
Bruksanvisning  
GEO Vann display for IPERL vannmåler  
 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
Dette produktet er ment å brukes innendørs I et husholdnings eller lite 
kontormiljø. Det er ikke egnet for utendørs bruk. 
Nominell spenning 230 VAC, 50 Hz 
Inngangseffekt 0.5W 
Operative Temperatur 0 til 40 ° C 
Operativ Fuktighet range 85%, ikke-kondenserende 
 
Designet og produsert av: Green Energy Options.  
3 St. Mary’sCourt, Main Street, Hardwick, Cambridge CB23 7QS UK 
 
Denne enheten er testet og er i samsvar med følgende 
standarder: 
EN300 220-1 
EN301 489-3 
EN61010-1  

 

SIKKERHET: 
Husk: Du er ansvarlig for din egen sikkerhet mens du bruker 
Ensemble Vann Display, så ta vare på og følg vårt sikkerhets 
anbefalinger. 
 
Det er viktig å observere noen enkle sikkerhetsregler ved bruk 
dette produktet. Sikker drift av Ensemble Vann display blir redusert  hvis 
brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten 
Hold Ensemble Vann display borte fra vann og andre væsker. 
Koble fra strømnettet før rengjøring (med en myk, tørr 
bare klut). Ikke senk i vann eller andre væsker. Ta kontakt med Din 
leverandør hvis noen av komponentene vises skadet eller defekt. 
Ensemble Vann display er designet for å kun å brukes i et innendørs 
miljø. 
For å beskytte miljøet, kastes dette produktet må på en sikker måte ved 
slutten av sin levetid. 
 
Dette produktet er i samsvar med RoHS forskrifter. 
Dette produktet er CE-godkjent. 

 
I ESKEN 
• 1 stk Display 
• 1 stk nettadapter 230 V 

HVORDAN VIRKER DET 
 
Ditt Vann display er koblet til din vannmåler.  
Skjermen mottar meldinger om vannforbruket og 
måleravlesning 1 gang pr time ved hjelp av trådløs 
kommunikasjon. Dette gjør at informasjonen vises 
i sanntid 24 timer i døgnet. Produktet leveres ferdig konfigurert for din vannmåler 

 

For ytterligere teknisk informasjon og assistanse  kontakt oss på  tlf 22736700 Web: www.axflow.no , axflow@axflow.no  

http://www.axflow.no/


 

Trinn 1  
Tilkobling av drivspenning 
 
Sett inn og vri med klokken for å feste pluggen til strømforsyningen 
Koble den til ditt Vann display 
Skjermen vil slå seg på automatisk når du kobler den til strømnettet. 

 
 
 
 
 
 
Trinn2 
Instilling av dato og klokkeslett 
Bruk venstre og høyre knapper for å flytte frem og tilbake I meny dato / klokkeslett.  
Bruk den midterste knappen for å bekrefte når displayet 
viser riktig dato. Deretter gå videre for å fullføre 
samme for dato måned, dato år, timer og minutter. 

 
 

 
 
Trinn 3  
Angi antall beboere i 
din eiendom 
 
Ditt Vann display budsjett forutsetter en husholdning på to gjennomsnitt 
brukere. Første gang du slår på Vann Display, vil den spørre om 
du kan stille inn antall beboere. Bruk venstre og høyre 
knappene for å angi antall og bruke midtknappen for å bekrefte 
 

 
 
 
 
Trinn 4 
Sjekk signalstyrken 
Sjekk signalstyrken (to barer er OK). Hvis det 
ikke er det, kan du prøve å flytte Vann display nærmere vannmåler. 

 
  



Display oversikt 

 
 
 
 
                     Repeater 
 
 
                    Signal Styrke 
 
                 Alarm          

Kran – Flow (ikke i bruk)
  

                                                           
 
 
               Grønn fisk        Rød fisk 
                 Under budsjett        Over budsjett 
 
 
 
                  
        Klovnefisk        Vanndråper (ikke i bruk) 
         Under budsjett 25% 

 
Budsjett trinn        Over Budsjett 

 
 
Tekst           

           Varm/kald (ikke i bruk)  
   

 
Valuta         Volum 

 
 
 
 

Total volum  
eller kostnad 

 
 
          Blå knapp 
 
 
 
          Høyre knapp 
 

Venstre knapp      
 
         Midt knapp 
 
Venstre knapp: 
Beveger seg gjennom i dag, i går, Denne uken Forrige uke Denne måneden 
Siste måned. 
Merk: En uke går fra mandag til søndag, og en måned er en 
kalendermåned. 
 
 
Midterste knappen: 
Trykkes denne endres avlesing mellom kost, volum og tellerstand 
 
 
 
 
Høyre knapp: 
Beveger seg gjennom det samme som venstre, men i revers 
 
 
Blå knapp: 
For å se hvor mye vann en av dine apparater bruker, elelr hvor mye du bruker i et angitt tidsrom  
Prøve å bruke stoppeklokke. Trykk på den blå knappen i 3 sekunder for å starte / stoppe stoppeklokke. 

 
Dette muliggjør sammenligning av vannforbruket fra  forbrukssteder  i  huset. (MERK. Vann forbruket oppdateres 
kun 1 gang pr time.)   

  



 
Hva forteller fiskesymbolene meg ? 
 

 
Ditt Vann display vil registrere vannforbruket i løpet av 
første uken. Ingen fisk vil vises på skjermen i løpet av denne tiden. 
Fisken fortelle deg hvordan du gjør i forhold til budsjettet. 
De forteller deg om du er sannsynlig å gå over budsjettet (rød fisk) eller 
unde r budsjett (grønn fisk). Hvis du ser klovnefisk vises, 
du er 25% under budsjett. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hva forteller beger og pyttene meg ? 

 

Begeret representerer "budsjett" på for eksempel en dag. Det vil fylle 
opp som du bruker vann hele dagen. 
Hver linje er 10% av budsjettet. Hvis du går over budsjett 
beger vil flomme over og pytter vil begynne å vises 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPØRSMÅL & SVAR 
 

Hvor mye strøm bruker  ditt VANN DISPLAY ? 
SVAR: Det koster mindre enn 3 kr pr år . 
 
HVEM ANDRE KAN SE MITT VANN FORBRUK? 
SVAR: Ingen andre vil se dataene på vannet display. 
Informasjonen er kun tilgjengelig for deg. 
 
EN ALARM har dukket opp, hva skal jeg gjøre? 
 
SVAR: Det er ett hoved varsler som kan vises på ditt 
Vann display: Ingen signal - prøve å flytte vannet display nærmere apparatet. 
(Se online guide for andre varsler). 
 
MITT VANN DISPLAY ser ut til å slå av om natten,  
VIRKER DET FORTSATT ? 
 
SVAR: Ditt Vann display slår automatisk av bakgrunnsbelysningen på 
natt (22:00 - 0600. Ikke bekymre deg, ditt Vann Display er 
alltid på, og hvis du trykker på en knapp det vil lyse opp igjen. 


