
W CELU PRAWIDŁOWEGO
ZAMONTOWANIA CZYTNIKA
NA WODOMIERZU NALEŻY
PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED 
ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Wyjaśnienie symboli bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na zagrożenia wysokiego stopnia
ryzyka, które mogą spowodować śmierć lub 
poważne obrażenia, jeśli komunikat zostanie
zignorowany.

UWAGA
Wskazuje na zagrożenia niskiego stopnia 
ryzyka, które mogą spowodować drobne lub 
umiarkowane obrażenia, jeśli komunikat 
zostanie zignorowany.

Informacje ogólne
Czytnik jest urządzeniem bezpiecznym w 
użytkowaniu przy spełnieniu warunków 
montażu i eksploatacji zgodnej z jego 
przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do 
użytkowania urządzenia należy uważnie 
przeczytać poniższe informacje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie wybuchem

Czytnik nie może być montowany w pobliżu 
instalacji gazowych oraz miejscach, gdzie 
przechowywane są materiały palne lub 

wybuchowe (np. stacje paliw, zakłady 
chemiczne). Używanie go tam zwiększa ryzyko 
eksplozji lub pożaru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie upadkiem

Montaż urządzenia i jego obsługa powinny być 
prowadzone w miejscu oświetlonym oraz łatwo 
dostępnym o stabilnym i utwardzonym 
podłożu. W przeciwnym razie występuje ryzyko 
upadku w trakcie obsługi lub montażu.

UWAGA
Gorące elementy

Montaż urządzenia na liczniku ciepłej wody lub 
w pobliżu rury z ciepłą wodą należy prowadzić 
ze szczególną ostrożnością ze względu na 
ryzyko poparzenia. Aby temu przeciwdziałać, 
należy zastosować odpowiednie rękawice 
zabezpieczające przed wysoką temperaturą.

UWAGA 
Gorące elementy, 

zagrożenie chemiczne
W przypadku wymiany baterii należy upewnić
się czy zostały one zamontowane w
odpowiedniej polaryzacji - plus (+) baterii do
plusa (+) urządzenia. Odwrotne włożenie
baterii może spowodować ich uszkodzenie lub 
wzrost temperatury. 
 
 

UWAGA 
Ryzyko przytrzaśnięcia

W przypadku wymiany baterii należy zwrócić 
uwagę, aby nie przytrzasnąć palców, składając 
urządzenie.

UWAGA
Jasne światło

Możliwość uszkodzenia wzroku. Urządzenie 
wykorzystuje własne silne światło do odczytu 
wodomierza. Dlatego nie należy zbliżać oczu  
do działającego urządzenia.

Informacje dodatkowe:
 • Należy stosować typ baterii lub 

akumulatorków przeznaczony do użytku z 
tym urządzeniem. W przeciwnym razie 
mogą zostać uszkodzone. 

 • Czytnik jest przeznaczony do użytku 
wewnątrz budynków z dala od działania 
warunków atmosferycznych. 

 • Urządzenie musi być chronione przed 
zalaniem wodą.

 • Praca urządzenia poza zakresem 
temperatur pracy może je uszkodzić.

 • Po wyjęciu czytnika z pudełka należy 
sprawdzić, czy jego obudowa nie jest 
uszkodzona. 

 • Miejsce instalacji powinno być łatwo 
dostępne do montażu i demontażu 
urządzenia.  

Opis urządzenia
Przedmiotem instrukcji jest urządzenie 
przeznaczone do odczytu cyfr 
prezentowanych na wodomierzach 
mechanicznych. Urządzenie jest wyposażone 
w system komunikacji radiowej typu 
Bluetooth, który umożliwia przekazywanie 
danych do innego urządzenia mobilnego z 
zainstalowaną aplikacją Elias.

