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Johdanto

Norgo energiamittari on Tanskassa suunniteltu ja valmistettu tuote.
Haluamme auttaa sinua rajoittamaan sähkönkulutusta ja samalla vähentämään
kasvihuonepäästöjä. Käyttämällä Norgo energiamittari voit säästää jopa 20 %.

On tärkeä muistaa, että Norgo energiamittari on vain työkalu, säästäminen riippuu sinusta 
itsestäsi. Pitämällä näytön lukemat mahdollisimman alhaisina voit säästää paljon rahaa 
energialaskuissa sekä vähentää CO2-päästöjä.

Norgo energiamittari on yksinkertainen ja sitä on helppo käyttää. Jos käytön yhteydessä 
esiintyisi ongelmia, saat lisätietoja kotisivultamme. www.norgo.dk 

Norgo energiamittari langattoman tunnistimen ja siirron kanssa 

Ennen käyttöä
Tutustu käyttöohjeeseen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
ja säästä se myöhempää tarvetta varten.

Tuotteen kuvaus
Mittarissa on näyttöyksikkö, joka on langaton vastaanotin, langaton lähetin ja tunnistin

NÄYTTÖYKSIKÖLLÄ ON SEURAAVAT TOIMINNOT

A  Helposti luettava näyttö erityisen suojaavan lasin kanssa, joka näyttää kulutuksen (tosiajassa) 
     kilowatteina, kulut ja CO2:n.
     Muisti historian, grafiikan, ajan ja päiväyksen kanssa.
  
B  Synkronisointipainike / Hälytys (päällä /pois päältä)
  
C  Plus-painike ("+")
  
D  Kulut, CO2, kWh (vaihda kulujen, CO2-päästöjen ja kulutuksen, Kilowatteja/tunnissa, 
     välillä
  
E  Historia/Tyhjää muisti Historian näyttö:
     tunti, päivä, viikko, kuukausi sekä vanhojen tietojen Poisto. 
  
F  Aseta/Hälytys-painike
  
G  Miinus-painike ("+")

H  Memu / Channel painike

LÄHETTIMESSÄ ON SEURAAVAT TOIMINNOT

A  LED-ilmaisin

B  Syvennys seinälle asennusta varten
  
C  Nollaus-painike
  
D  Kanavan valitsin (valittavana 1-5 kanavaa)
  
E  Paristokotelo (2AA-paristot)

ENERGIATUNNISTIMELLA ON SEURAAVAT TOIMINNOT.

A  Tunnistinpää

B  Minipistoke

C  Litteä asennuslevy                                                                                   

D  Pyöreä asennuslevy 

C

D

A

B

Paristojen asennus ja vaihto

Tärkeää!
Kun otat mittarin käyttöön, lähettimen paristot tulee asentaa ennen  
vastaanottimen paristojen asentamista.

 2 AA 1.5V -paristoja käytetään lähettimessä. Asentaessasi paristot poista ensin 
lähettimen takana oleva pariston kansi ruuvaamalla ruuvit irti ruuvimeisselillä (ei mukana 
toimituksessa).

Valitse ennen paristojen asentamista kanava (1,2,3,4 tai 5) lähettimen (E) paristokotelosta, jotta 
lähetin pystyy tunnistamaan eri lähettimien signaalit, mikäli asennettavana on useampi kuin 
yksi lähetin. Kanavien numero valitaan asettamalla KANAVA liukusäädin (D)

Aseta 2 paristoa paristokoteloon, kun olet valinnut kanavan. Varmista, että paristojen plus- ja 
miinusnavat ovat oikein asennetut. 
Lähetin lähettää nyt signaalin. Ruuvaa pariston kansi lopuksi kunnolla paikoilleen.

Kun lähettimen paristojen varaus on alhainen, vastaanottimen näytön merkkivalo palaa (pieni 
paristo). Jos on asennettu useampia lähettimiä, kyseessä olevan kanavan numeron tulisi 
näyttämää pariston vaihdon merkkivalo.Vaihda paristot edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Kun olet laittanut pariston lähettimeen, laita paristot vastaanottimeen. 

