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Introductie

De Go Green Totaal Verbruiksmeter helpt u bij het besparen van 
uw elektriciteitsverbruik en gelijktijdig bij te dragen tot het reduceren 
van de C02 uitstoot. U dient hierbij te realiseren dat de Totaal 
Verbruiks Meter slecht een middel is, de werkelijke besparing dient u 
zelf te realiseren. Door de waarden op de display  zo laag mogelijk 
te houden bespaart u op uw energierekening en reduceert u de 
uitstoot van C02.

Deze set bevat de volgende onderdelen:

A. Sensor
B. Aansluit plug en verlengdraad
C. Installatieplaatje plat
D. Installatieplaatje rond                                                                                                                                                                                                 

Montage en installatie van de batterijen

Verwijder de deksel van het batterij vak  en plaats de 2 bijgesloten AA-batterijen. 
Plaats de batterijen met de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterij vak. Plaats de deksel terug. 
Na het plaatsten van de batterijen zullen alle functies in de display kort oplichten.
Indien de batterijen in de meter bijna op zijn zal er een klein batterij icoontje in de display verschijnen. 
Wij adviseren de batterijen dan zo spoedig mogelijk te vervangen. Door middel van de uitsparing aan de achterzijde kunt u ervoor 
kiezen de meter op de hanger door middel van een schroef of deze doormiddel van het uitklapbaar voetje te plaatsen op een vlakke
oppervlakte.

Plaatsen van de sensor

De Go Green Totaal Verbruiksmeter is alleen geschikt voor moderne elektriciteitsmeter met puls LED. Dit is een klein lampje dat 
aangeeft hoeveel energy u verbruikt. Afhankelijk van het type elektriciteitsmeter zal deze 1.000 – 10.000 keer knipperen per kilowatt 
uur (kWh)
Controleer het correcte installatieplaatje (C) or (D) voor het verwijderen van de tape. Het is belangrijk dat de LED zich precies in het 
midden van de opening van het installatieplaatje bevindt. Verwijder de tape en plak het bevestigingsplaatje op de meter. 
Plaats de sensor voorzichtig in het oog van het installatieplaatje en draai de sensor in de richting van de klok totdat u een “CLICK” 
voelt. De sensor is nu bevestigd aan het installatieplaatje.
Sluit het uiteinde van de sensor aan op de snoer van de Verbruiks Meter.

WAARSCHUWING
Vermijd direct lichtinval op de sensor als deze in aangesloten. Dit kan fouten veroorzaken op de display.

Instellen 
Voor het activeren van de van het instel menu druk 3 seconden op de Alarm On/Off / Menu knop:

Display knippert       Instellen      

12/24 uur       Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
          Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

Uur      Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
          Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

Minuten      Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
          Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

Maand/Dag of Dag/Maand    Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
          Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

Jaar      Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
          Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

Dag      Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
          Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

Maand      Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
          Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop

Imp (Impulses)     Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
     Instellen van het aantal pulsen dat uw elektriciteitsmeter afgeeft per 
     kilowatt uur (kWh). Deze informatie bevindt zich op uw elektriciteitsmeter. 
     Standaard is 1000 pulsen/kWh.    
     Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop
             
CO2     Ingesteld op 0,44. Dit is de standaard voor Europa    
     Instellen door middel van de "+" en "-" knoppenBevestigen door middel 
     van de SET / ALARM knop
             
Elektriciteit prijs per kWh     Instellen door middel van de "+" en "-" knoppen  
     Kijk op uw energierekening wat u betaald per kWh inclusief 
     bijkomende kosten, of neem contact op met uw energiebedrijf   
     Bevestigen door middel van de SET / ALARM knop
          
Instellen van het alarm
Het is mogelijk een waarschuwing in te stellen omtrent uw energieconsumptie, indien uw consumptie boven een vooraf ingestelde 
waarde uitkomt.

