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1. Zoek een goede plaats om de meter te hangen



1. Ophangen van de meter

• Je hebt elektriciteit nodig, doe dit op een veilige manier!

• Controleer of je wifi-netwerk tot daar reikt.

• Hang de meter bij voorkeur aan de straatkant op minimum 2 meter 
hoogte.

• Hang deze niet te dicht bij uitlaten van kachels of ventilatieroosters 
van bijvoorbeeld dampkappen.

• Hang de meter bij voorkeur niet in de volle zon.

• Goede plaats gevonden? Hang de meter op en steek de stekker in het 
stopcontact.



2. Aansluiten van de meter op je wifi-netwerk

• Zoek de naam van je eigen wifi-netwerk + paswoord en hou dit klaar.

• Open via ‘instellingen’ op je  laptop, tablet of smartphone je wifi-
netwerken.

• Hier zal je het netwerk met de naam van je meter zien: 
‘feinstaubsensor-NUMMER’

• Selecteer het netwerk en maak verbinding.

• Wees geduldig. Soms zijn er een paar pogingen nodig vooraleer de 
verbinding is gelukt.

• Afbeeldingen op de volgende pagina.



Wifi-netwerk selecteren en verbinding maken



2. Aansluiten van de meter op je wifi-netwerk

• Eens dit is gelukt, surf dan onmiddellijk naar dit adres 
http://192.168.4.1/

• Voer de naam van je wifi-netwerk + paswoord in en klik op ‘Opslaan’.

• Afbeeldingen op de volgende pagina.

• Belangrijk: voer deze stappen uit na elkaar. 

• Als dit niet lukt, begin opnieuw en maak eerst verbinding via je wifi-
netwerk met de ‘feinstaubsensor-NUMMER’. 

http://192.168.4.1/


Netwerkgegevens invoeren



3. Controleer of de meter jouw gegevens doorstuurt

• Na een 15-tal minuten kan je de eerste gegevens van je meter 
bekijken.

• Gebruik hiervoor de zoekfunctie en het nummer van jouw 
‘feinstaubsensor-NUMMER’ op de pagina via onderstaande linken.

• Controleer de wifi-verbinding via deze link: 
http://www.madavi.de/sensor/graph.php

• Volg de sensor gegevens via deze link: 
http://www.madavi.de/sensor/signal.php

http://www.madavi.de/sensor/graph.php
http://www.madavi.de/sensor/signal.php


4. Zet je meter op de AiRsL-kaart

• Je hebt hiervoor opnieuw het nummer van je sensor nodig: 
‘feinstaubsensor-NUMMER’

• Mail deze gegevens naar rajko@codefor.de (gebruik de Engelse of de 
Duitse taal).
• Het nummer van je sensor

• Adres waar de sensor hangt – straat, huisnummer, postcode en stad.

• De hoogte van de meter en de beschrijving van de locatie (drukke weg, 
woonstraat, …)

• Indien mogelijk voeg je een foto toe van de locatie van de meter (wordt niet 
gepubliceerd)

• De privacy-regels worden gerespecteerd. 

mailto:rajko@codefor.de
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