Pierwsze uruchomienie
W celu uruchomienia urządzenia należy 
(oznaczenia zgodne z Rysunkiem 1):

 • wyjąć urządzenie z pudełka
 • odkręcić wkręty (1) umieszczone w dolnej 

części czytnika za pomocą wkrętaka o 
rozmiarze PZ1 lub podobnym

 • zdemontować pokrywę górną (6) czytnika
 • zamontować baterię (4) w wyznaczonym 

miejscu, zgodnie z rysunkiem z 
zachowaniem odpowiedniej polaryzacji - 
plus (+) baterii do plusa (+) urządzenia

 • zamontować obudowę górną czytnika (6)
 • przykręcić wkręty (1) łączące pokrywę 

górną z obudową dolną

Po wykonaniu powyższych czynności 
urządzenie jest gotowe do pracy

1 – wkręty 
2 – kamera
3 – płytka PCB urządzenia 
4 – baterie
5 – dół obudowy
6 – góra obudowy
7 – tabliczka znamionowa

Rysunek 1
Parametry techniczne
Wymiary [szer. x dł. x wys.] 73mm x 69mm x 44mm

Zasilanie 2 x 1.5V - bateria typu AA

Materiał obudowy ABS

Częstotliwość pracy komunikacji radiowej 2.4 GHz

Technologia komunikacji radiowej Bluetooth 5.0

Waga 0,055 kg

Zakres temperatury pracy -4 °C do +50 °C
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Montaż urządzenia na wodomierzu
W celu zamontowania urządzenia na 
wodomierzu należy:

 • sprawdzić czy urządzenie jest przeznaczone 
dla wodomierza, na którym chce się 
przeprowadzić instalację. Model  
i typ wodomierza znajdują się na 
opakowaniu

 • odczytać i zapisać numer seryjny 
wodomierza oraz aktualne wskazanie 
wodomierza

 • sprawdzić czy zaczepy montażowe 
znajdujące się w obudowie dolnej 
urządzenia pasują do uchwytów 
montażowych znajdujących się na 
cyferblacie wodomierza

 • ustawić urządzenie tak, aby cyfry 
wodomierza znalazły się w okienku 
odczytowym czytnika. Wsunąć do oporu 
górny wypust obudowy dolnej urządzenia w 
rowek znajdujący się w zewnętrznej górnej 
części cyferblatu wodomierza. Zatrzasnąć 
(kliknięciem) urządzenie na wodomierzu 
poprzez naciśnięcie dłonią jego górnej 
obudowy

 • sprawdzić czy czytnik jest prawidłowo 
osadzony na wodomierzu

Konserwacja
Czytnik po jednym roku eksploatacji powinien 
być zdemontowany i oczyszczony z pyłów oraz 
innych zabrudzeń. Urządzenie można czyścić 
przy pomocy wilgotnej ściereczki. 

Przechowywanie i transport
Niezamontowany czytnik należy trzymać w 
pomieszczeniu zamkniętym. Urządzenie nie 
powinno mieć kontaktu z substancjami żrącymi 
wpływającymi niszcząco na składowanie. 
Temperatura pomieszczenia powinna wynosić 
od 5 do 30°C, zaś wilgotność względna 
powietrza do 80%. Zarówno w czasie 
transportu jak i przechowywania, urządzenia 
powinny być zabezpieczone przed drganiami, a 
szczególnie wstrząsami mogącymi doprowadzić 
do uszkodzenia obudowy lub elementów 
wewnętrznych. Transport powinien odbywać 
się krytymi środkami transportu w opakowaniu 
fabrycznym lub zastępczym, w pełni 
zabezpieczającym urządzenie przed 
uszkodzeniem.

W przypadku przechowywania urządzenia, 
należy wyjąć z niego baterie.

