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I Installatie herinnering / veiligheidsgids 
Voor effectieve opsporing en verkrijging van omgevingsdata, installeer de unit 
in een semi-outdoor omgeving, met de beveiligingsbeperkingen zoals 
hieronder weergegeven: 
 De locatie moet een goede luchtcirculatie hebben. 
 Moet verticaal geplaatst worden voor een juiste luchtinvoer om 

luchtdoorvoer mogelijk te maken. 
 De luchtinlaat moet vrij gehouden worden en regelmatig worden 

gecontroleerd. 
 Moet op een locatie geplaatst worden bij een stroomvoorziening en een 

goed Wi-Fi-signaal waarmee verbinding gemaakt kan worden met het 
internet. 

 Moet geplaatst worden op een goed geventileerde semi-outdoor locatie 
zoals onder een dakrand, op een veranda, balkon, overdekte patio enz. 

 Mag niet worden geïnstalleerd op locaties die blootstaan aan extreme 
vochtigheid of hoge temperaturen, zoals in de buurt van vuur of andere 
warmtebronnen. 

 Mag niet worden geïnstalleerd op locaties die onderhevig zijn aan 
extreme weersomstandigheden zoals tyfoons, hevige regenval of 
stofstormen; of het moet beschermd worden tegen deze 
omstandigheden. 

 Mag niet worden geïnstalleerd op locaties die direct blootstaan aan 
zonlicht of een bron van gereflecteerd licht. 

 Mag niet worden geïnstalleerd in bijtende atmosfeer zoals in omgevingen 
met zoute, zure, of basische lucht, of plekken waar bijtende vloeistoffen 
zijn opgeslagen. 

 Moet minimaal 100 cm boven de grond geplaatst worden. 
 Spuit nooit gas, milieuverontreinigende stoffen of rook direct in de unit. 
 Het wordt aanbevolen om een afstand van 150 m aan te houden tussen 

elke unit om de juistheid van de positionering en de luchtkwaliteitsdata te 
verzekeren. 

 
Als u een speciale locatie wilt monitoren, volg dan a.u.b de bovenstaande 
beperkingen. 
 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze technische ondersteuning 
via: service@edimax.com.tw. 

mailto:service@edimax.com.tw
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II De unit schoonmaken 
 
Maak een keuze uit één van de onderstaande twee opties, afhankelijk van het 
schoonmaakapparaat dat u gebruikt. 
 

Als u schoonmaakapparaten tot uw beschikking heeft (bv. voor 
computers), die werken als een pomp, dan kunt u die gebruiken. Ga 
voorzichtig te werk en gebruik geen kracht of hoge 
temperatuur/vochtigheid op de sensors zodat beschadiging wordt 
voorkomen. 

 
Het wordt aanbevolen om de sensors elke 3 tot 6 maanden schoon te maken 
zodat ze optimaal functioneren. 
 

II-1 Luchtpomp reiniger 
 

Een gewoon schoonmaakapparaat met een luchtpomp van een maximale 
diameter van 55mm en een lengte van 150mm zal voldoende zijn. 

 

1. Richt de spuitmond van de luchtpomp op een opening (Figuur 1 of Figuur 2) van een 
sensor. 

2. Knijp in de bol en blaas lucht naar de sensors. 

3. Knijp 5-10 keer in de bol en controleer dat alle sensoropeningen schoon 
zijn. 

 

 
Figuur 1a. AI-1001W V2 

 
Figuur 2a. AI-1001W V2 
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Figuur 3b. AI-1001W V3 Figuur 4b. AI-1001W V3 
 
 

II-2 Spuitbus met perslucht 
 

Een gewone spuitbus met perslucht zal voldoende zijn. 

 

1. Richt de spuitmond met de perslucht op een opening (Figuur 5 of Figuur 6) van een 
sensor. 

2. Houd de spuitmond op 10 cm afstand van de opening van de sensor. 

3. Spuit steeds maar kort (1-2 seconden) en reinig de sensor door er enkele 
malen lucht op te spuiten. 

4. Controleer dat alle openingen van de sensor schoon zijn. 
 

 
Figuur 5a. AI-1001W V2 

 
Figuur 6a. AI-1001W V2 
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Figuur 3b. AI-1001W V3     Figuur 4b. AI-1001W V3 

 
 
  



 

5 
 

III Productinformatie 
 

III-1 Inhoud van de verpakking 
 

  
 

 

