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Instruktion InviSense app 
1. Öppna InviSense-
appen. Tryck på 
”Synkronisera”. 

 
 
4. Bocka i de anläggningar 
som du ska mäta. 
Tryck på ”Spara”. 
 
 
 

 

2. Logga in med dina 
inloggningsuppgifter. 
 

 
 
5. När du ska utföra din 
mätning backar du tillbaka 
till den första menyn. De 
anläggningar du har 
synkroniserat syns nu 
under ”Mät”.  

 

3. Välj ”Hantera 
anläggningar”. 
 

 
 
6. Tryck på knappen ”Ej 
ansluten” uppe i det högra 
hörnet för att ansluta till 
din skanner. Detta kan 
göras när som helst när 
du ser knappen. Se till att 
Bluetooth är startat på din 
enhet, samt att skannerns 
strömbrytare har slagits 
på. När anslutningen har 
lyckats kommer det att 
stå ”Ansluten” och du 
kommer att se en 
batteriindikator som visar 
hur laddat ditt batteri är.  
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6. Efter att du tryckt på 
”Mät” väljer du här den 
anläggning du vill mäta på. 
 

 
9. Tryck på ”Starta 
mätning”. 
 
 
 
 

 
 

7. Välj sedan det objekt du 
vill mäta på. 
 
 

 
10. Håll skannern fritt i 
luften (1 meter fritt 
utrymme) och tryck på 
”Kalibrera”. 
 
 

 

8. Välj den sensor du ska 
mäta genom att trycka på 
den i listan. 
 

 
11. Slutför kalibreringen 
genom att trycka på 
”Godkänn”. Ifall 
kalibreringen misslyckas 
ombeds du göra om den. 
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12. När denna skärm visas 
riktar du skannern mot 
platsen där sensorn finns. 
 

 
15. Genom att trycka på 
”Graf” ser du hur stark 
avläsningen är. Styrkan 
varierar med avståndet 
mellan skanner och 
sensor. 
 

 

13. När en sensor hittas 
håller du skannern stilla i 
några sekunder, så visas 
avläst värde. 

 
16. InviSense 
fuktsensorer kan även 
indikera olika grader av 
övermättning (RF>100 %). 
Detta läge når du genom 
att trycka på ”Vattenläge”. 
RF byts då ut mot ”Index”. 

 

14. Värdet kan visas på 
olika sätt. Grundläget är 
enligt bilden nedan. 
 

 
17. Från valfri vy trycker 
du sedan på ”Spara” för 
att spara ditt mätvärde. 
Mätvärdet sparas på din 
enhet men har ännu inte 
laddats upp till InviSense 
Cloud. 
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18. Du kommer att se ditt 
mätvärde i listan. 
 
 

 
 
21. Du får då ett 
meddelande att din 
synkning lyckats, och du 
kan nu se dina mätvärden 
på InviSense Cloud. 
 

 

19. Backa tillbaka till den 
första menyn och tryck på 
”Synkronisera”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Tryck på 
”Synkronisera” även i 
denna vy.  
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