opgestart, door
de AurAir uit het stopcontact te
halen en weer opnieuw in het
stopcontact te steken, heeft de
AurAir zichzelf bij de AurAir
Cloud aangemeld en heeft een
Cloud gebruikersnaam en
wachtwoord gekregen.
Hiernaast kunt u zien hoe u de
AurAir Cloud gebruikersnaam
en wachtwoord kunt zien.

Instellingen
Hier worden verschillende belangrijke netwerkinstellingen weergegeven, zoals het beheerderswachtwoord, de cloud-gebruikersnaam
en het cloud wachtwoord. Als u het beheerderswachtwoord bent vergeten, kunt u dit hier bekijken. De gebruikersnaam en het
wachtwoord van de cloud zijn nodig om in te loggen in de cloud. Ga naar https://www.aurair.eu en log in om je geschiedenis te
bekijken!

Instellingenknop
1 keer drukken: Schakel de
weergave naar de
instellingenpagina.
Nogmaals drukken om terug te
schakelen naar de
standaardweergave "CO2-waarde".
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Cloud URL
De juiste cloud URL (https://www.aurair.net/) staat altijd op de homepagina van de AurAir website,
de AurAir website kunt u vinden op URL: https://www.aurair.nl/

AurAir Cloud
AurAir Cloud Dashboard Inloggen of aanmelden
Cloud gebruikersnaam en wachtwoord
Na het clicken op de Cloud URL, komt er een webpagina tevoorschijn waarop u
de AurAir Cloud gegevens die u eerder op de AurAir Base 2 heeft afgelezen in
kunt vullen. Vult u hier de gebruikersnaam en wachtwoord in.

Wachtwoord
Vergeten?
Click hier voor
een nieuw
wachtwoord.

Cloud Aanmelden
Door u zelf aan te melden voor de AurAir Cloud, krijgt u veel
extra opties zoals het instellen van uw account of apparaten.
Daarna kunt u inloggen met uw email adres!
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AurAir Apparaten Overzicht

Apparaat Locatie

Al uw AurAir apparaten die u in het dashboard heeft
toegevoegd worden hier weergegeven.

AurAir apparaten worden weergegeven met behulp van de ingevoerde locatie, als u geen locatie heeft
ingevoerd dan wordt hier het AurAir ID weergegeven.

Apparaten Lijst
Alle door u toegevoegde AurAir
apparaten staan in deze lijst
vermeld met hun locatie naam of
indien deze niet is toegevoegd
met hun AurAir ID.

Manage Devices
Door op deze menu keuze te
drukken komt in het AurAir
Apparaten Overzicht scherm
terecht.

Apparaat Instellingen
Wijzigen
Als u iets wilt wijzigen aan uw
AurAir Apparaat instellingen of uw
apparaat wilt verwijderen uit het
dashboard, klik dan op [Edit] naast
het betreffende apparaat,

Apparaat Toevoegen
Als u een AurAir apparaat wilt
toevoegen aan uw dashboard,
click dan op de knop Add Device.

Hoofd Scherm
Druk op de knop Cancel om terug te
gaan naar het hoofdscherm
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AurAir Apparaten Instellen

Apparaat Locatie

Hier kunt u uw AurAir Apparaat instellingen wijzigen en
eventueel verwijderen.

AurAir apparaten worden weergegeven met behulp van de ingevoerde locatie, als u geen locatie heeft
ingevoerd dan wordt hier het AurAir ID weergegeven.

AurAir ID
Vult u hier de AurAir ID in.

Apparaat Grafieken
Hier kunt instellen welke
grafieken vertoond moeten
worden bij dit apparaat.
De keuze ‘watchdog’ betekent dat
u kunt aangeven of u een email
wilt hebben indien er langer dan
een paar uur geen waardes
worden ontvangen.

Apparaat Toevoegen
Als u een AurAir apparaat wilt
toevoegen aan uw dashboard,
click dan op de knop Add Device.

AurAir Wachtwoord
Op deze plek vult u het AurAir
apparaat wachtwoord in.

CO2 Grenzen
Hier kunt u de CO2 grenzen
invullen:
• Medium Threshold, wanneer
de CO2 waarde geel wordt
• High Threshold, wanneer de
CO2 waarde rood wordt
Vult u niets in, dan worden de
account standaard waardes
gebruikt.

Hoofd Scherm
Druk op de knop Cancel om terug te
gaan naar het hoofdscherm

Apparaat Verwijderen
Druk op de knop Delete om het
apparaat uit het dashboard te halen.
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AurAir Apparaten Toevoegen

Apparaat Locatie

Al uw AurAir apparaten die u in het dashboard heeft
toegevoegd worden hier weergegeven.

AurAir apparaten worden weergegeven met behulp van de ingevoerde locatie, als u geen locatie heeft
ingevoerd dan wordt hier het AurAir ID weergegeven.

AurAir ID
Vult u hier de AurAir ID in.

Apparaat Grafieken
Hier kunt instellen welke
grafieken vertoond moeten
worden bij dit apparaat.
Voor een CO2 apparaat kiest u
voor een CO2 grafiek en niet
voor een Fijnstof (PM) grafiek.
Voor een Fijnstof apparaat kiest u
voor een PM grafiek en niet voor
een CO2 grafiek.

Apparaat Toevoegen
Als u alle gegevens heeft
ingevoerd, druk dan op de knop
‘Update’ om de gevens vast te
leggen. Druk daarna op de knop
Cancel om naar de apparaten lijst
te gaan.

AurAir Wachtwoord
Op deze plek vult u het AurAir
apparaat wachtwoord in.

CO2 Grenzen
Hier kunt u de CO2 grenzen
invullen:
• Medium Threshold, wanneer
de CO2 waarde geel wordt
• High Threshold, wanneer de
CO2 waarde rood wordt
Vult u niets in, dan worden de
account standaard waardes
gebruikt.

Hoofd Scherm
Druk op de knop Cancel om terug te
gaan naar het hoofdscherm
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Cloud Gegevens Downloaden
Door te clicken op het download symbool komt de optie tevoorschijn om de getoonde gegevens in
excel formaat te downloaden.

Cloud Gegevens
Downloaden
Door te clicken op de
download knop
worden de getoonde
gegevens in excel
formaat
gedownloaden.

AurAir Cloud
Probleem oplossen
Hier zijn enkele dingen waar u rekening mee moet houden wanneer u problemen
ondervindt met de AurAir.

AurAir…

Wat gebeurt er?

Wat moet ik doen?

Heeft geen wachtwoord op
het AurAir Base scherm
staan

De AurAir heeft zich niet aangemeld bij de AurAir Cloud, is na
het selecteren van de Wifi netwerk en invoeren van het
wachtwoord wel de AurAir Base gereset?

AurAir Base uit stopcontact trekken en er opnieuw in doen.

Ik heb wel een AurAir Base
gebruikersnaam maar geen
wachtwoord.

De AurAir Base 2 kan niet bij het internet komen, gebruikt het
Wifi netwerk een zogenaamde Captive Portal? Dat is een
webpagina waarmee je moet inloggen om bij het internet te
kunnen

Zet de captive portal uit zodat de AurAir Base bij het internet
kan.

Ik heb wel een AurAir Base
gebruikersnaam en ook een
wachtwoord.

Door een onbekende fout kunt u niet inloggen op de AurAir
cloud.

Ga naar de support sectie op de website www.aurair.eu en maak
een support ticket aan met het verzoek om AurAir Cloud hulp.
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