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YLEISTÄ
Verto-huoneistonäytössä on kuvakkeet lämpimälle ja kylmälle
vedelle, joiden avulla huoneiston kulutus tunnistetaan.
Lämmin
Kylmä
Vaihtaa näkymää
Toimintopainike

Huoneistonäyttö voidaan sijoittaa asuntoon
laitteiston mukana tulevalla seinätelineellä.
Näyttö kiinnittyy seinätelineeseen magneetin
avulla eli näyttö on helppo irrottaa ja
palauttaa paikalleen. Magneetin avulla näyttö
voidaan kiinnittää myös muuhun sopivaan
paikkaan huoneistossa.
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Kokonaiskulutusnäkymä
Huoneistonäyttö käynnistyy koskettamalla painiketta
Näkymien määrä ja eteneminen näytössä.

tai

.

Kokonaisnäkymä esittää lämpimän ja kylmän veden kokonaiskulutuksen.
kertoo näyttölaitteen yhteyden tilan.
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Viikkonäkymä
• Huoneiston vedenkulutus viimeisen seitsemän päivän ajalta.
• Kuluvan päivän kulutus näkyy oikeanpuoleisimpana palkkina.
• Kuluvan päivän vedenkulutus näytetään myös numeerisena arvona.

Näkymässä kylmä vesi esitetään valkoisena palkkina ja lämmin vesi ruudukkona.
Jokaisen pylvään alla on viikonpäivä merkitty kirjaimella.
Päivä alkaa kello 0:00 paikallista aikaa.
Palkit skaalautuvat automaattisesti viikkonäkymän korkeimman kulutuksen
perusteella.
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TRIP-näkymä
Trip-näkymien avulla on mahdollista seurata vedenkulutusta
haluttuna ajanjaksona.
• Trip käynnistetään ja pysäytetään painamalla näytön
• Trip mittaukset ovat samanlaiset.

painiketta.

Trip aloitus:
1. Valitse (Trip 1 tai Trip 2).
2. Paina ja pidä
painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, jolloin
näkymään tulee viesti. Mittaus alkaa automaattisesti ja teksti häviää.
3. Aloita-teksti muuttuu Lopeta-tekstiksi, kun mittaus alkaa. Kello
käynnistyy.
• Kello
kertoo mittaukseen käytetyn kokonaisajan. Kello skaalautuu
automaattisesti tunneiksi ja päiviksi.
• Ajastin
näyttää kauanko vettä on käytetty mittauksen aikana.
Veden käyttömäärä on aluksi minuutteina, myöhemmin tunteina ja päivinä.
• Suuret numerot kertovat veden kokonaiskulutuksen haluttuna ajanjaksona.
Pienet numerot alla ilmoittavat kylmän ja lämpimän veden kulutuksen erikseen.
Trip lopetus:
4. Paina ja pidä
painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, jolloin
näkymään tulee viesti. Mittaus päättyy automaattisesti ja teksti häviää.
Tiedot säilyvät seuraavan mittauksen aloitukseen saakka.
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Päivämäärä, kellonaika ja
huoneistolämpötila

Paristojen vaihdon jälkeen lämpötilan päivittyminen kestää hetken.
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Lisätietoja-näkymä
Näkymästä päästään asetuksiin painamalla
• Valitse mittayksiköksi litra tai m3
painamalla
näppäintä.

painiketta.

painikkeella. Vahvista valinta

Lisätietoja näkymässä:
1. Näytön paristojen tila. Näyttö toimii kahdella AA-paristoilla ja paristojen vaihto
suoritetaan avaamalla näytön takakansi.
2. Kun huoneistonäyttö on liitetty huoneistoyksikköön, näkyy se

symbolina.

3. Yhteyden tila näytön ja vesimittarien välillä.
a. Näkymässä on 1-2
symbolia, riippuen asunnon vesimittarien
		lukumäärästä.
b. Signaalin voimakkuus on
. Ei yhteyttä
.
4. Käyttöasetuksiin siirrytään painamalla
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painiketta.

Asetukset 1: VertoMobile
Näytetään huoneiston koodi, jolla kirjaudutaan VertoMobile-sovellukseen.

VertoMobile on sovellus, joka toimii yhdessä huoneistonäytön kanssa. Sen avulla asukas voi tarkkailla huoneiston
vedenkulutusta älypuhelimestaan. VertoMobilen voi
ladata ja kulutustietoja tarkkailla niin monesta älypuhelimesta kuin haluaa.
Sovellus on saatavilla Android-laitteille GooglePlay-kaupasta
ja Applen laitteisiin AppStoresta. Sovellus on maksuton.
Näin saat kulutustiedot älypuhelimeesi:
1. Lataa VertoMobile sovelluskaupastasi.
2. Kirjaudu huoneistonäytöllä näkyvällä PIN-koodilla
sovellukseen. Koodin löydät huoneistonäytön
Lisätietoja-näkymässä olevasta Asetukset-kohdasta.
3. Kun asetat VertoMobileen asukasmäärän sekä
veden hintatiedot, näet kulutuksesi myös euroina.
Veden hintatiedot saat vuokrataloyhtiöstäsi,
taloyhtiösi hallitukselta tai isännöitsijältä.
HUOM! Mikäli mobiililaitteesi vaihtuu, on vedenkulutustieto
saatavissa uudella laitteella VertoMobileen kirjautumisesta
alkaen.
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Asetukset 2: Kielivalinta
Valitse haluamasi kieli
Vahvista valinta painamalla

painikkeella.
näppäintä.

Viestit loppukäyttäjälle:
Asukkaille voidaan lähettää tiedoteviestejä.
Viestit näkyvät käynnistyksen jälkeen viiden sekunnin ajan,
kunnes lähettäjä poistaa viestin.
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LIITY
SATOJENSuomen johtava vedenkulutustiedon asianTUHANSIEN
tuntija
TYYTYVÄISTEN
ASIAKKAIDEN JOUKKOON.

Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää!
p. 010 734 0700 • verto@verto.fi • verto.fi
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