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INLEDNING  
Lycka till med din lonobox väderstation. Väderstationen består av en gateway med tillhörande mätenheter 

som samlar in och sänder en lång rad väderdata som temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, 

regn och barometertryck. 

 

BASENHET 
Gateway-enheten är basenheten som samlar in data från de trådlösa mätenheterna och sänder dessa data 

via internet till din smartphone, surfplatta eller dator.  

 

SENSORER  
Samtliga mätenheter är batteridrivna och sänder väderdata till gateway-enheten trådlöst. Mätenheterna 

kan bestå av temperatur/fuktighetsmätare, vindriktnings/vindhastighetsmätare och regnmätare. Det finns 

också en inbyggd barometer i gateway-enheten. Möjlighet finns att ansluta ytterligare mätenheter till 

lonobox väderstation. Samtliga mätenheter levereras inklusive batterier.    

 

KRAV 
Eftersom lonobox väderstation samlar in och sänder väderdata via internet, kräver väderstationen åtkomst 

till internet via en Ethernet-kabel, t.ex. via internetrouter. 

För att kunna visa väderdata från lonobox väderstation krävs en smartphone, surfplatta eller dator med 

internetåtkomst. 
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FÖRE INSTALLATION 
Kontrollera före installationen av din lonobox 

väderstation att följande delar finns i förpackningen: 

 

1 st Gateway-enhet 

1 st AC/DC 5 V adapter 

1 st Ethernet-kabel 

1 st Temperatur/fuktighetsmätare 

1 st Regnmätare 

1 st Vindmätare 

Monteringsbeslag och monteringsverktyg till 

vindmätare 

4 st Monteringsskruvar till regnmätare 

 

INSTALLATION 
Gateway-enheten måste anslutas till internetroutern via en Ethernet-kabel. Hitta därför en plats nära 

internetroutern där du kan placera din gateway-enhet. Gateway-enheten kräver ström via AC/DC 5 V-

adaptern. 

Börja med att ansluta gateway-enheten till ström och anslut sedan gateway-enheten till internetroutern via 

den medföljande Ethernet-kabeln. 

Nu ska alla de trådlösa mätenheterna anslutas och det rekommenderas att du ser till att de ansluts korrekt 

innan de t.ex. monteras utomhus. 

 

INSTALLATION AV TEMPERATUR/LUFTFUKTIGHETSMÄTARE  
Öppna batteriluckan genom att ta bort skruvarna på baksidan av mätaren. 

Anslut batterierna genom att ta bort plastremsan.  

Stäng batteriluckan igen genom att montera skruvarna. 
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INSTALLATION AV REGNMÄTARE 
Stäng det trattformade locket uppe på regnmätaren genom att skruva båda knopparna på sidan av 

nederbördsmätaren moturs, och lyft sedan av locket. 

Öppna batteriluckan genom att ta bort skruvarna. 

Anslut batterierna genom att ta bort plastremsan.  

Stäng batteriluckan igen genom att montera skruvarna. 

Sätt locket på plats igen och skruva i knopparna medurs. 

 

 

INSTALLATION AV VINDMÄTARE 
Montera vindhastighetsenheten (anordning med tre vindkoppar) nederst på vindmätaren och montera fast 

den med medföljande verktyg. 

Montera vindriktningspilen överst på vindmätaren och montera fast den med medföljande verktyg. 

Öppna batteriluckan genom att ta bort skruvarna. 

Anslut batterierna genom att ta bort plastremsan.  

Stäng batteriluckan igen genom att montera skruvarna. 

Var uppmärksam på att vindriktningarna vid detta stadium inte nödvändigtvis stämmer. Instruktioner om 

hur vindriktningen kalibreras på ett korrekt sätt hittas under punkten "Kalibrering av vindriktning" under 

huvudpunkten "Montering". 

 

Alla enheter bör nu vara anslutna.  

 
ANVÄNDNING 
När alla enheterna är anslutna måste du öppna en webbläsare på din smartphone, surfplatta eller dator 

och navigera in på sidan "www.lonobox.com". 

Här klickar du på "SKAPA KONTO" och följer sedan instruktionerna på hemsidan. 
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När du har följt instruktionerna och skapat ditt konto, bör du kunna se väderdata från alla dina mätenheter.  

Om alla dina mätenheter är online (och det alltså inte står "offline" vid någon av mätenheterna) kan du 

fortsätta till punkten "MONTERING". 

 

MÄTENHET VISAR "OFFLINE" 
Om "Offline" visas från någon av mätenheterna bör du vänta i maximalt 3 minuter och se om dina 

mätenheter kommer online.  