Poista vastaanottimen takana oleva pariston kansi, minkä jälkeen AA 1.5V -paristot laitetaan 
paristokoteloon. Tarkista, että miinus- ja plusnavat on asennettu oikein paristokoteloon. Laita 
pariston kansi takaisin paikoilleen.

Kun lähettimen paristojen varaus on alhainen, merkkivalo (pieni paristo) näkyy näytöllä.      
Kun paristot on laitettu vastaanottimeen, kaikki näytön segmentit syttyvät hetkeksi palamaan.

TUNNISTIMEN ASETUS

On tärkeää tietää, millainen sähkömittari sinulla on. Norgo energiamittari sopii kaikkiin 
elektronisiin mittareihin, joissa on nk. LED-impulssi. Pieni lamppu, joka ilmaisee, kuinka 
paljon sähköä käytetään, käyttö on pieni valojen vilkkuessa hitaasti ja käyttö on suurempi
lamppujen vilkkuessa nopeammin. Normaalisti nämä mittarit vilkkuvat 1 000 – 10 000 kertaa 
kilowattitunnissa (kWh) Esimerkki:

Nyt asennuslevy (C)tai (D) on asennettu sähkömittariisi. On tärkeää, että levyt on asennettu 
siten, että mittarin LED -diodi on täysin keskellä.
Kierrä tunnistimen silmä varovaisesti paikoilleen. Kierrä tunnistimen silmää myötäpäivään, 
kunnes tunnet naksauksen, ja tunnistin on kiinnittynyt asennuslevylle.Kytke pieni pistoke 
(Minipistoke) lähettimeen Katso kuvaa.

Tärkeää!
Jos mahdollista, vältä suoran valon kohdistumista tunnistimelle sen ollessa 
käynnissä, koska se saattaa aiheuttaa virheitä vastaanottimen tunnistuksessa.

LÄHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN VÄLINEN SYNKRONISOINTI

Lähetin on ohjelmoitu ainutkertaisella tunnuksella, joten se toimii ainoastaan vastaanottajasi 
kanssa. Lähetin ja vastaanotin on synkronisoitava ennen laitteen käyttöönottoa.

Kun käytät ensimmäisen kerran tätä tuotetta, lähettimen ja näyttöyksikön kanava on 1. 
Vastaanotin ja lähetin synkronisoivat automaattisesti, kun paristot on asetettu paikoilleen. 

Jos näytöllä näkyy “- - -“ 15 minuutin kuluttua, tarkista, että langattoman siirron kanava 
on sama sekä näyttöyksikössä ja lähettimessä.  Paina ja pidä alhaalla ”SYNC”-painiketta 
3 sekuntia, painike löytyy pääyksikön yläosassa. Se alkaa nyt langattoman signaalin 
hakemisen. 

Jos haluat vaihtaa toiselle langattomalle kanavalle.  
(1) Valitse haluamasi kanava lähettimestä,  
(2) Vahvista valitsemasi lähettimen kanava painamalla lyhyen aikaa NOLLAUS-
      painikkeita.  Jos haluat myös tyhjentää edellisen lähettimen mittauksen muistista. 
      Paina ja pidä alhaalla lähettimen NOLLAUS-painikkeita 5 sekuntia. 
(3) Lähettimen merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti sähkömittarisi kanssa noin 15 
      minuuttia. Sen jälkeen se tulee vilkkumaan noin 40 sekuntia joka siirron aikana.
(4) Paina  näyttöyksikössä olevaa ”KANAVA”-painiketta ja valitse haluamasi kanava.  
(5) Paina ja pidä alhaalla ”SYNC"-painikkeita 3 sekuntia, jotta vastaanotin voi etsiä 
      lähettimen. 
(6) Voit painaa ja pitää alhaalla ”Tyhjää muisti” tyhjentääksesi vanhan muistin 
      haluamaltasi kanavalta ja tehdä tilaa uudelle mittaukselle.

Tärkeää!        
Jos vastaanotin ei pysty ottamaan vastaan signaalia ”- ,--” näkyy 
vastaanottimen yläosassa Toista kohdat 1-3.

