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ALLMÄNT
Verto-bostadsdisplayen har ikoner för kallt och varmt vatten. 
Förbrukningen i bostaden identifieras med hjälp av dem.

 Byter vyn

 Funktionsknapp

 Varmt

 Kallt

Bostadsdisplayen kan placeras i bostaden med 
hjälp av väggfästet som ingår i leveransen.

Displayen fästs vid vägfästet med hjälp av en 
magnet, så den är lätt att ta bort och sätta till-
baka. Tack vare magneten kan displayen fästas 
även vid annat lämpligt ställe i bostaden.
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Totalvyn

Totalvyn visar den totala förbrukningen av varm- och kallvatten.

        visar förbindelsestatusen på displayenheten.

Bostadsdisplayen aktiveras när du trycker på knappen     eller        . 
Antal vyer och framskridande på displayen.
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Veckovyn

Kallt vatten anges i vit stapel och varmvatten i rutnät. 
Veckodagen anges med en bokstav nedan-för varje stapel. 
Dagen börjar klockan 0:00 lokal tid. 
Staplarna skalas automatiskt enligt högsta förbrukning i veckovyn.

• Vattenförbrukning i bostaden under de sista sju dagarna.

• Dagens förbrukning visas som stapel längst till höger.

• Dagens vattenförbrukning visas även i numeriskt värde.
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TRIP-vyn

Med hjälp av Trip-vyer kan man följa med vattenförbrukningen 
under önskad period.

• Trip aktiveras och avaktiveras genom att trycka på knappen         på displayen. 
• Trip-mätningar är likadana.

Att börja med Trip:

1. Välj (Trip 1 eller Trip 2). 
2. Tryck och håll nere knappen        i några sekunder, och ett meddelande dyker 
 upp i vyn. Mätningen startar automatiskt och texten försvinner.  
3. Texten Starta ersätts med texten Avsluta när mätningen startar. 
 Klockan        sätter i gång. 
• Klockan visar den totala mätningstiden. Klockan skalas automatiskt 
 i timmar och dagar. 
•  Timern       visar hur länge man använt vatten under mätningen. 
 Mängden använt vatten visas i början i minuter, senare i timmar och dagar. 
• De stora siffrorna visar den totala vattenförbrukningen under önskad period. 
 De små siffrorna nedan visar förbrukningen av kall- och varmvatten separat.

Att avsluta med Trip:

4. Tryck och håll nere knappen        i några sekunder, och ett meddelande dyker upp 
 i vyn. Mätningen upphör automatiskt och texten försvinner. Uppgifterna sparas  
 tills nästa mätning börjar.
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Datum, tid och bostadstemperatur

Efter batteribyte tar det en stund innan temperaturen uppdateras.
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Ytterligare uppgifter-vyn

För att lämna vyn och öppna inställningarna, tryck på knappen        . 

• Välj liter eller m3 som måttenhet genom att trycka på knappen        . 
 Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen     .

Ytterligare uppgifter i vyn:

1. Status på displaybatterier. Displayen fungerar med två AA-batterier. 
 För att byta batterier öppna displayens baksida.

2. Bostadsdisplayen som är kopplad till bostadsenheten visas som symbol        .

3. Status på förbindelsen mellan displayen och vattenmätarna. 
a. I vyn finns det 1–2 symboler        beroende på antalet vattenmätare i bostaden. 
b. Signalstyrkan är                       . Ingen kontakt         .

4. Gå till inställningar genom att trycka på knappen         .
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Inställningar 1: VertoMobile

Visar bostadskoden med vilken man loggar in på appen VertoMobile.

VertoMobile är en applikation som fungerar tillsammans 
med bostadsdisplayen. Med hjälp av den kan invånaren 
kontrollera bostadens vattenförbrukning med sin smart-
mobil. Du kan hämta VertoMobile och kontrollera för-
brukningsdata i så många smartmobiler som du vill.

Appen finns tillgänglig för hämtning via GooglePlay Butik 
för Android-enheter och AppStore för Apples enheter. 
Appen är avgiftsfri.

Så här får du förbrukningsdata till din smartmobil: 
1. Hämta VertoMobile via din appbutik. 
2. Logga in på appen med PIN-koden som visas på 
bostadsdisplayen. Du hittar koden i Inställningar i 
bostadsdsplayens Ytter-ligare uppgifter-vy. 
3. Genom att ställa in antalet invånare i bostaden och 
prisuppgifter för vatten i VertoMobile ser du din förbrukning 
även i euro. Prisuppgifter för vatten får du från ditt hyres-
husbolag, styrelsen för ditt husbolag eller din disponent.

NOTERA! Om din mobila enhet ändras, kommer vatten-
förbrukningsdata att finnas tillgänglig på den nya enheten 
från det ögonblick du loggar in på VertoMobile.
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Inställningar 2: Språkval

Välj önskat språk med knappen        .

Bekräfta ditt val genom att trycka på knap-pen      .

Meddelanden till slutanvändaren:

Vi kan skicka meddelanden med information till invånarna. 
Meddelandena visas i fem sekunder efter aktiveringen tills 
avsändaren raderar meddelandet.

10



Suomen johtava vedenkulutustiedon asian-
tuntija

ANSLUT DIG 
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Finlands ledande expert på vattenförbrukningsdata

VertoNordic Oy 
Hopunkatu 11  •  38200 Sastamala 
tfn  010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi

Ta kontakt – vi berättar gärna mera! 
tfn 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi
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