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EcoMonitor er en sanntidsmåler og tilhørende app som gir 
oversikt over strømforbruket ditt. Følg de neste 6 stegene 
for å sette opp enheten.  

Men aller først: For å motta dine strømdata må du bestille 
åpning av HAN-porten i strømmåleren hos nettselskapet 
ditt. Dette tar i noen tilfeller litt tid. 

 

 

1× USB-kabel 1× Nettverkskabel 1× EcoMonitor 



 

 
 

Bruk USB-kabelen for å 
koble EcoMonitor til en 
egnet strømkilde. LED-lyset 
på enheten skal da bli 
konstant blått. 

 

 

 

Du kan prøve en annen 
strømkilde (f.eks. mobil-
lader), eller manuelt sette 
enheten i oppstartmodus. 
Det gjør du ved å holde 
inne den lille, runde 
knappen i 5 sekunder, til 
LED-lyset på forsiden er 
grønt. 

 

 

 

LED lyser ikke konstant blått ? 

STEG 1: strømtilførsel. 



 

 

 

Logg på nettverket enheten 
nå har satt opp, med for 
eksempel en mobil eller et 
nettbrett.  

 

Nettverksnavnet er 
EcoMonitor + enhetsID, og 
passordet er ecomonitor 

  

STEG 2: logg på. 



 

 

Du kan nå kontrollere EcoMonitors oppsett via  
enhetens nettside, som nås på følgende måter: 

 

 

 

 

 

 

 

Noen systemer vil gi 
automatisk tilbud om å 
logge på nettverket, og du 
kan da følge denne lenken 
(som til venstre) 

 

Alternativt kan du åpne 
nettleseren og gå inn på en 
vilkårlig side, eller direkte på 
adressen til høyre:  

 

http://192.168.1.1 

Dersom dette ikke går, kan du skru 
av mobildata på mobilen og forsøke 
igjen. Prøv eventuelt med en annen 
mobilenhet eller PC. 

STEG 3: finn nettsiden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Når du er inne på nettsiden, 
vil den vise alle nettverk som 
din EcoMonitor finner. 

Koble så til ønsket nettverk. 
Husk å ta hensyn til dekning 
nært sikringsskapet.  

NB: Nettverk på 5 GHz 
fungerer ikke 

 

 

Det kan ta litt tid før enheten 
er tilkoblet, men dersom 
passordet er korrekt, får du 
bekreftelsen til venstre. 

Klikk på Fullfør oppsett for å 
lagre innstillinger. 
LED vil så lyse grønt i 3 
sekunder, og deretter slukke 
når den er klar. 

STEG 4: velg nettverk. 



 

 

  

EcoMonitor kan nå kobles til i 
HAN-porten på din 
strømmåler ved hjelp av 
nettverkskabelen. 

Enheten vil deretter lade seg 
opp, og da blinke gult hvert 
fjerde sekund til den er ferdig 
oppladet (kan ta et par 
minutter).  

Det er normalt med en liten 
knitrelyd fra enheten. LED-
lyset er av i vanlig drift. 

Din EcoMonitor er nå ferdig 
koblet opp! Siste steg er å laste 
ned appen EcoMonitor på 
Google Play eller App Store, og 
registrere deg som bruker der. 

 EcoMonitor 

 

STEG 5: koble til strømmåler. 

STEG 6: last ned app. 



Bruksvilkår.  
 

• EcoMonitor er kun beregnet for innendørs bruk, og må ikke stå i direkte 
sollys da det kan redusere dens levetid. 

• EcoMonitor skal kun brukes i rom med en temperatur mellom -25℃ og 40℃. 
• EcoMonitor må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker. 
• EcoMonitor må ikke brukes i umiddelbar nærhet til badekar, dusj eller 

basseng. 
• EcoMonitor må ikke åpnes, demonteres eller modifiseres. 
• EcoMonitor er kun beregnet for bruk med HAN-porten på strømmålere i 

Norge. 
• EcoMonitor skal ikke henges etter nettverks- eller USB-kabelen. 
• EcoMonitor skal ikke monteres i parallell med andre enheter på HAN-porten. 
• Hark Technologies AS har intet ansvar for tap, skade eller kostnader av noe 

slag som resulterer av produktet, tilbehør, eller bruken derav, med unntak 
av rettslig ansvar som ikke kan ekskluderes ifølge norsk lov. 

 

Ingen deler av dette dokumentet, programvaren eller det 
fysiske produktet må reproduseres eller overføres på noe vis, 
eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig 
tillatelse fra Hark Technologies AS. Det er søkt 
patentbeskyttelse på produktet. 

Hark Technologies AS erklærer at EcoMonitor er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende 
internettadresse: https://www.harktech.no/support 
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