VASTAANOTTIMEN VALIKON ASETUS

Aseta valikko painamalla Vallikko/Kanava-painiketta 3 sekuntia.

Näyttö vilkkuu

Näyttö 12/24 tuntia

Tunti

Minuutit

Kuukausi/Päivä tai Päivä/
Kuukausi-näyttö

Vuosi

Päiväyksen päivä

Imp (Impulssit)
Tässä ilmoitat, kuinka monta
impulssia sähkömittarisi siirtää, 
näkyy mittarissa
(esim. 1 000p/kWh)

Kuukausi päiväyksessä

CO2
Aseta 0,44, joka on 
yleinen Euroopassa.

Sähkönhinta kWh 
Katso sähkölaskustasi, kuinka 
paljon maksat kilowattitunnista 
sisältäen veron. 
Tai soita sähköntoimittajallesi ja 
kysy heiltä.

Asetus

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

Asetus painikkeilla “+” ja “-”  
Vahvista painamalla ASETA / HÄLYTYS -painiketta

HÄLYTYS ASETUKSET

Voit asettaa hälytyksen kulutuksellesi, jotta voit kiinnittää huomiota siihen, että kulutuksesi on 
liian korkea.

Paina “ASETA/HÄLYTYS”-painiketta. Valitse “HISTORIA/TYHJÄÄ MUISTI”-painikkeella, 
mille ajankohdalle haluat hälytyksen (esim. AIKA).
Valitse "KULUT, CO2, kWh”-painikkeella, jos haluat hälytyksen hintana, CO2:na tai kWh:na. 
Valitse arvo painamalla painikkeita “+” tai “-“. Esimerkki:
Haluan hälytyksen, jos kulutan yli 5 kWh tunnissa. Paina “ASETA/HÄLYTYS”-painiketta. 
Valitse “tunti” “HISTORIA/TYHJÄÄ MUISTI” -painikkeella. Valitse ”kWh” painikkeella 
”KULUT,CO2,kWh”. Paina painiketta ”ASETA/HÄLYTYS” ja näppäintä 0005.00
Paina “ASETA/HÄLYTYS”-painiketta. Hälytys on nyt ohjelmoitu ja voidaan aktivoida 
painamalla "HÄLYTYS PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ" näyttöyksikön yläosassa. Pieni kello 
ilmestyy näytölle sen merkiksi, että hälytys on aktivoitu.

HINNAN ASETUS

Voit asettaa eri hinnat eri ajoille päivän kuluessa. Tämä on aiheellista vain silloin, jos sinulla on 
eri hintoja päivän aikana. Esimerkki:

06.00 – 18.00 sähkönhinta on 1,65
18.00 – 24.00 sähkönhinta on 1,75
24.00 – 06.00 sähkönhinta on 1,35

Aseta hinnat painamalla painiketta “KULUT, CO2,kWh" 3 sekuntia.
Näytön yläosassa T1 tarkoittaa hintaa 1. Tässä voit syöttää hinnan ja kyseisen ajan.  T2 (hinta 
2), tässä voit syöttää seuraavan hinnan ja ajan, kunnes olet käynyt läpi kaikki hinnat (3 hintaa 
on mahdollista) 

Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysymyksiä.
Yhteystietomme löytyvät osoitteesta: www.norgo.dk 

Vianetsintä
”Näytöllä näkyy "- - -"

Näytöllä näkyy “- - - “, kun langaton yhteys lähettimeen on ollut poissa päältä 15 minuuttia.
Tarkista tai vaihda lähettimen paristot. Paina ja pidä alhaalla ”SYNC”-painiketta 3 sekuntia, 
painike löytyy pääyksikön yläosassa. Se aloittaa nyt langattoman signaalin etsimisen.

