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FinestraMiner Antenna

AntennaFinestra
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FinestraMiner’ınızı Hazırlayın.
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FINESTRA
Miner

Your 12 Word
Password
It is curicial you write all these
12 words down, in order.

Back

11. TOMATO

I have written these down

FinestraMiner, en iyi sonucu, 
engelin az olduğu bir 
pencerenin yanına 
yerleştirildiğinde verir. 
Pencerelerinizin çerçeveleri 
metalden yapılmışsa veya metal 
aksesuarlar içeriyorsa, cihazınızı bu 
pencereye yakın mesafeye 
yerleştirmeyin. Su depoları ve hatta 
dışarıda park etmiş bir kamyon gibi 
büyük araçlar performansı 
etkileyebilir.

Cihazınız için uygun bir yer seçtikten 
sonra, FinestraMiner’ınızı cihazın 
arkasında bulunan yapışkan taban 
ile pencereye yapıştırabilirsiniz. (Bkz. 
FinestraMiner’ınızı Monte Edin.) 
Lütfen cihazınızın bir elektrik prizine 
yakınlığını göz önünde bulundurun. 
Anteninizin her zaman dik ve yukarı 
doğru olduğundan emin olun.

LED Işıkları Hakkında
FinestraMiner’ınız, ön tarafında 
bulunan ana LED ışıkları sayesinde 
sizinle iletişim kurar. Gerekli 
durumlarda, en güncel gösterge 
listesi için lütfen
finestraminerturkiye.com/support/  
adresindeki LED talimat sayfasını 
ziyaret edin.

FinestraMiner’ınızı Yerleştirin

FINESTRA
Miner

FinestraMiner’ınızı Monte Edin

FINESTRA
Miner

1 Koruyucu kaplamayı çıkarın
FinestraMiner’ın arkasında yeniden 
kullanılabilir bir yapışkan taban 
bulunmaktadır. Bu taban sayesinde 
düz ve pürüzsüz olan eğimli veya 
dikey yüzeylerde bile FinestraMiner 
en iyi performansı gösterir.

2 Yapıştırın

Yeniden kullanılabilir yapışkan tabanı 
kullanmak için yapışkanın üzerinde 
bulunan koruyucu kaplamayı çıkarın. 
Bu işlem için gerekirse cımbız 
kullanın.  Ardından FinestraMiner’ınızı 
tercih ettiğiniz düz ve pürüzsüz 
yüzeye sıkıca bastırarak yapıştırın.

3 Kaldırın, Taşıyın

FinestraMiner'ı çıkarmak veya yerini 
değiştirmek için kenarlarından sıkıca 
kavrayın. Kenarı yüzeyden çekin ve 
döndürerek çıkartın. 
FinestraMiner'ı doğrudan bir yüzeyden 
zorla çekmeye çalışmayın - her zaman 
döndürme hareketiyle kaldırın.

4 Her seferinde silin

FinestraMiner'ın yapışkan arka yüzeyi 
silmek için lütfen ellerinizi yıkayın ve 
temiz nemli parmağınızla  silin. Tekrar 
kullanmadan önce lütfen tabanın 
tamamen kuru olduğundan emin 
olun.
DİKKAT: Bez, alkollü peçete veya kağıt 
havlu kullanmayın - bu, yapışkan 
yüzeye zarar verebilir.
FinestraMiner'ınız suya dayanıklı veya 
su geçirmez değildir - 
FinestraMiner'ınızı ıslak yüzeyler veya 
su ile direkt temastan koruyun.
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Uygulamayı indirin
Mobil uygulamayı indirmek için lütfen aşağıda 
bulunan QR kodlarını tarayın ve kuruluma 
devam edin. 

Not: FinestraMiner’ınızı Wi-Fi veya ethernet 
kablosu ile internete bağlayabilirsiniz.
En güncel kurulum talimatlarına ulaşmak için 
lütfen finestraminerturkiye.com/support/ sayfasını 
ziyaret edin.

Cüzdanınızı oluşturun
Uygulamayı açın ve hesabınızı oluşturmak için 
kurulum talimatlarını izleyin. Size 12 veya 24 
adet güvenlik anahtar kelimesi gösterilecektir. 
FinestraMiner kutusunda bulunan not kartları 
ve kalem ile size gösterilen kelimeleri not alın ve 
kartları güvenli bir yere saklayın.
Hesabınızı kurtarmak için bu kelimelere 
ihtiyacınız olacaktır. Eğer bu 12 veya 24 güvenlik 
anahtar kelimesini kaybederseniz hesabınıza 
giriş yapamazsınız. Bu 12 veya 24 güvenlik 
anahtar kelimesini kimseyle paylaşmayın.

Anteni takın, çalıştırın
Kutuda bulunan anteni, FinestraMiner’ınızın 
yan tarafında bulunan girişe dikkatlice takın. 
Güç kablosunun bir ucunu FinestraMiner’ınızın 
arkasına, diğer ucunu adaptöre takın ve 
ardından bir prize bağlayın. 
Kurulum işlemine devam etmeden önce lütfen 
2-3 dakika FinestraMiner’ınızın açılması için 
bekleyin.

FinestraMiner’ı Helium’a bağlayın
Uygulamayı kullanarak FinestraMiner’ınızı 
telefonunuzla eşleştirin. FinestraMiner’ı 
Helium Ağına bağlamak için uygulamadaki 
talimatları izleyin. FinestraMiner'ı internete, 
ethernet kablosu veya Wi-Fi ile bağlayabilirsi-
niz. 
FinestraMiner’ınız kurulduktan sonra, cihaz 
otomatik olarak eşleşme moduna geçecektir.  
Eğer cihazınız otomatik olarak eşleşme 
moduna geçmediyse, FinestraMiner’ınızın 
yanında bulunan siyah düğmeye iki kez 
basarak manuel olarak eşleşme modunu 
aktifleştirebilirsiniz. 
En güncel kurulum talimatlarına ulaşmak için 
lütfen finestraminerturkiye.com/support/ 
sayfasını ziyaret edin.
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