Awarie
Wszelkie usterki należy zgłaszać na adres 
e-mail: kontakt@wares.tech

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Baterie i wkręty

Baterie i wkręty należy przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie 
baterii lub wkrętu może być śmiertelne w 
skutkach. W razie połknięcia należy natychmiast 
skontaktować się z lekarzem. Przed 
wyrzuceniem baterii, zawsze należy okleić je 
taśmą plastikową, aby uniknąć ewentualnego 

zwarcia. W przypadku wymiany baterii należy 
upewnić się czy zostały one zamontowane w 
odpowiedniej polaryzacji - plus (+) baterii do 
plusa (+) urządzenia. Odwrotne włożenie baterii 
może spowodować ich uszkodzenie lub wzrost 
temperatury.

Utylizacja urządzenia 
Ten symbol (z paskiem lub bez niego) 

umieszczony na urządzeniu, bateriach (jeżeli są 
dodane w komplecie) lub opakowaniu 
wskazuje, że urządzenia oraz jego 
elektrycznych akcesoriów (np. zestawu 
słuchawkowego, zasilacza lub przewodów) nie 
należy wyrzucać razem ze zwykłymi 
nieposortowanymi odpadami domowymi. 
Przedmiotów tych nie wolno wyrzucać jako 
nieposortowanych odpadów komunalnych. 
Należy je przekazać do certyfikowanego punktu 
zbiórki do recyklingu lub właściwej utylizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na 
temat recyklingu urządzenia lub baterii należy 
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, 
firmą wywożącą odpady komunalne lub 
sklepem.

To urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem 
REACH i przekształconą dyrektywą RoHS.

Opakowanie wykonane jest z papieru 
nadającego sie do powtórnego wykorzystania. 
Obudowa powstała z tworzywa sztucznego, 
które nadaje się do ponownego przetworzenia. 

Aplikacja mobilna 
Miejscem, w którym zbierane i prezentowane 
są dane jest aplikacja mobilna Elias. Aplikację 
można pobrać z sklepu internetowego App 
Store lub Google Play. 

Aplikacja jest bezpłatna. 

Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu 
mobilnym należy zarejestrować konto.

W celu połączenia aplikacji z czytnikiem należy:
 • uruchomić komunikację Bluetooth
 • uruchomić aplikację 
 • nacisnąć przycisk oznaczony symbolem 

Bluetooth
 • aplikacja wyszuka wszystkie aktywne czytniki 

znajdujące się w pobliżu
 • wybrać czytnik oznaczony ciągiem cyfr 

wskazanym na ostatniej stronie instrukcji
 • wprowadzić pin wskazany na ostatniej 

stronie instrukcji
 • wprowadzić numer seryjny wodomierza
 • wprowadzić aktualne wskazanie cyfr  

na wodomierzu
 • wprowadzić (opcjonalnie) własną  

nazwę czytnika
 • potwierdzić wprowadzone dane  

przyciskiem “Aktywuj”

Po prawidłowym połączeniu aplikacji z 
czytnikiem, na pulpicie aplikacji pojawi się 

prostokąt z nazwą czytnika oraz aktualnym 
wskazaniem wodomierza. Kliknięcie w dany 
prostokąt spowoduje pobranie aktualnego 
odczytu.

Funkcje aplikacji mobilnej Elias
Funkcje aplikacji mobilnej:

 • wskazanie odczytu wodomierza na dzień 
ostatniego połączenia z czytnikiem

 • historia odczytów w podziale na dni, 
tygodnie, miesiące, lata

 • powiadomienia i alerty
 • wskazanie numeru seryjnego wodomierza
 • wskazanie własnej nazwy czytnika
 • ustawienie hasła zabezpieczającego
 • ustawienie języka
 • ustawienie wyświetlanej jednostki 

WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji  
na produkt licząc od daty zakupu.

Szczegóły gwarancji znajdziesz na stronie 
internetowej www.wares.tech

Instrukcja obsługi 
i eksploatacji czytnika optycznego 
WALTER ONE

WAŻNE
Przeczytać uważnie przed użyciem
Zachować do wykorzystania w przyszłości
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Nazwa i adres producenta
WARES Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 96/98
81- 451 Gdynia
e-mail: kontakt@wares.tech
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