Vaikka langattomat signaalit voivat kulkea vahvojen yksiköiden ja seinien läpi, kannattaa pitää 
vapaa tila pääyksikköön.
Vastaanotto-ongelmat saattavat johtua seuraavasta:
- Liian pitkä etäisyys langattoman lähettimen ja pääyksikön välillä.
- Signaali häiriintyy materiaaleista kuten metallipinnoista, seinistä tai isoista kasveista.
- Langattomien laitteiden häiriöt (kuten langattomat puhelimet, radiokuulokkeet, 
  vauvahälyttimet) ja muut elektroniset laitteet.

Norgo energiamittari
Malli:NGE01
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TURVALLISUUS

Tämä tuote on valmistettu kestämään monta vuotta, jos sitä käsitellään huolellisesti. Tässä ovat
viisi turvallisuussääntöä:
1. Älä upota laitetta veteen.
2. Älä puhdista hankaamalla, äläkä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Ne saattavat naarmuttaa 
    pintaa ja häiritä elektronisia piirejä.
3. Älä altista laitetta tärinälle, pölylle, lämpötilan vaihteluille tai kosteudelle, sillä seurauksena
    voi olla virheellinen toiminta, lyhyempi elektroninen elinikä, vahingoittuneet paristot ja 
    vioittuneet osat.
4. Älä koske laitteen sisällä olevia osia. Takuu voi silloin kumoutua ja seurauksena voi olla 
    aiheeton vahingoittuminen. Käyttäjän ei tarvitse huoltaa laitteen osia.
5. Käytä vain uusia paristoja käyttöohjeen mukaisesti. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja 
    keskenään, sillä vanhat paristot voivat vuotaa.
6. Lue aina käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

VAROITUS
- Tämän käyttöohjeen sisältöä saatetaan muuttaa ilman erityistä ilmoitusta.
- Painatusta koskevista syistä käyttöohjeessa kuvattu näyttö saattaa näyttää erilaiselta kuin 
  oikea näyttö.
- Tämän käyttöohjeen kopiointi ei ole sallittu ilman valmistajan lupaa.

Tekniset tiedot

NORGO Energy NGE101

Näyttöyksikkö
Mitat:...........................K:185,7 x L:93.4 x S:33.2 mm
Teho:...........................2 x AA 1.5V Paristot
Pariston elinikä:..........> 1 vuosi
Käyttölämpötila:........-5 °C ~ 50 °C

Lähetin
Mitat:............................ K:110 x L:59 x S:26 mm
RF Siirtotaajuus:........... 433 Mhz
RF Siirtoväli:.... ……….   Enintään 30 metriä (avoin alue)
Siirtokierto:..................Noin 45 sekuntia
Teho:............................2 x AA 1.5V Paristot
Pariston elinikä:...........> 1 vuosi
Käyttölämpötila:........ -10? ~ 60?

Tunnistin
Mitat:.......................... Halkaisija: 20 mm
Langan pituus …………. 500 mm

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tuote: NGE101
Tämä tuote sisältää hyväksytyn lähettimen ja täyttää vaatimukset artikla 3 R&TTE 
1999/5/EC:n mukaisesti. Direktiivi, jos sitä on käytetty sille tarkoitettuun käyttöön ja seuraavia 
standardeja on noudatettu:

Radiotaajuuksien tehokas käyttö
(Artikla 3.2, R&TTE-direktiivi)
standardien EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06) mukainen

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(Artikla 3.1.b R&TTE-direktiivi)
standardien EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) mukainen

Pienjännitedirektiivi
Standardien EN 60950-1 mukainen: 2006
Lisätietoja:
Tämä tuote täyttää direktiivin 73/23/EC,
EMC direktiivin 89/336/EC ja R&TTE direktiivin 1999/5/EC vaatimukset
(lisäys II) ja siinä on CE-merkintä.

R&TTE yhteensopivat maat:
Kaikki EY-maat, Sveitsi 
ja Norja  

Täyttää CE-standardit

Jos haluat hävittää tämän tuotteen jonakin päivänä, muista, että sähkötuotteita ei saa hävittää
yhdessä kotitalousjätteiden kanssa. Jos mahdollista, kierrätä se. Ottamalla yhteyden 
kotikuntaasi saat ohjeita kierrätyksestä.
(Direktiivi koskien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä.)
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