Druk op de ”SET/ALARM” knop. Selecteer met behulp van de ”HISTORY CLEAR MEM” knop welke periode u wenst te selecteren.
Selecteer met de "COST, CO2, kWh” knop waarop u waarschuwing wenst (op prijs, CO2 of kW). Selecteer de waarde met behulp 
van de ”+” of ”-” knop en bevestig door middel van de ”SET/ALARM” knop.

Voorbeeld
Ik wens een waarschuwing bij consumptie van meer dan 5 kW in 1 uur. Druk op de ”SET/ALARM” knop. Selecteer 
”hour” met behulp van de ”HISTORY CLEAR MEM” knop. Selecteert ”kWh” met behulp van de ”COST,CO2,kWh” knop. 
Druk op de ”SET/ALARM” knop en selecteer 0005.00

Het alarm is nu ingesteld en kan worden geactiveerd door middel van de ”ALARM ON/OFF” knop. 
Een kleine bel zal in de display verschijnen als teken dat het alarm is ingesteld.

Instellen van tarieven
Het is mogelijk om diverse tarieven en diverse tijden gedurende de dag in te stellen. 
Dit alleen noodzakelijk als u diverse tarieven per dag gebruikt. Voorbeeld:

Van 06:00 – 18:00 uw elektriciteitsprijs is 1.65
Van 18:00 – 24:00 uw elektriciteitsprijs is 1.75
Van 24:00 – 06:00 uw elektriciteitsprijs is 1.35

Voor het instellen van diverse tarieven druk 3 seconden op de ”COST,CO2,kWh” knop. Boven aan de display zal T1 verschijnen 
voor Tarief 1. Stel de juiste prijs in met behulp van de "+" en "-" knoppen. Druk op de ”SET/ALARM” knop ter bevestiging en stel de 
juiste starttijd in van T1. Herhaal bovenstaande stappen voor het instellen van T2 en T3. U kunt maximaal 3 tarieven invoeren. 
Het aantal tarieven in gebruik zal zichtbaar zijn in de display.

Display
Het bovenste gedeelte van de display geeft u actuele information omtrent u verbruik en het middelste gedeelte historische 
informatie. Door middel van de ”COST,CO2,kWh” knop kunt u switchen tussen informatie omtrent verbruik aan C02,
kosten in euro’s en verbruik in kWh. Door middel van de ”HISTORY CLEAR MEM” knop kunt u informatie selecteren op  uur, dag, 
week en maand basis. Door middel van de the "+" en "-" knoppen kunt u selecteren in het verleden. 
Indien u informatie wenst van 1 dag geleden druk dan op de "-" knop (- 1 is zichtbaar in de display).

Wissen geheugen
Druk 3 seconden op de ”HISTORY CLEAR MEM” knop tot u een signaal hoort. Alle historische gegevens zijn nu gewist.

VEILIGHEID
Dit product is gemaakt om u jarenlang van informatie te voorzien indien u het met zorg behandeld. 
Onderstaand een aantal veiligheidsregels:
1. Dompel het product niet onder in water. 
2. Reinig het product niet met bijtende of schurende materialen. Dit kan krassen veroorzaken op de oppervlakte en het interne 
    circuit beschadigen. 
3. Stel het product niet bloot aan grof geweld, schudden, stof, hoge temperatuur of luchtvochtigheid. Dit kan resulteren in slecht 
    functioneren, verkorten van de levensduur van de componenten, beschadiging van de batterijen en andere componenten.
4. Kom niet aan de interne onderdelen. Hierdoor komt de garantie te vervallen en kan resulteren in onnodige schade. 
    De interne onderdelen hebben geen enige vorm van onderhoud nodig.
5. Gebruik alleen nieuwe batterijen. Mix niet nieuwe en oude batterijen. 
6. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik.

Technische gegevens:
Power : 2 x AAA 1,5Volt batterij
Levensduur batterijen : > 1 jaar
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