Stručný návod Eco-eye
Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze
Senzor

Nacvakněte senzor na fázový vodič (volně).
Obvykle se umisťuje za hlavní jistič (do
nezaplombované části).

Kontrolní LED

Připojte na konektor senzoru.
Pokud je senzor namontován správně, rozsvítí se
LED. (fázovým vodičem musí procházet proud)
Po kontrole odpojte LED od senzoru.

Vysílač

Otevřete pomocí ,,vysouvací páky” a vložte baterie.
(pozor na polaritu baterií)
LED na vysílači začne blikat každé 4 vteřiny.
Zapojte senzory do zásuvek na vysílači.

Displej

Vložte baterie – rozsvítí se všechny ikony.
Nastavte hodiny (ve 24h formátu)
šipkami nastavte minuty
oválným tlačítkem potvrďte
šipkami nastavte hodiny
oválným tlačítkem potvrďte.
Displej nyní zobrazuje aktuální spotřebu v kW.

Nastavení
Pro vstup do režimu nastavení stiskněte a podržte oválné tlačítko,
dokud se nezobrazí ikona SET, poté tlačítko uvolněte. Displej
zobrazuje volbu 001. Volby nastavení:
Funkce

Číslo

Konec

Ukončí režim nastavení

001

Hodiny

Hodiny ve 24h režimu

002

Cena za 1kWh

Nastavení ceny za 1 kilowatthodinu

0.100

003

Napětí

Nastavení napětí (doporučené 230V)

240v

004

Koeficient CO2

Změna koeficientu CO2 za měsíc

0.43

005

Symbol měny

Výběr symbolu měny

006

Změna zobrazení

007

Kanál

008

Duální tarif

Výběr zobrazovaných údajů
v režimu reálného času
Nastavení kanálu pro bezdrátový
přenos
Zapnutí a nastavení začátku, konce
a ceny za 1kWh druhého tarifu

009

Postupný režim

Postupné zobrazování informací

010

Vymazání paměti

Vymaže celou historii

011

Teplota

Kalibrace teploměru

£
Všechny
2
Off (vyp.)
Off (vyp.)
0.0

Pro návrat z režimu nastavení vyberte volbu 000 a stiskněte oválné tlačítko.

Mini

1

Uživatelsky volitelné symboly měny

2

Indikátor vybité baterie
Bezdrátový přenos: Dlouho svítí, nakrátko zhasne - dobrý signál

3

Dlouho zhasnutá, nakrátko se rozsvítí - slabý signál
Ikona nesvítí - žádný signál

4

Zobrazení teploty [°C]

5

HOUR / DAY / WEEK
MONTH / YEAR

6

KW

7

Kg.CO2

Zobrazení v kilogramech oxidu uhličitého za měsíc

8

AMPS

Zobrazení v ampérech

9

TIME

Zobrazení hodin

10

HISTORY

12

Výchozí
hodnota

000

Ikony displeje

11

Poznámka

Časové období: HOUR - hodina, DAY - den, WEEK týden, MONTH - měsíc, YEAR - rok

Blikající: Hodnota nashromážděná za vybrané
období
Stále svítící: Historická hodnota

OFF, ON, SET, VOLTAGE Ikony zobrazené pouze v režimu nastavení
00

Elite

Zobrazení v kilowattech

Násobitel. Je využit, pokud je zobrazovaná hodnota
> 9999.
0 = x10 00 = x100

Některé režimy využívají kombinaci ikon

Tlačítka
Oválné

Stisknutím se přepínají jednotlivé režimy.
Stisknutím a podržením se vstupuje do nastavovacího režimu.

Šipka vpravo
Šipka vlevo

Používá se pro změnu hodnot a pro posun v režimu historie.

