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Optio FuelTM   Connect Sensor(s)

1. Åbn appen. Nederst på skærmen finder du 4 faner ”Fuel”, ”Sensors”, 
”Settings” og ”More”. Tryk på fanen "Sensors" og på "Start 
Scanning".

2. Indsæt nu det medfølgende CR2450 batteri i din sensor med + 
opad. Din sensor skulle nu vises i søgningen. Gør den ikke det, skal 
du trykke på den røde reset-knap på sensoren.

3. Når din sensor er fundet, tryk "Stop Scanning"

Forbind din sensor til appen2

4. Nu er din sensor tilsluttet og du kan navngive den, har du bare en motor 
vælg ”Center” har du tvilling motorer vælg ”Port” for bagbord og ”Starboard” 
for styrbord, ”Supply” og ”Retur” hvis du har en diesel maskine. Bemærk, at 
sensorer der ikke er navngivet ignoreres af appen, indtil de er navngivet. For 
diesel anbefales det at starte med forsynings sensoren ”Supply” og herefter 
retur. Gentag trin 1-4 for hver sensor.

5.

io

1. Download Interactio Smart Boat App fra Apple’s App store eller Google Play.
2. Efter installation af appen, åben Interactio Smart Boat App, du skal sikre dig at Bluetooth er slået til under 

enhedens indstillinger, og husk at accepterer når appen spørger til at bruge din position.

Instaler Interactio Smart Boat App (iOS & Android)1

Optio FuelTM

www.interactio.co

Note: 
1. Ved normal brug skal du ikke fjerne sensor dækslet, medmindre batteriet skal udskiftes (ca. 200 timer eller 360 

dage standby).
2. Før sensoren installeres, skal du vække den og sørge for, at den er tilsluttet din telefon / tablet ved forsigtigt at 

suge luft gennem den (du skal ikke blæse ind i sensoren, da dette kan skabe kondens i sensoren).
3. Du kan ikke skabe forbindelse til sensoren når den er i standby, den vil den automatisk starte, når den registrerer 

brændstofforbrug, men kan også startes ved at fjerne top dækslet og trykke på den røde reset knap.

Ta

Ta

http://www.interactio.co
http://www.interactio.co
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Optio FuelTM   Configure Vessel & App Settings

1.

1. Tryk på fanen Indstillinger (Settings). Her 
kan du indtaste bådens navn, vælge hvilke 
enheder du vil bruge samt indtaste din 
brændstoftanks kapacitet. Hvis du har to 
eller flere tanke, skal du indtaste summen af 
alle sammenkoblede tanke.

2. Her sætter du også alle indstiller for 
brændstoftype (diesel eller benzin) samt din 
bådtype - (Planing eller Displacement).

3

3. Første gang du bruger sensoren skal du fortælle hvor meget brændstof din tank kan rumme 
(Capacity) og på optankningsknappen (Add Fuel) hvor meget brændstof du har i tanken. Hver 
gang du tanker din båd, skal du også tanke din app, så den altid ved hvor meget brændstof du 
har I tanken

Opsæt Interactio Smart Boat App til din båd

4. Hvis du har brug for at trække brændstof fra, f.eks. Fordi du har kørt en generator i flere timer, 
og ved at 15 liter blev brugt, kan du trække brændstof fra ved at indtaste antal liter i feltet 
(Subtract Fuel) og trykke på (Done) den resterende brændstofmængde vil nu tilpasses.

5. Har du fyldt tanken, kan du med et hurtigt klik på (Fill Up) informerer appen om at tanken er fuld.
Tip! Køber du brændstof i en anden enhed 
end den du benytter i appen, kan du 
midlertidigt skifte enhed under Indstillinger 
(Settings) til den enhed du har tanket i, 
tanke appen og herefter skifte tilbage igen.
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Optio FuelTM   Monter brændstof sensoren

Monteringsskruer med tætningsskiver x 2

CR2450 Batteri Spændebånd x 4 Stjerneskruetrække

Stanley knit

4 Før du begynder, skal du udover hvad som er inkluderet i dit Optio Fuel kit bruge følgende værktøj:

io

Advarsler: 
1. Blæs ikke trykluft gennem sensoren, så frafalder garantien.
2. Adskil ikke sensoren, så frafalder garantien..
3. VIGTIGT! Kontroller altid for lækage efter montering og regelmæssigt, når 

motoren kører!