AI-1001W V2/V3 USB-kabel 
Beknopte 

installatiehandlei
ding 

CD met 
gebruikershandlei

ding 

  

  

Kabelbinders 
Schroeven (alleen 

V2) 
Voedingsadapter 

Montagesteun 
(alleen V3) 

 
 

III-2 LED-indicator 
 

LED  Kleur LED-status Beschrijving 

Status 

 
Rood 

Aan AI -1001W V2/V3 is aan het herstarten 

Knipperend 
AI -1001W V2/V3 is aan het wachten op het 
herstarten 

Uit AI -1001W V2/V3 set-up voltooid 

Wi-Fi 

 
Groen 

Aan AI -1001W V2/V3 Wi-Fi verbonden 

Knipperend 
AI -1001W V2/V3 Wi-Fi actief, maar niet 
verbonden 

Internet 

 
Groen 

Aan AI -1001W V2/V3 is verbonden met het Internet 

Knipperend 
AI-1001W V2/V3 is niet verbonden met het 
Internet 

Alle LED's 
(Voeding) 

Uit AI -1001W V2/V3 is niet aangesloten 
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IV Installatie 
 
Dit hoofdstuk begeleidt u door de stappen voor het tot stand brengen van de 
verbinding van de AI-1001W V2/V3 met het internet. 
 

IV-1 De app downloaden 
 

1. Zoek en download "EdiGreen" in de Apple App Store of bij Google Play. 
 
U kunt ook de QR-code hieronder scannen (Kies het juiste 
besturingssysteem voor uw toestel). 

 
 

iOS Android 

  
 
 

IV-2 Site Survey 
 
Voordat u de AI-1001W V2/V3 in gebruik neemt, doet u een ‘site survey’ van 
het Wi-Fi-signaal op de locatie waar u het apparaat wilt plaatsen. Hiermee 
bent u ervan verzekerd dat de AI-1001W V2/V3 verbonden blijft met het 
internet voor actuele gegevensoverdracht. 
 
De beste locatie voor uw AI-1001W V2/V3 is outdoor with shelter/cover from 
rain. De behuizing is waterbestendig, maar niet waterproof. Schroeven en 
kabelbinders worden meegeleverd om het apparaat indien gewenst tegen de 
muur te monteren. 
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IV-2-1 Android OS 
 

1. Breng a.u.b. uw android smart apparaat to naar de gewenste 
plaatsingslocatie. 

 

2. Ga naar de Wi-Fi pagina van uw Android apparaat (bv.  Instellingen  
Wi-Fi). 

 
 

3. Zoek de gewenste Wi-Fi verbinding en controleer het signaalsterkte 
pictogram. 

 

 
Als het pictogram  2 streepjes of meer signaalsterkte weergeeft, ga dan 
naar het volgende onderdeel. 

 
Als het pictogram 1 streepje of geen signaalsterkte weergeeft, 
overweeg dan om de plaatsingslocatie te veranderen en doorloop de 
stappen van dit onderdeel opnieuw. 

 
 



 

8 
 

IV-2-2 iOS 
 

1. Breng a.u.b. uw iOS smart apparaat to naar de gewenste 
plaatsingslocatie. 

 

2. Ga naar de Wi-Fi pagina van uw iOS apparaat (bv.  Instellingen  
Wi-Fi). 

 

 

3. Zoek de gewenste Wi-Fi verbinding en controleer het signaalsterkte 
pictogram. 

 
 

Als het pictogram  2 streepjes of meer signaalsterkte weergeeft, ga dan 
naar het volgende onderdeel. 

 
Als het pictogram 1 streepje of geen signaalsterkte weergeeft, 
overweeg dan om de plaatsingslocatie te veranderen en doorloop de 
stappen van dit onderdeel opnieuw. 
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IV-3 Bezig om de AI-1001W V2/V3 te verbinden met het internet 
 
Controleer vooral… 
A. "Toegang tot mijn locatie" is ingeschakeld. 

 
 
B. Uw mobiele toestel kan verbinding maken met uw 

Wi-Fi-netwerk thuis (zoals het "test”netwerk dat 
rechts wordt weergegeven) of met een ander 
netwerk waarmee u het apparaat verbinding wilt 
laten maken. Controleer dat dit netwerk verbinding 
heeft met internet. 

 

 
 

1. Steek de voedingsadapter in een stopcontact en sluit de AI-1001W 
V2/V3 aan (zoals links gedemonstreerd) met behulp van de USB-kabel. 
De  rode status-LED zal oplichten.  

