Starten met de voltcraft sem 6000 Energie kosten meetinstrument.

1:Zet de app voltcraft sem 6000 op je telefoon of tablet.
Systeem eisen android 7.0 of ios 12.1 met bluetooth 4.0 ondersteuning of hoger.
2:Steek de meet pluggen in de wandcontactdoos van het te meten object (het monteren van de
stekker kan zwaar gaan ze zijn nog nieuw).
3:Activeer bluetooth op je telefoon.
4:Open de app deze vraag om locatie van dit apparaat te openen.
Vervolgens gaat hij al op zoek naar geplaatste pluggen.
5:Je hebt een bluetooth verbinding als de afstand te groot wordt is de plug niet life
alleen de oplichtende pluggen zijn life de gegevens blijven bewaard in de plug
(Let op door drukken op de aan/uit
knop schakelt de plug het apparaat uit
vervelend als dit de vriezer of koelkast is.)
6:Door op het potlood link boven
icoon en/of tarief wijzigen.

te klikken kun je per plug de naam en

3
Als je op de rode tekst in voorbeeld 3 klikt reset je de meetgegevens of alle instellingen van dit
apparaat. Ga met peil links boven in beeld terugnaar scherm 1. Herhaal dit voor elke plug, druk
nogmaals op het potlood om naar het overzicht terug te gaan.

7:Ophalen van gegeven.
Tik op het oplichtende item dat je wilt bekijken
Je komt nu in het scherm
met real time gegevens.

Door te drukken op energie kom je
in het scherm opgeslagen gegevens.

.
Je kunt de gegevens door op het icoon recht boven in scherm Energie te klikken versturen naar b.v. je
E-mail en deze daarna bewerken. Zie voorbeeld.

quooker
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
12:00

10:00

8:00

6:00

4:00

2:00

0:00

22:00

20:00

18:00

16:00

14:00

quooker

Zijn er vragen of opmerkingen laat maar even weten liefst per onderstaande mail adres.
Er is een Excel voorbeeld van een invulblad op aanvraag aanwezig.
Stuur een E-mail naar Boekelenergie.reductie@gmail.com en ik stuur het je toe.