5

1. Fjern topdækslet ved at fjerne de 4 flade 
M4x10 skruer.

2. Installer (CR2450) batteriet med den positive 
side opad.

3. Monter din Optio brændstofs sensor(’er) på et 
passende sted, skot eller lignende, med de 
medfølgende 2 monteringsskruer og tætnings 
skiver. Sensoren skal monteres på en lodret 
flade, ideelt med logoet op og 
slangestudserne skal vende mod venstre og 
mod højre (flow retningen har ingen 
betydning) Monter ikke sensoren på en 
vandret overflade. Bruger du ikke monteringsskruerne, skal du sørge for 
at forsegle hullerne med tape eller lignende for at forhindre fugt at trænge 
ind på printkortet.

4. Brug ikke sensoren som skabelon når du bore hullerne - brug den 
medfølgende skabelon (se sidste side).

5. Geninstaller top dækslet.

  Monter brændstof sensoren i båden Monteringsskrue 
placeringer:

6

1. Skær brændstofslangen over 
mellem dit filter / 
vandudskiller og motoren på 
det sted, hvor du vil montere 
sensoren. 

2. Set to spændebånd på hver 
af de afskårne ender af 
brændselsslangen.

3. Skub de to afskårne slanger 
på hver sin slange studs. Det 
er ligegyldigt, hvilken er ind 
eller ud - sensoren virker i 
begge retninger.

4. Skub spændebåndene over 
slangestudsen og stram til – 
husk altid dobbelt 
spændebånd på alle 
samlinger!

5. Hvis din motor er en 
påhængsmotor, skal du 
pumpe brændstoffet frem 
med din hånd pumpe.

6. Når installeret, skal det se 
sådan ud:

  Tilslut brændstofmåleren til brændstofslangen

Skruetrækker top for 
spændebånd
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Optio FuelTM   Use the App! Optimal and Totals

Enjoy and safe boating!

7

1. Din Optio brændstof sensor er nu klar til brug! Begynd ved at trykke 
på fanebladet (Fuel). Dette er hovedskærmen, der bruges, når du 
sejler.

Når du har startet motoren og begynder at sejle vil du se de orange 
tal flytter på sig, og distance cirklerne vises på kortet. Den blå cirkel er 
din nuværende rækkevidde, og den grønne cirkel er din beregnede 
maximale rækkevidde.

Prøv at få de to cirkler til at overlappe hinanden, ved at følge 
"Throttle" -indikatorerne for "Op" og "Ned". Når du er i optimal 
hastighed, vises et grønt ecoRangeTM blad symbol, dette angiver, at 
du sejler med optimal fart under de aktuelle forhold.

Find og sejl med optimal hastighed:

2. Under fanen (Sensors) vises detaljerede oplysninger om din sensor, 
du kan her se hvor god forbindelse der er til sensoren, og hvor meget 
strøm der er tilbage på batteriet. Et par ting at bemærke:

a. Nummeret ud for Optio Fuel er serienummeret på din sensor. 
Dette nummer er også på et klistermærke på ydersiden af din 
sensor og kan bruges til at identificere din sensor, når du tilslutter 
den, så du ved hvilken du forbinder til.. 

b. "Trip" viser den mængde brændstof der er brugt siden den sidste 
nulstilling, så kan du se hvor meget brændstof du har brugt på en 
sejltur eller en del af en sejltur. Den tæller op fra 0, indtil du 
nulstiller igen (eller batteriet udskiftes på sensoren). 

c. "Total" tæller den mængde brændstof, der har løbet gennem 
sensoren, siden batteriet blev 
installeret. Dette kan hjælpe 
dig, hvis mere end en telefon / 
tablet bruges til at overvåge 
din sensor (er). Hvis Total er 
forskellig fra, da du sidst forlod 
båden, indikerer det, at 
brændstof er brugt siden du 
sidst var tilsluttet. "Total" kan 
også bruges af Fleet-
operatører til at spore hvor 
meget brændstof der blev 
brugt på en bestemt tur, 
selvom mere end én person / 
enhed registrerer brændstof 
forbruget.

