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Ürün Tanıtımı

Mimiq, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip,  sınıfının en iyisi olan FinestraMiner'ı 
sunar. Yüksek performanslı işlemcisi ve kaynakları optimize edilmiş işletim 
sistemi ile FinestraMiner, zahmetsiz ve neredeyse kesintisiz olacak şekilde 
madencilik sağlar.
FinestraMiner, mevcut Helium Ağı özellikleriyle uyumludur ve yerleşik 
madencilikle birlikte gelir.

Başlarken

Paketi açın ve tüm öğelerin kutuda olduğundan emin olun. (Bkz: “Kutuda Ne 
Var?”)

Not: Kurulumla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için lütfen 
finestraminerturkiye.com/support/  adresini ziyaret edin. Ayrıca cihazınızı daha 
hızlı kurmak için birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın.

FinestraMiner’ınızı Hazırlayın

1. Hızlı Başlangıç Kılavuzundaki QR kodunu tarayarak veya 
finestraminerturkiye.com/support/ adresini ziyaret ederek mobil uygulamayı 
indirin.

2. ÖNEMLİ:  Uygulamaya giriş yaparken, lütfen uygulama tarafından sağlanan 
12 veya 24 anahtar kelimeyi not ettiğinizden emin olun. FinestraMiner 
kutunuzdaki anahtar kelime kartı ve kalemi kullanmanızı tavsiye ederiz.

3. Verilen anteni FinestraMiner'da bulunan anten jakına vidalayın.

4. FinestraMiner'ınız için tercihen bir pencere yakınında bir yer bulun. (Bkz. 
“FinestraMiner cihazınızın yerini belirleme.”) FinestraMiner'ınızı açmadan 
ÖNCE tercih ettiğiniz konuma yerleştirin. 

5. Güç kaynağı kullanarak FinestraMiner'ınızı çalıştırın. 

6. FinestraMiner'ınızı ethernet portu üzerinden internete bağlamayı 
seçerseniz, bunu şimdi yapabilirsiniz. Wi-Fi için bkz.: "FinestraMiner'ınızı 
Bağlama."

Kutuda Ne Var?

1 x FinestraMiner
1 x Güç Adaptörü
1 x Anten (868 Mhz)
1 x Güç Kablosu Genişletici
3 x Anahtar Kelime Kartı
1 x Kalem

Teknik Özellikler

Ölçüler
110 mm x 110 mm x 40 mm

Ağırlık
10.5 Oz. (300g)

Besleme Gerilimi
5V / 3A

Bağlantı
BLE, WiFi ve Ethernet

Çalışma Sıcaklığı
-31°F  to 167°F
(-35°C to 75°C)

Frekans
EU868

Anten Kazancı 
2.8 dBi

FinestraMiner’ınızın Yerini Belirleyin

1. FinestraMiner'ınızı tercihen az derecede engeli olan bir pencerenin yanına 
yerleştirin.

2. Dilerseniz FinestraMiner'ınızı yeniden kullanılabilir mikro vantuz tabanı ile 
sağlam bir pencere camına takabilirsiniz.

3. Mikro vantuzu etkinleştirmek için FinestraMiner tabanında bulunan mikro 
vantuz yüzeyindeki koruyucu kaplamayı bir cımbızla dikkatlice çıkarın.

4. FinestraMiner'ı çıkarmak ve taşımak için kenarlarından sıkıca kavrayın. 
Kenarı yüzeyden çekin ve döndürün. Çıkartmak için hafifçe kaldırın.

5. Yapışkan tabanı yenilemek için tozu temiz nemli bir parmakla silin. 
Dikkat: Bez, alkollü ped veya kağıt havlu kullanmayın.

6. Daha iyi performans için, FinestraMiner'ı diğer elektronik cihazlar da dahil 
olmak üzere ekranların veya diğer büyük metal nesnelerin yanına KOYMAYIN.

FinestraMiner’ınızı Bağlayın

1. Birlikte verilen güç kaynağını kullanarak FinestraMiner'ınızı çalıştırın.

2. UYARI: Kurulum işlemine başlamadan önce FinestraMiner'ınızın açılması için 
lütfen 2 ila 3 dakika bekleyin. Kurulum işlemi sırasında FinestraMiner'ın fişini 
çekmeyin.

3. Wi-Fi ile bağlanmayı seçerseniz uygulamadaki talimatları izleyin.

4. Ağ geçidinizi eklemek için uygulamadaki "+" düğmesine basın ve uygulama 
içi talimatları izleyin.

Kullanım ve Bakım

FinestraMiner suya dayanıklı değildir. Lütfen FinestraMiner'ı yalnızca iç 
mekanlarda kullanın ve su ve ıslak yüzeylerle doğrudan temastan kaçının. 
FinestraMiner en iyi -35°C ve 75°C arasında çalışır.

Sertifikasyonlar

FinestraMiner'ın sahip olduğu tüm sertifikalar için lütfen şu adresi ziyaret edin: 
www.thefinestra.com/certifications

Sorun Giderme

1. FinestraMiner'ınızı kurarken Bluetooth'un açık olduğundan ve telefonun 
İnternete bağlı olduğundan emin olun.

2. Mağazadan uygulamanın en son sürümünü indirdiğinizden emin olun.

3. Uygulamanın konum izinlerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Bakınız: 
Uygulama Bilgisi > İzinler > Konum
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