 

 

2. Wacht een moment terwijl het apparaat opstart (rode status-LED blijft 
branden tijdens het opstarten). De rode status-LED zal beginnen te 
knipperen om aan te geven dat apparaat wacht op de set-up. Ga verder 
naar de volgende stappen wanneer de systeemstatus-LED rood begint te 
knipperen. 
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3. Voor iOS gebruikers, ga naar de Wi-Fi instellingen van uw iPhone en 
maak verbinding met het SSID van uw AI-1001W V2/V3 (PM2.5_Setup 
**). De laatste twee tekens zijn uniek voor uw apparaat. Open de 
Edigreen app en ga verder naar Stap 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Android gebruikers openen de EdiGreen app  en krijgen een 
privacyreglement te zien (Deze statement verschijnt slechts eenmalig als 
de EdiGreen app voor het eerst geopend wordt), tik op “JA”om verder te 
gaan en tik op het pictogram op de rechterhoek van het scherm. 
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5. Selecteer Nieuw apparaat toevoegen en selecteer uw AI-1001W V2/V3 
(PM2.5_Setup **) in de lijst met beschikbare draadloze apparaten. De 
laatste twee tekens zijn uniek voor uw apparaat. 
  

          
 

6. De app zal u vragen om een nieuwe apparaatnaam in te voeren voor een 
betere beveiliging. Tik op het > pictogram om verder te gaan.  

 

     
Na de set-up kunt u deze nieuwe naam en wachtwoord gebruiken om in 
te loggen, ook vanuit een tweede apparaat. 
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7. Selecteer uw Wi-Fi netwerk uit de lijst en voer uw Wi-Fi wachtwoord in. 
Tik op het > pictogram om de set-up te voltooien.  
Kunt u de SSID van het Wi-Fi-netwerk van uw keuze niet vinden, ververs 

dan de netwerklijst door op te tikken. 
 

         
Als u nog steeds niet het gewenste netwerk heeft gevonden vanwege een 
complexe netwerkomgeving, probeer dan handmatig verbinding te maken 
door te klikken op, "Verbinding maken met een verborgen netwerk", 
selecteer het beveiligingsstype en, indien van toepassing, voer het 
wachtwoord in. 

 

8. De set-up is voltooid. Uw apparaat wordt vervolgens weergegeven in de 
lijst met Alle en Favorieten en in Maps. U kunt op elk apparaat klikken 
voor gedetailleerde gegevens en een lijst met favorieten aanmaken. 
Ontdek de app!  
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U kunt ook verbinding maken met uw apparaat op een tweede Wi-Fi 
apparaat. U hoeft alleen de app te downloaden en op dezelfde manier toe 
te voegen. Als u verbonden bent met een ander Wi-Fi-netwerk, selecteert 
u “Handmatig toevoegen” en voert u het MAC-adres in dat op het label 
van de AI-1001W V2/V3 staat. 
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V Resetten naar standaard fabrieksinstellingen 
 
Als u problemen ervaart met de AI-1001W V2/V3, probeer het apparaat 
opnieuw te starten door de stroom opnieuw aan te sluiten. Als een herstart 
niet werkt, probeer dan of het helpt de unit te resetten naar de standaard 
fabrieksinstellingen. Alle instellingen worden dan teruggezet naar de 
standaard-instellingen. 
 

1. Druk op de resetknop op het achterpaneel en houd deze ten minste 
gedurende 10 seconden ingedrukt (zoals weergegeven in de 
onderstaande afbeelding). Laat de knop los als de Status LED 
ingeschakeld is in Rood en wacht enkele minuten tot het apparaat 
herstart is. 

 

 
 
 

2. Wacht even tot het toestel is gereset. De Systeemstatus-LED begint 
Rood te knipperen als de verbinding met uw app en Internet tot stand 
kan worden gebracht.  
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VI Vervangen van de PM 2.5 sensor 
 

1. Ontkoppel de AI-1001W V3 van de stroomvoorziening en haal deze van 
de wandmontage steun. Haal de voedingsadapter uit het stopcontact 
voordat u het licht schoonmaakt.  
 

2. Verwijder de onderste schroeven. 

 
 

3. Trek de PM2.5 sensor er voorzichtig uit. 

 

 

4. Nadat de lintkabel verwijderd is, haal de bestaande sensor er af en 
vervang deze door de nieuwe. Installeer de nieuwe sensor volgens de 
installatie richtlijnen zoals hierboven beschreven. 
 
