
ECOII MER Licznik zu2ycio
energii elektrycznej

Licznik energii to proste urzqdzenie wtykowe, kt6re znajduje siq miqdzy uzqdzeniem a gniazdkiem Sciennym. Po podlqczeniu uzqdzenia, gniazdo
miernika mocy wyiwietla jego zu2ycie w watach, woltach, amperach,Hz,?F i kWh. Mo2esz r6wnie2 wySwietlit te dane, naciskajqc przycisk FUNKOE.
Mo2esz ustawid koszt i cas zgodnie zopisem poni2ej.

Bezpieczef stwo uiytkowania i pielggnacia
- Prosimy zachowa( tq instrukcjq do wykorzystania w przyszlo5ci.
- Przed rozpoczqciem pracy podlEcz miernik do gniazdka Sciennegq aby ladowat go przez okolo 30 minuL je5li urzqdzenie nie wlqcza siq po naciSniq-
ciu pzycisku.
- NIE podlqczaj 2adnego uz4dzenia, kt6rego obciq2enie pzekracza 16 A.
-W2adnych okolicznoiciach NIEWOLNO podejmowad pr6b naprawy, demonta2u ani modyfikacji.
Funkcje:
- PomiarVolt Amp,Wat Ha PF.

- NajwyAza/najni8za optata za energiq, kWh.
- Calkowity aas Pracy.
- Wy5wietlanie aktualnego czasu.
- 5 opcji symboli walut.
- Podw6jna taryfa.
- Du2y wy3wietlacz LCD, tatwy do odczytania i konfiguracji.
Resetowanie
Jeili ekran bqdzie wy5wietlal nieprawidlowe znaki lub przyciski nie reagujq, ptzyrzEd nale2y zresetowa(. Aby to zrobi( naci3nij przycisk RESET.

Pojedyncza taryfa
- NaciSnij dowolny prrycisk" aby wlqczyd ekran.
- Naciinij i ptzylazymaj przycisk KOSZT przez3 sekundy, a symbol waluty zacznie migad.
- NaciSnij prrycisk W GORI lub W DOL, aby wybra( walutq, a nastepnie naciSnij przycisk KOSZT, aby zapisa(.
- NaciSnij prrycisk W GORI lub W DOL, aby wybrae TARYFA I i naci5nij pzycisk KOSZT, aby zachowa(.
- Naci6nij prryciskW GORQ lub W D6t aby ustawi( ceng energii i naciinij przycisk KOSZT, aby przejid do nastgpnej cyfry.
- Powtarzaj ten procel a2 wprowadzisz ka2dq cyfrq. NaciSnij przycisk KOSZT jeszcze raz, aby wyji(.
Podw6jna taryfa
- Naci5nij dowolny przycislq aby wlqczyt ekran.
- Naci5nij 1 przytrzymaj pzycisk KOSZT przez 3 sekundy, a symbol waluty zacznie miga(.
- NaciSnij prrycisk W GORQ lub W D6t, aby wybra€ walute, a nastepnie naci5nij przycisk KOSZf,, aby zapisa(.
- Naci5nij przycisk W GORI lub w DOL, aby wybrac PODWoJNA TARYFA i naci5nij przycisk KOSZT, aby zachowad.
- Naci6nij przycisk W G6R[ lub W DOt, aby ustawii czas rozpoczqcia fnnYfn-t , inaitqpnie naciSnij przycisk KOSZT, aby przej6( do nastgpnef cyf-ry
- Powt6rz ten proceg aby ustawii czas rozpoczqcia dla TARYFA 2.
- Naci6nij przycisk W GORI lub W DOL, aby ustawid cenq energii i naciSnij przycisk KOSZT, aby przeji( do nastgpnej cyfry.
- Powtarzaj ten proces, a2 wprowadzisz ka2dq cyfrq dla 2 cen. Naciinij paycisk KOSZT jeszcze raz, aby wy$e.
- PodlEcz produkt, aby zaczqt oszczqdzai pieni4dze i energiq.
Ustawienie czasu
- Nacl6nij i pzytrzymaj pzycisk UB aby wej(t do ustawiei.
- Naci5nij przycisk FUNKCJI, aby zmieni( cyfrq.
- NaciSnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawi( ka2dq cyfrq.
- NaciSnij KOSZL aby zakoriczyi ustawianie czasu.
WySwietl:
- CZAS: normalny zegat czasu tzeczywistego w trybie 2zFgodzinnym; naciSnij UP lub DOWN, aby wyiwietlit calkowity czas pracy.
- KOSZT: naciSnij przycisk KOSZT za ka2dym razem, aby przelEczyt wyiwietlanie naladowania w ostatnim dniu / roku / calkowicie.
- ENERGIA: naci5nij przycisk FUNKOA za ka2dym razem, aby wyiwietli( w czasie rzeczywistym wat / kWh / wolt / amper / Hz
/ PF / MaxWATTS.
Blyskawiczne oszczqdzanie
Gniazdo miernika mocy wykorzystuje dane w czasie zeczywistym, aby pom6c Ci lepiej zrozumie(, ile energii zu2ywa uzqdzenie. Dziqki tej wiedzy
mo2esz dokonywa( bardziej Swiadomych wybor6w dotyczqcych tegq cq kiedy ijak uiywa( urzqdzenia zgodnie z celami oszczqdzania energii.
Specyfi kacja techniczna
Napigcie:230V,60 Hz

Prqd: max 16A
Szeroki zakres napiqcia: 230 V -- 250 V.

Zakres wySwietlania:
Czas:0 sekund -- 9999 dni.
Moc:0W-- 9999W.
Napiqcie:0V--999,9V.
Prqd: O000A -- 9999A
CzqstotliwoiC 0 Hz - 99 Hz
Cena: 0,00 kosztu / kWh - 99,99 kosztu / kWh
Energia:0,fi)0 kwh - 9999 kwh
Koszt 0,00 kosztu -_ 9999 kosztu
DokladnoSC
Napiqcie: +/- 2%
Pr4d:+/-2ctb
Moc+/-2% a 3*"3
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