Om "Offline" fortfarande visas från någon av dina enheter måste du kontrollera om batterierna har 

installerats korrekt, eller om gateway-enheten är ansluten till ström och routern är korrekt ansluten. Vänta 

sedan ca 3 minuter och se om dina enheter kommer online. 

Om "Offline" fortfarande visas från någon av dina enheter, måste du öppna en webbläsare och navigera in 

på sidan "www.lonobox.com/support" och följa instruktionerna på hemsidan. 

 

MONTERING 
Här följer några råd för placering och montering av mätenheterna utomhus: 

UTOMHUSPLACERING AV TEMPERATUR/FUKTIGHETSMÄTARE 
Temperatur/fuktighetsmätaren bör sättas upp på en yta med fri luftcirkulation, skyddad från direkt solljus 

och extrema väderförhållanden.  

Placera enheten i skuggan, gärna övertäckt. 

Använd väggbeslaget eller andra passande beslag när du monterar enheten på en lodrät yta. 

Undvik att placera enheten nära någon värmekälla, som t.ex. en skorsten. 

Undvik ytor som avger och reflekterar värme och blir uppvärmda av solen, som t.ex. metall, tegelsten, 

betong, stenläggning, verandor eller träterrasser. 

En god idé är att placera enheten en bit ovanför en naturlig yta, som t.ex. en gräsmatta. 

Den internationella höjdstandarden för mätning av lufttemperaturer är 1,25 m (4 fot) över mark. 

 

UTOMHUSPLACERING AV REGNMÄTARE 
Placera regnmätaren på en yta där regnet fritt kan falla ner i behållaren, gärna 2 - 3 fot (1 fot = 12 tum = 

30,48 cm) över mark. Använd gärna medföljande skruvar för att sätta fast enheten. 
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Regnmätaren bör placeras på en öppen yta fri från väggar, staket, träd och andra element som antingen 

kan reducera regnmängden, avleda vindburet regn eller orsaka att mer än den aktuella regnmängden 

samlas upp i mätaren.  

Träd och hustak kan vara källor till smuts och pollennedfall som kan orsaka stopp i regnmätaren. 

För att undvika effekten av nederbördsskugga bör mätaren placeras med närmaste hinder på ett avstånd av 

motsvarande två till fyra gånger hindrets egen höjd. 

Det är viktigt att överskottsregn fritt kan flyta bort från regnmätaren. Se till att inte vatten samlas upp vid 

botten av enheten. 

Regnmätarmekanismen använder sig av en magnet, placera därför inte magnetiska föremål i närheten av 

regnmätaren. 

 

UTOMHUSPLACERING AV VINDMÄTARE 
Se till att vinden kan blåsa fritt runt vindmätaren och att den inte hindras av närliggande byggnader, träd 

eller andra föremål. 

För bästa möjliga resultat bör du placera vindmätaren minst 3 meter över eventuella andra föremål. 

Marken under enheten skapar friktion för vinden och kommer därmed att försämra mätningarna. 

Sträva efter att montera vindmätaren så att den utsätts för de allmänna vindriktningarna i ditt område. 

Rekommenderad montering av vindmätaren är 10 meter över mark på en fri och obehindrad plats. 

Montera vindmätaren på en lodrät yta med medföljande beslag. 

 

KALIBRERING AV VINDRIKTNING 
För att kalibrera vindriktningen i vindmätaren måste du, efter att ha monterat vindmätaren på sin 

slutgiltiga plats, montera av batteriluckan och ta bort skruvarna.  

Därefter måste du, ev. med hjälp av en karta eller kompass, rikta vindpilen mot norr och klicka på "SET"-

knappen vid sidan om batterierna med hjälp av en nål eller medföljande monteringsverktyg.  

Stäng batteriluckan igen genom att montera skruvarna. 

Nu vet vindmätaren vilken riktning som är norr, och den är nu kalibrerad.  

Detta förfarande måste följas vid varje batteribyte. 

 
NSH NORDIC A/S 
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VIRKEFELTET 4 
DK-8740 BRAEDSTRUP 
DANMARK 

Made in China 
Återvinning i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektrisk och elektronisk 
utrustning 
 

 
 
Om du någon gång i framtiden vill kassera denna produkt, bör du vara uppmärksam på följande: Elektriska 
produkter bör inte kasseras i hushållsavfallet. Sänd dem till återvinning, om du har möjlighet till det. 
Kontakta eventuellt kommunen eller återförsäljaren för vägledning om återvinning. (Direktiv 2012/19/EU 
om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning.) Testad för att uppfylla CE-standard 

 

 