Onthoud de kleur van de kabel en plaats de kabel terug op de juiste kleur. 
Tijdens het verwijderen van de sensor, trek de afsluiter er voorzichtig uit 
om te voorkomen dat deze afbreekt. 
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Vanuit deze hoek zijn de kleuren 

als volgt  

Paars, Oranje, Wit, Blauw, 
Groen, Geel, Bruin, Rood 
(Plaats de lintkabel vanuit het 

topje) 
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VII Installatie van de muurmontage standaard 
 
De installatie van de standaard voor muurmontage van de AI-1001W V3 wordt 
in onderstaande afbeelding weergegeven: 
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VIII Veelgestelde vragen 
 

1. Hoe kan ik mijn AI-1001W V2/V3 toevoegen aan een ander mobiel 
apparaat? 

 

A: Na de set-up kunt u uw AI-1001W V2/V3 toevoegen aan de EdiGreen app 

op een ander mobiel apparaat, vanuit elk netwerk. Tik op het pictogram 
Hoofdmenu  rechtsboven en selecteer Nieuw apparaat toevoegen.  

 
Als uw mobiel apparaat zich in hetzelfde Wi-Fi netwerk als uw AI-1001W 
V2/V3 bevindt, dan wordt uw AI-1001W V2/V3 weergegeven in de lijst 
met beschikbare apparaten. Selecteer deze en voer de gebruikersnaam en 
wachtwoord in. 

 
Vanuit een ander netwerk, selecteer Handmatig Toevoegen en voer het 
MAC-adres in, de gebruikersnaam en het wachtwoord. 

 

2. Hoe verander ik de naam of de locatie van mijn AI-1001W V2/V3? 
 

A: Ga in uw AI-1001W V2/V3 naar de EdiGreen app en tik op het pictogram 

Instellingen rechtsboven. Selecteer Naam of Locatie wijzigen. Als u de 
locatie wilt wijzigen, tik en houd de kaart pin vast en sleep deze naar de 
nieuwe locatie. 
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COPYRIGHT 
 
Copyright  Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication 

may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated 

into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, 

mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written 

permission from Edimax Technology Co., Ltd. 

 

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or 

implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, 

merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this 

manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their 

purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the 

entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages 

resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right 

to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof 

without the obligation to notify any person of such revision or changes. 

 

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from 

those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without 

notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product 

names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their 

respective holders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edimax.com/
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Federal Communication Commission Interference Statement 
 

15.21 

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment. 

15.105(b) 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 
15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

-Reorient or relocate the receiving antenna. 

-Increase the separation between the equipment and receiver. 

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

 1) this device may not cause harmful interference and 

2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation 

of the device. 

 

FCC RF Radiation Exposure Statement: 

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This 

equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator 

and your body. 

 

R&TTE Compliance Statement 
This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual 
recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC 
(Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000. 
 
Safety 
This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special 
attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical 
equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to 
ensure the safe use of the equipment. 
 
EU Countries Intended for Use 
The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI 
version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and 
Switzerland. 
EU Countries Not Intended for Use 
None 
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EU Declaration of Conformity 
 
English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant 

provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Français: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la 

directive 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Čeština: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními 

směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Polski: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami 

określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Română:  Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale 

Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE. 
Русский: Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы  

2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek 

(2014/53/EU, 2014/35/EU). 
Türkçe:  Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile 

uyumludur. 
Українська:  Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Slovenčina:  Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 

2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Deutsch: Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Español:  El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 

2014/35/EU. 
Italiano:  Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili 

della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE. 
Nederlands:  Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen 

van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Português: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Norsk: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 

2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Svenska:  Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta 

bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
Dansk:  Dette udstyr er i overensstemmelse med de væ sentligste krav og andre relevante 

forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU. 
suomen kieli: Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut 

asiaankuuluvat määräykset. 
 
 

         
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WEEE Directive & Product Disposal 
 

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general 
waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal. 
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Declaration of Conformity 

 

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the 

equipment described below complies with the requirements of the European Radio 

Equipment directives. 

 

Equipment: Air Box 

Model No.: AI-1001W V2/V3 

 

The following European standards for essential requirements have been followed: 

 

Directives 2014/53/EU 

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

EMC : EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 

EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 

EMF : EN 62311:2008 

 

Directives 2014/35/EU 

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
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