Snel aan de slag met de
YouLess energy monitor
Model LS110

Versie: 1.0
Datum: 06/12/11

Aan de slag in 10 stappen
1. Sluit de YouLess aan op de bijgeleverde adapter en steek deze in een
stopcontact in de meterkast. De YouLess kan ook direct vanaf een USB
aansluiting van je internet modem gevoed worden.
2. Verbind de YouLess met je internetmodem (of ander thuisnetwerk
aansluitpunt) met behulp van de bijgeleverde netwerkkabel.
3. Ga naar www.youless.nl, download daar de netwerk configuratie wizard en
doorloop alle stappen (er wordt niets op je PC geïnstalleerd). Indien je werkt
met Mac OS X lees dan van de uitgebreide handleiding het hoofdstuk
“Netwerk Configuratie”.
4. Ga naar de web interface van je YouLess door het IP-adres (tijdens stap 3
ingesteld) in de adresbalk van je browser in te typen. Stel onder 'meter' het
type elektriciteitsmeter in (analoge draaischijf of digitale LED puls).
5. Stel ook op deze pagina de meter
constante in. Deze staat op de meter
vermeld.
6. Plak de klittenbandstrip op de meter
zodat het midden van
het gat precies samen
valt met het midden
van de draaischijf of
de meetpuls-LED.
7. Positioneer de YouLess precies op de klittenbandstrip. Bij analoge meters kan
de uitrichtingshulp aangezet worden door de netwerkkabel te ontkoppelen. De
gele LED van de netwerk connector knippert dan sneller naarmate de
plaatsing beter gecentreerd is.
8. Controleer of de groene status LED op de YouLess af en toe oplicht, zet
desnoods de waterkoker of de stofzuiger even aan. De LED knippert sneller
wanneer er meer wordt verbruikt. Bij draaischijfmeters kan het even duren
voordat de YouLess zichzelf goed ingesteld heeft.
9. Ga naar de 'upload' pagina van de YouLess om deze te koppelen aan een
gratis online internetdienst voor visualisatie en analyse van je verbruik. (Je
moet wel eerst registreren bij de gekozen internetdienst).
10.Kijk op de download pagina van www.youless.nl voor apps en widgets die je
verbruik direct tonen op je computer, smartphone of tablet.
Lees voor meer informatie de uitgebreide handleiding. Deze is te downloaden
van www.youless.nl.

