
Montering av WattMeter 4G



Sjå forbruket  
ditt i sanntid

Med WattMeter kan du 
følge med på straum- 
forbruket i sanntid rett frå 
mobilen. Du ser nøyaktig 
kor mykje straum du brukar 
akkurat no, og kva den 
kostar.



Følg med i appen

Sanntidsvisninga gir 

deg oppdaterte tall 

kvart 2.-10. sekund.



1 Nettselskapet må opne HAN-porten

Før du tek i bruk WattMeter må HAN-porten i 

sikringsskapet ditt vere opna. Tips til bestilling finn du på 

www.wattn.no/hanport. Du får beskjed frå nettselskapet 

ditt når dette er klart. 

2 Kople WattMeter til straummålaren 

WattMeter bør plasserast utanfor sikringsskapet for betre 

mobildekning. Kople WattMeter til straummålaren din med 

nettverkskabelen som ligg i eska.

Plug & play 



3 Last ned appen vår 

Du lastar ned Wattn sin app frå Google Play eller App Store 

og logger inn med mobilnummeret som er registrert på 

deg hos oss. 

4 Sanntidsvisninga dukker opp i appen

Vi koplar automatisk straummålaren din til kundeforholdet 

ditt og du ser sanntidsvisninga på heimsida i appen når 

denne er klar. 

Synk mot målarnummeret ditt skjer om natta, så det kan ta 

litt tid før den dukkar opp. 

Lykke til!



Sjekkliste om sanntidsdata ikkje  
dukkar opp i appen

1. Har du opna HAN-porten? 
 Fleire nettselskap tilbyr elektroniske skjema for opning. 

Sjå meir her: wattn.no/hanport 

2. Har WattMeter stått i minst 10 min. og over natta? 
 Synk mot målarnummeret ditt skjer kvar natt. 

3. Lys ved tilkopling. 
 WattMeter skal ikkje lyse ved normal drift. 

  Blinkande gult: ladar opp 
 Blinkande raudt: prøver å koble seg på nett 
 Blinkande blått: kan ha for lite straum,  

 koble til USB-ladar 
 Lyser grønt: klarte å koble seg på nett 
 Lys av: er på nett

4.	 Har	du	god	Wifi-dekning	der	WattMeteret	står?	
 WattMeter bør monterast på utsida av sikringsskapet 

då metallet i sikringsskapet kan skape dårleg dekning. 
Den flate kabelen kan ofte strekkast ut av hjørnet på 
døra. Ei mogleg løysing kan vere å bruke ein vanlig 
nettverkskabel og flytte WattMeter til ein plass med 
betre Wifi-dekning.



5. Får ikkje WattMeter nok straum frå 
straummålaren? 

 Dette har vore tilfelle hos nokre Kamstrup-målarar. 
Ei mogleg løysing er å kople til ein Micro-USB-ladar 
til WattMeteret. Om du har dette, anbefaler vi dette 
uansett. 

6.  Framleis ikkje kontakt? 
 Resett WattMeteret ved å trykke inn den vesle knappen 

med ein penn til led-lyset på framsida blir grønt. 

7.  Ein siste utveg...
 Slå av hovudbrytaren, vent nokre minutt og slå den 

på igjen. Det har vist seg at HAN-porten i nokre tilfelle 
kommuniserer betre etter restart av AMS-målaren. 

8.  Siste punkt
 Sjekk med netteigar at HAN-porten faktisk er opna, 

eller om det kan vere utfordringar med AMS-målaren. 

Om du prøvd alt og framleis ikkje lykkast, send ein e-post  
til hei@ wattn.no, så vurderer vi om du bør byte til ein 
annan type WattMeter.



På lag med kvarandre, med deg, 

med ny teknologi og med jorda.  

Positivt lada. Alltid. 

Tenk miljø og bruk original emballasje ved retur. 
For angrerett og retur sjå wattn.no


