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Bruksanvisning for oppkobling Digitalt wattmeter

Velkommen som pilotkunde til NTE sitt pilotprosjekt for et digitalt wattmeter. For at utstyret skal
fungere må du kontakte din nettleverandør om å åpne HAN-porten i strømmåleren, wattmeteret vil
ikke fungere før HAN-porten er åpnet og sender ut data.

Pakken som vi har sendt ut inneholder følgende utstyr:
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En ecomonitor
En usb kabel
En nettverkskabel

1
2

Denne bruksansvisning består av 5 steg som du må følge for å få ditt digitale wattmeter til å fungere.
Om du skulle ha noen spørsmål angående oppsett eller pilotprosjektet kan du ta kontakt på
pilotprosjekt@nte.no

Steg 1

Koble ecomonitor sammen med usb kabelen til en
strømkilde (PC, usb-lader osv) Ecomonitor skal nå lyse
blått, som betyr at den er i oppsettsmodus.

Dersom den ikke lyser blått kan du manuelt få den i
oppsettsmodus ved å trykke inn knappen under i 5
sekunder

Steg 2

Skru av mobildata

På oversikten over tilgjengelig wifi på din telefon vil du se et
nettverk som starter med navnet EcoMonitor_ xxx.
Koble til dette nettverket

Passord: ecomonitor

Steg 3
Nå skal denne nettsiden dukke opp på mobilen. Her skal du koble
til ditt eget hjemmenettverk(wifi), dette gjøres for å gi
gateway’en nettverkstilgang.

Om nettsiden ikke dukker opp på skjermen kan du åpne en
nettleser og gå til en nettadresse (f.eks www.nte.no)

Når dette bildet kommer opp er tilkoblingen vellykket og du kan
trykke på knappen «fullfør oppsett». Nå er enheten oppkoblet.

Steg 4
Koble nettverkskabelen mellom gateway og
HAN-porten i strømmåleren din slik vist på
bildet . Gateway’en vil lade seg opp når den
tilkobles måleren, under denne
oppladningen vil den blinke gult hvert 4
sekund. Når den er ladet opp vil den blinke
rødt noen få sekunder før den lyser grønt.

HAN-port

Steg 5
Last ned appen NTE via applestore eller google play og opprett
bruker. Når du har logget deg inn vil få opp ditt kundeforhold og
tilgang til vårt digitale wattmeter som skal gi deg sanntidsvisning
av din boligs strømforbruk

Bruksvilkår


EcoMonitor er kun beregnet for innendørs bruk, og må ikke stå i direkte sollys
da det kan redusere dens levetid.
 EcoMonitor skal kun brukes i rom med en temperatur mellom 5℃ og 25℃.
 EcoMonitor må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker.
 EcoMonitor må ikke brukes i umiddelbar nærhet til badekar, dusj eller basseng.
 EcoMonitor må ikke åpnes, demonteres eller modifiseres.
 EcoMonitor er kun beregnet for bruk med HAN-porten på strømmålere i Norge.
 EcoMonitor skal ikke henges etter nettverks- eller USB-kabelen.
 EcoMonitor skal ikke monteres i parallell med andre enheter på HAN-porten.
 Technologies AS har intet ansvar for tap, skade eller kostnader av noe slag som
resulterer av produktet, tilbehør, eller bruken derav, med unntak av rettslig ansvar
som ikke kan ekskluderes ifølge norsk lov.
Ingen deler av dette dokumentet, programvaren eller det fysiske produktet må reproduseres
eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig
tillatelse fra Hark Technologies AS. Hark Technologies AS har søkt patentbeskyttelse på
produktet.
© 2019 Hark Technologies AS. Alle rettigheter forbeholdes.
Hark Technologies AS erklærer at EcoMonitor er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
https://nte.no/privat/kundeservice/avtaler-og-vilkar/vilkar-deltakelse-pilotprosjekt