Fuel Totalizer - Trip og Total på Sensors-fanen:
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Optio FuelTM   Advanced Settings & Diagnostics

8

1. For at åbne fanen Diagnostik 
skal du trykke fire gange på 
Interactio-logoet under 
Indstillinger (Settings). Denne 
fane er som standard gemt for at 
undgå fejl. Hvis du trykker på 
logoet fire gange, gemmes 

Smart Boat App har en ekstra fane kaldet "Diagnostics", der tilbyder avancerede indstillinger, justeringer og analyser

Ta 4x

2. Når fanen Diagnostik er åben, er 
der mange indstillinger du kan 
anvende. Her er en hurtig tur:

Graph area
for live optimal 

algorithm 
calculations

Sensor pulsar hvor:
• 17 er antal pulsar (Gear 

rotationer) siden sidste 
interval

• 3050144 er total pulsar 
fra denne sensor siden 
den blev aktiveret

K factor for 
kalibrering

Sensitivity
slider

Log slet 
funktion

Simulere 
hastighed for 

testing Nuværende 
flow volume 

Individuel 
sensor data Sensor flow rate

3. Under (Sensitivity) kan du justerer 
følsomheden til det ønskede niveau. Denne 
indstilling justerer nøjagtigheden af tallene på 
som vise på hovedskærmen, ved at anvende 
et gennemsnit på 1-40 sekunder til at 
beregne flowet i sensoren.

4. Juster K-faktoren for at tage højde eventuelt 
forbrug på andre systemer så som generator 
eller varmeapparater, samt temperatur 
kompensering, lang tids kørsel i tomgang 
eller lavt forbrug (under 3,8 l/t) osv. Dette 
virker som en multiplikator, så hvis du vil 
justere til at måle 3% højere volumen pga. 
varmere brændstof justere til 1,03, 6% lavere, 
set til 0,94
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9 A few final notes that may be helpful:

Hvis du har brug for hjælp 
eller support, kan du finde 
vores kontaktoplysninger 
under fanen mere (More).

Kontakt os på telefon: 
+1 (877) 304-9476 

Eller email: 
support@interactio.co

Sørg for at kontrollere alle slange forbindelser for lækage 
straks efter start af motor(erne) første gang efter 
installationen og regelmæssigt for at sikre korrekt drift!

1. Hvis din sensor ikke er tilsluttet, og du mener den burde være det, kan du 
trække nedad på skærmen i menuen (Sensors) for at opdatere "kendte" 
sensorer. Hvis der stadig ikke skabes forbindelse, kan du prøve at søge 
efter sensorer ved at trykke på (Start Scanning). Ofte vil dette tvinge 
sensoren til at forbinde.

2. For at bruge appen skal du aktivere Location Services. Location Services 
bruges til at få adgang til enhedens GPS for at bestemme din hastighed 
og position. Hastighed bruges til at beregne det optimale interval. Hvis 
Location Services er deaktiveret, fungerer de optimale beregninger ikke. 
Har du ikke tilladt Location Services, kan du ændre dette ved at gå til 
Indstillinger - Interactio og sæt "Location" til "Altid". Det er vigtigt, for at 
give appen mulighed for, løbende at beregne din hastighed, selv når den 
er i baggrundstilstand (f.eks. Når pauseskærmen slukker skærmen eller 
når telefonen er i lommen, du taler i telefonen osv.).
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Optio Fuel Monterings Skabelon

Optio FuelTM   Endelige noter


