Gebruikershandleiding Smart Energy System
Om het Smart Energy System te activeren raakt u het beeldscherm aan. Het hoofdmenu zal
verschijnen:

Via de navigatiebar komt u in de volgende submenu’s terecht:

In het energie-menu heeft u inzage in de status van uw accu:

De resterende tijd bij gebruik van de accu en de laadtijd tot deze weer volledig is opgeladen wordt
op dezelfde plek weergegeven. Afhankelijk van of de accu wordt opgeladen wordt hier dus óf de
resterende tijd óf de laadtijd weergegeven.
De nauwkeurigheid van de status van de accu heeft een leercurve. Op termijn neemt de
nauwkeurigheid dan ook toe.
Inzage in de status van uw accu is alleen mogelijk voor een traditionele loodzuur-accu. Het is via
het Smart Energy System niet mogelijk om een lithium-accu uit te lezen.
Bij het aansluiten van de accu op de 12V distributiebox dient gekozen te worden voor de battery 2pool (+).

Door in het energie-menu op het informatie-icoon te drukken kunt u uw batterij in het systeem
invoeren onder Bat. 1. Vul hierbij het aantal ampère-uur in en het type batterij:

In het watertank-menu heeft u inzage in de status van uw verswatertank:

De pomp van de watertank dient voor gebruik geactiveerd te worden via het hierboven zichtbare
icoon.

In het instellingen-menu kunt u de datum en tijd instellen. Tevens kunt u hier een alarm instellen
en de temperatuursensoren bijstellen indien nodig:

Via de drie sensor-knoppen selecteert u respectievelijk het hoofdmenu, het snelle toegang-menu
en de hoofdschakelaar:

Met de hoofdschakelaar wordt de huidige systeemfunctie aan- of uitgeschakeld. Het snelle
toegang-menu biedt de mogelijkheid om een dag- of nachtstand in te stellen voor de accu om het
gebruik ervan te reguleren.
De overige iconen zichtbaar in het snelle toegang-menu zijn van systeemfuncties die standaard
niet tot de uitrusting van de Greyline behoren.

*Verswatertank niet standaard inbegrepen

