
1. Öppna upp Invisense-
appen och logga in med dina 
inloggningsuppgifter.

2. Sök eller skrolla för att 
hitta den anläggningen som 
du ska mäta under. 

3. Klicka på anläggningen 
och välj sedan det objekt 
som du ska mäta.



4. Tryck på knappen ’’ej 
ansluten’’ i högra hörnet för 
att ansluta till din skanner. 
Detta kan göras när som 
helst när du ser knappen. Se 
till att din Bluetooth är 
aktiverad på din enhet, samt 
att skannern har slagits på. 
Sedan får du upp ’’söker’’ 
tills de har hittat varandra 
och när du ser batterinivån 
på din skanner så är de 
ihopkopplad. 

Om du får problem med att 
Bluethooth inte fungerar 
men vet att den är igång så 
kan du testa att starta om 
Appen. 



5. Välj den sensorn som du 
vill mäta genom att trycka 
på den i listan eller på 
ritningen

6. Tryck sedan på ’’Mät’’ om 
du vill starta en mätning.

7. Håll skanner så att den är 
1 meter fritt i luften och 
tryck på ’’Kalibrera’’.



8. mV-värdet ska ligga mellan 
de gröna sträcken. Sedan 
klicka ’’Godkänn’’.

9. När denna skärm visas så 
riktar du skannern mot 
platsen där sensorn finns.

10. När en sensor är hittad 
så håller du skannern i det 
läget i några sekunder.



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

12. Invisense fuktsensor kan 
även indikera fritt vatten. 
Detta läge ser du genom att 
trycka på ’’vattenläge’’.

13. Genom att trycka på 
’’Graf’’ ser du hur stark 
avläsningen är. Ser grafen ut 
som nedan är det en tydlig 
kontakt med en sensor.



14. Från valfri vy trycker du 
sen på ’’spara’’ för att spara 
ditt mätvärde. Mätvärdet är 
bara sparat på din enhet 
men inte uppladdat till 
InviSense Cloud.

15. Nu kan du se ditt 
mätvärde i listan. Om något 
blev fel så kan du klicka 
’’Gör om mätning’’ då tas 
din förra mätning bort och 
ersätts av den nya.

16. Gå tillbaka till startsidan 
och tryck sedan på ’’Spara 
till Cloud’’. Är knappen grå 
så finns det inga mätningar 
att spara.



17. Du får sedan ett meddelande 
att synkningen till Cloud har gått 
igenom.


