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COMPATIBILITEIT
•	 Deze energiemeter werkt uitsluitend in combinatie 

met de ICS-1000 Internet Control Station.
•	 Uitsluitend geschikt voor kWh-meter met optische 

puls (knipperende LED).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIONALITEIT
Monitoort het energieverbruik in uw woning. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

•	 Voeding
•	 RF frequentie
•	 RF bereik

2x 1,5 Volt alkaline batterij AA
868 MHz
Tot 30 m binnenshuis

DRAADLOOS SIGNAAL
•	 Het 868 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
•	 Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen en andere 

storingsbronnen. Bijvoorbeeld, de metaaldeeltjes in dubbelglas (HR-glas) zorgen voor een afname van  
het draadloze bereik van KlikAanKlikUit zenders.

•	 Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt 
gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

OMSCHRIJVING
Deze energiemeter kan worden gebruikt in combinatie met de ICS-1000 Internet Control Station om het 
energieverbruik in uw woning te monitoren via uw smartphone/tablet of webbrowser. 
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BATTERIJEN
Haal de batterijen uit het product als deze langere tijd 
niet gebruikt wordt. 

Vervang de 1,5 Volt alkaline batterijen wanneer het 
bereik van de zender merkbaar afneemt of wanneer de 
zendindicator niet meer brandt bij het sturen van een 
aan- of uit-signaal.

Neem bij het vervangen van batterijen de plaatselijke 
regelgeving in acht. Werp batterijen nooit in open vuur.

LIFE-SUPPORT
Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor  “life 
support” systemen of toepassingen waar storingen van 
apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

INTERFERENTIE
Alle draadloze producten kunnen onderhevig zijn aan 
interferentie. Plaats ontvangers minimaal 50 cm uit 
elkaar om onderlinge interferentie te voorkomen.

REPAREREN
Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. 
Indien u twijfelt over de correcte werking, breng 
het product terug naar de winkel waar u het heeft 
aangeschaft.

WATER EN VOCHT
Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet 
geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product 
uitsluitend met een droge doek. 

OMGEVING EN GEBRUIK
Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. 
Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed 
op de levensduur van electronica en batterijen. Laat 
het product niet vallen. Schokken kunnen de interne 
electronica beschadigen.

Lees deze eenvoudige instructies om foutief gebruik en gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij foutieve installatie 
vervalt de garantie die van toepassing is op dit product.
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Onderdelen:
A. Bevestigingsplaatje
B. Sensor
C. Stekker
D. Drukknop
E. Energiemeter
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E

D

C



EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000

5

1. Plaats de batterijen
Plaats eerst twee 1,5 Volt alkaline batterijen,  
type AA (niet inbegrepen). Let daarbij op de juiste 
polariteit (plus en min aan de goede kant).

2. De stekker aansluiten op de meter
Sluit vervolgens de stekker aan op de meter.  
De stekker is voorzien van een bajonetsluiting. 
Draai de stekker een halve slag tegen de klok in 
nadat u deze heeft aangesloten, om de stekker 
te borgen.
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3. LED indicator op kWh-meter
Op uw kWh-meter zit een LED indicator die 
knippert. Om de energiemeter te kunnen 
gebruiken, dient u de sensor van de energiemeter  
exact op de LED indicator te plaatsen.

4. Bevestigingsplaatje plaatsen
Plaats het gat van het plaatje exact op de LED 
indicator van uw kWh-meter. Hiervoor kunt u het 
dubbelzijdige plakband gebruiken dat op het 
plaatje zit.
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5. Sensor plaatsen
Druk de sensor nu op het bevestigingsplaatje. De 
twee staafjes van het plaatje passen precies in de 
gaten van de sensor. Zo weet u zeker dat de sensor 
goed uitgelijnd is.

6. Energiemeter aanmelden (1)

11/11/2013 10:00 
S              L>

Zorg dat u in de buurt van uw energie meter bent 
en klik vervolgens op uw ICS-1000 op de groene 
knop rechtsonder naast “L>”. De boodschap 
“Linking...” zal verschijnen.

ICS-1000
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7. Energiemeter aanmelden (2)
Druk nu binnen 10 seconden op de knop van de 
energiemeter. Dit wordt bevestigd met de 
boodschap “Link” in het display van uw ICS-1000.

8. Het display van uw ICS-1000
Op het display van uw ICS-1000 kunt u nu het 
actuele kWh-verbruik aflezen.
Tevens kunt u nu het verbruik inzien in de 
KlikAanKlikUit app voor uw smartphone of tablet.

11/11/2013 10:01
 S    0.01 kW   L>

ICS-1000
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Aflezen van verbruik in de app*
In het ‘Verbruik’ scherm kunt u het actuele kWh-
verbruik aflezen, zoals dat ook vermeld wordt op 
het display van uw ICS-1000.

Voor een goede indicatie is het van belang dat u in 
het ‘Settings’ scherm de Imp/kWh waarde van uw 
meter opgeeft. Deze informatie staat vermeld op 
uw meter naast het knipperende LEDje.

Verder bent u in staat om een indicatie te 
verkrijgen over de kosten per dag door het 
tarief in het ‘Settings’ scherm in te voeren bij 
Tarief. Dit tarief (in eurocent) vindt u terug op de 
energierekening van uw energieleverancier. 

* de afbeelding hiernaast kan mogelijk afwijken 
van uw situatie. Indien dit het geval is vindt u op 
onze website de meest recente versie.
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Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese 
richtlijnen. 

Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product 
niet weg bij het huishoudafval.

Indien het product niet werkt
•	 Controleer het energiepeil van de batterijen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze 

signaal (zie aanvullende informatie op pagina 2 en 3).
•	 Ga naar www.klikaanklikuit.nl/service/veelgestelde-vragen/ en klik op de afbeelding van het desbetreffende 

product. Er wordt dan een actuele pagina geladen met oplossingen om het product werkend te krijgen.

Garantie
•	 Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de 

aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
•	 Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te 

lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, of breuk 
van kunstof delen.

•	 Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het 
originele aankoopbewijs.

Copyright
Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te 
reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.
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EU-verklaring van overeenstemming

COCO International BV verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit zender, te weten:

model:  EML-1000 Energiemeter voor ICS-1000
itemnummer:  70099
bestemd voor gebruik: binnen

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de 
genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:
 

Opgesteld te Dordrecht, d.d. 8 juli 2013

M. Hoekstra, directeur

COCO INTERNATIONAL B.V.
POSTBUS 434
3300AK DORDRECHT
NEDERLAND

www.klikaanklikuit.nl
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