
Activeer de slimme gasmeter in een 
paar  simpele stappen
1. Kijk hieronder bij het type gasmeter dat u in huis heeft. 

2. Volg de 3 stappen voor de meter in uw woning.

3. De slimme meters zijn helemaal klaar voor gebruik!

LANDYS + GYR
TYPE G350 G4T t/m G6T
1. Druk één keer kort op de rode knop om het scherm te activeren.
2. Druk nog een keer op de rode knop en houd deze 8 seconden 

 ingedrukt.
3. Op het scherm wordt nu ‘>>>’ getoond. De gasmeter is dan 

 geactiveerd.

Ziet u ‘>>>’ niet op het scherm verschijnen?
Dan is het activeren niet gelukt. Herhaal dan de stappen. 
Let u erop dat de informatie op het scherm van de gasmeter volledig is 
verdwenen voordat u de stappen herhaalt.

ITRON
TYPE RF1 G4 t/m G25

1. Druk één keer kort op de rode knop om het scherm te activeren. 
 U ziet dan rechtsonder in het scherm één of twee pijlen.
2. Druk nog een keer op de rode knop en houd deze 8 seconden 

 ingedrukt. 
3. Op het scherm gaat nu de bovenste pijl 60 seconden aan en 

 vervolgens 60 seconden uit. Dit ‘knipperen’ betekent dat de 
 gasmeter geactiveerd is. 

Gaat de bovenste pijl niet knipperen?
Dan is het activeren niet gelukt. Herhaal dan de stappen. 
Let u erop dat de informatie op het scherm van de gasmeter volledig is 
verdwenen voordat u de stappen herhaalt.

ELSTER
TYPE BK G4 t/m G25

1. Druk één keer kort op de grijze knop om het scherm te activeren. 
2. Druk nog een keer op de grijze knop en houd deze 8 seconden 

 ingedrukt.
3. Op het scherm wordt nu ‘install’ weergegeven. De gasmeter is dan 

geactiveerd.

Ziet u ‘Install’ niet op het scherm verschijnen?
Dan is het activeren niet gelukt. Herhaal dan de stappen. 
Let u erop dat de informatie op het scherm van de gasmeter volledig is 
verdwenen voordat u de stappen herhaalt.
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