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2. QR-koden
Skanna av QR-koden (på sidan av sensorn) med 
hjälp av din Smartphone för att öppna  
registreringsformuläret.

Om du inte redan har en app för att scanna 
QR-koder kan du enkelt ladda ner en. Det finns 
mängder av olika gratis appar för detta, och alla 
fungerar på ungefär samma sätt. 

För iPhones rekommenderar vi en app som 
heter ”i-nigma” (från Apple App Store) och för 
Androidtelefoner ”QR-Droid” (från Google Play 
Butik). 

1. Aktivering
Ställ dig i det rum där sensorn skall sitta, eller så 
nära som möjligt. Dra ur tejpbiten för att aktivera 
sensorn. Detta måste göras på plats, innan själva 
registreringen av sensorn påbörjas.

TÄNK PÅ att sensorn är en radiosändare, vilket 
innebär att om sensorn behöver flyttas eller 
skickas någon annanstans efter att tejpen har 
avlägsnats, så måste batterierna tas ut innan 
transport!

Förberedelser



Steg 1: Avtalsnummer

Börja installationen med att fylla i avtalsnumret du fått av eGain i registreringsformuläret 
(se pil). Avtalsnumret hittar du på följesedeln som kom ihop med materialet. När du fyllt i 
numret i den första rutan, tryck på Fortsätt för att komma till Steg 2.



Steg 2: Kunduppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter. Namn, mobiltelefonnummer(börjar med +46) och  
mailadress. När du fyllt i dina uppgifter, tryck på Fortsätt för att komma till steg 3.



Steg 3: Välj trappuppgång

Välj den trappuppgång där den lägenheten finns.

Steg 4: Välj lägenhet

Välj den lägenhet där sensorn placeras. Tryck sedan på Färdigställ registrering.



Steg 5: Bekräftelse

Om installationen lyckats visas ett meddelande som bekräftar att installationen lyckades.



Steg 6: Montering av sensorn

Montera sensorn i hallen i lägenheten, enligt anvisningarna nedan. OBS! Viktigt att tänka på att 
inte placera sensorn på en yttervägg eller vägg mot trapphus. Ej heller så att den påverkas av 
värme eller köldkälla så som lampor, element, fönster etc.

160 - 180 cm

min 10 cm

min 20 cm

Steg 7: Informera hyresgästen

Häng upp den medföljande hyresgästinformationen på själva sensorn. Denna informerar 
hyresgästen om sensorn och hur hyresgästen själv gör för att läsa av sitt inomhusklimat.

Du är med och förbättrar klimatet!

Din fastighetsägare arbetar för en hållbar 
utveckling och en minskad miljöpåverkan.

Komforten i din lägenhet är viktig för din fastighetsägare 
och därför har de valt att investera i en åtgärd som både 
är bra för miljön och  ger ett jämnare inomhusklimat.

Genom samarbete med eGain styrs uppvärmningen i din 
fastighet efter kommande väderförhållanden.

För att säkerställa att ni har ett jämnt inomhusklimat 
mäts temperatur och fukt kontinuerligt. Mätningen 
sker med hjälp av en eGain sensor™ som monteras i 
din lägenhet.

Mer information hittar du på: www.egain.se

Så här ser du ditt och dina grannars klimat Æ 
Tack för att du är med och förbättrar klimatet!
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Ladda ner en app för scanning av QR-
koder till din Smartphone
Det finns en uppsjö av olika gratis appar för detta, och alla 
fungerar på ungefär samma sätt. För iPhone rekommenderar 
vi appen ”i-nigma” (från Apple App Store) och för Android 
”QR-Droid” (från Google Play Butik). Har du redan en app 
för QR-läsning i din Smartphone kan du hoppa över steg 1. 

Starta appen och scanna QR-koden på 
sidan av sensorn
När du håller telefonen framför koden läser kameran av 
QR-koden automatiskt och efter några sekunder öppnas en 
webbsida från eGain i din telefon.

Klart! 
På webbsidan hittar du information om aktuell inomhus-
temperatur och relativ luftfuktighet, lokala väderprognoser 
för din ort, energispartips just för dig och information från 
din fastighetsägare. Du har även möjlighet att dela med 
dig av din temperatur anonymt och på så vis jämföra den 
med dina grannars.

Steg för steg guide
till ditt inomhusklimat

Tips! Spara webbsidan som ett bokmärke i din webbläsare, så slipper 
du scanna sensorn varje gång du vill se klimatinformationen.
På så vis har du informationen tillgänglig vart än du befinner dig.



eGain Support

       telefon: 0300- 745 40 | e-post: support@egain.se


