
Langaton kotinäyttö

Paketissa  näyttö ja verkkovirtaliitin.

Miten kotinäyttö toimii?
Kotinäyttö on yhdistetty huoneiston kylmä- ja

lämminvesimittareihin. Vesimittarit lähettävät

kotinäytölle langattomasti tietoa vedenkäytöstä

useita kertoja minuutissa. Kotinäytöltä pystytään

vedenkulutusta seuraamaan lähes reaaliaikaisesti.

Mitä tietoja se näyttää?
- Kulutuslukemat

- Kuinka paljon olet käyttänyt vettä tänään, eilen,

tällä viikolla, viime viikolla, tässä kuukaudessa,

viime kuukaudessa

- Hälytykset
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Pisarat virtausnopeus

Punainen kala, budjetin ylitys

Virtausnopeus

Yksikkö

Kylmä/ lämminvesimittari

Budjetin ylitys lammikko

Vasen näppäin:
Lukemien selaaminen tämän päivän, eilisen, kuluvan viikon, viime viikon, kuluvan kuukauden sekä viimekuukauden välillä

Oikea näppäin

Sininen näppäin

Keskinäppäin

Toistin

Signaalin vahvuus

Hälytys

Vihreä kala, budjetin alitus

Budjetin alitus 25%:lla

Tekstikenttä

Valuutta

Lukema

Vasen näppäin

Keskinäppäin:
Näppäimellä voit vaihdella näkymää kokonaiskulutuksen ja mittarilukemien välillä

Oikea näppäin:
Sama toiminto kuin vasemmalla näppäimellä, mutta vastakkaiseen suuntaan

Sininen näppäin:
Katso kuinka paljon pesukoneesi kuluttaa vettä sekuntikellon avulla. Paina sinistä näppäintä 3 sekuntia aloittaaksesi ja
pysäyttääksesi kellon.
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Vaihe 1
Kotinäytön laittaminen päälle

Kytke virtajohto kotinäyttöön ja pistorasiaan. Kotinäyttö
käynnistyy automaattisesti. 

Vaihe 2
Ajan asettaminen

Käytä vasenta ja oikeaa näppäintä asettaaksesi päivän ja 
kellonajan. Tallenna lukemat keskimmäisellä näppäimellä.
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Vaihe 3
Aseta kotitaloutesi henkilöiden lukumäärä

Oletusasetuksena on kahden henkilön kotitalous. 
Laittaessa kotinäytön päälle ensimmäistä kertaa, laite
pyytää asettamaan henkilölukumäärän. Käytä vasenta ja 
oikeaa näppäintä asetellaksesi henkilölukumäärän ja 
tallenna keskimmäisellä painikkeella. 

Vaihe 4
Tarkista signaalivoimakkuus

Laitteen signaalivoimakkuus näkyy vasemmassa
yläreunassa. Kaksi palkkia on riittävä signaalivoimakkuus, 
mikäli palkkeja on vähemmän niin vie kotinäyttö
lähemmäksi vesimittareita.



Mitä hanat ja tipat tarkoittavat?

Tällä havainnollistetaan kuinka paljon vettä
kulutetaan. Pisaroiden määrä vaihtelee välillä 1-10.

Mitä kalat tarkoittavat?

Kotinäyttö tallentaa ensimmäisen viikon vedenkäyttösi. Kaloja ei näy näytöllä
ensimmäisen viikon aikana. Kalat kuvastavat sitä kuinka vedenkäyttösi
suhtautuu asettamaasi budjettiin. Punaiset kalat kertovat budjetin ylityksestä
ja vihreät kalat alituksesta. Mikäli raidallinen kala ilmestyy näyttöön, olet
alittanut budjetin 25%:lla.

Mitä vesilasi ja lätäkkö tarkoittavat?

Vesilasi kuvastaa päivittäistä vedenkäyttöäsi / budjettiasi. Vesilasi täyttyy sitä
mukaan kun vettä käytetään.
Jokainen viiva on 10% budjetista. Mikäli ylität budjetin, vesilasi täyttyy ja lätäkkö
ilmestyy näyttöön.
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Painamalla keskimmäistä näppäintä pitkään, päästään asettelemaan vesimääräbudjettia
(litraa/henkilö/vuorokausi), päivämäärää ja kellonaikaa, nähdään mittarin numero ja 
mittarin kulutuslukema.
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Kysymyksiä ja vastauksia

Kuka muu voi seurata kotinäytön lukemia? Ei kukaan muu, kotinäytön tiedot ovat ainoastaan Sinua varten.

Hälytys on ilmestynyt näytölle, mitä tehdä? Vuotohälytys (Leak) asunnossa on vuotava hana, wc tai putkirikko. Ota yhteys
isännöitsijään tai putkimieheen.
Anturi on kuiva (Dry) mittarissa ei ole vettä.
Paluuvirtaus (Reverse) vesi kulkee väärään suuntaan.
Mittarin murto (Tamper) mittari kansi on rikottu.

Kotinäyttö sammuu yöksi, toimiiko se edelleen?  Kotinäyttö sammuttaa automaattisesti näytön taustavalon yöksi (klo 22- 06).  
Kotinäyttö on kuitenkin päällä koko ajan ja painamalla jotain näppäintä näyttö tulee aktiiviseksi.

Turvallisuus:
Muista, Sinä olet vastuussa omasta turvallisuudestasi käyttäessäsi kotinäyttöä. Tutustu laitteen turvallisuusohjeisiin ennen
käyttöä.

Tässä olevat varoitukset ovat tärkeitä turvallisuutesi kannalta. Laitteen virheellinen käsittely saattaa johtaa vaaratilanteisiin.

Älä sijoita kotinäyttöä veden tai muiden nesteiden läheisyyteen. Irroita kotinäyttö verkkovirrasta ennen puhdistusta, pyyhi laite
pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Ota yhteyttä toimittajaan mikäli laite on 
vaurioitunut tai viallinen.
Kotinäyttö on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksien sisätiloissa.

Auta meitä suojelemaan ympäristöä. Kun laite poistetaan käytöstä hävitä kotinäyttö asianmukaisesti paikallisessa
jätteenkeräys- ja hävityskeskusksessa.

Tämä tuote noudattaa RoHS säännöksiä

Tämä tuote on CE- hyväksytty
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TEKNISET TIEDOT

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, ei ulkotiloissa käytettäväksi.

Virtalähde 230 V / 50Hz
Ottoteho 0,5 W
Käyttölämpötila-alue 0- 40°C
Käyttökosteusalue 85%, ei kondensoiva

Suunnittelu ja valmistus: Green Energy Options.  3 St. Mary’s  Court, Main Street, 
Hardwick, Cambridge CE23 7QS UK


