
Digitális fogyasztásﾏérő LCD kijelzővel 

Haszﾐálati útﾏutató 

Figyelﾏeztetés 

• Ne csatlakoztassoﾐ eg┞ﾏáshoz ヲ vag┞ töHH 
fog┞asztásﾏérőt! 

• Ne Isatlakoztassoﾐ a fog┞asztásﾏérőhöz ol┞aﾐ eszközt, 
ﾏel┞ﾐek áraﾏfelvétele ﾏeghaladja a ヱヶA-t 

• Tisztítás elött húzza ki a koﾐﾐektorHól a fog┞asztásﾏérőt 

• Tisztításhoz száraz, puha roﾐg┞ot haszﾐáljoﾐ 

• Óvja a ﾐedvességtől-ﾐapféﾐ┞től, ﾐe teg┞e ki erős 
hőhatásﾐak 

• Ne szedje szét 

Ezt a fogyasztásﾏérőt otthoﾐi eszközök energia fog┞asztásáﾐak 

ﾏérésére tervezték. 

Az eszköz Heépített akkuﾏulátorral reﾐdelkezik. Első haszﾐálatkor 
vagy, ha hosszaHH ideig ﾐeﾏ haszﾐálta Isatlakoztassa eg┞ 
koﾐﾐektorhoz és töltse fel. 

Ha a kijelző vag┞ a goﾏHok reﾐdelleﾐeseﾐ ﾏűködﾐek vag┞ törölﾐi 
szeretﾐé a rögzített értékeket ﾐ┞oﾏja ﾏeg a „RESET” gombot. 

LCD kijelző 

 

1. Működési idő 

2. V/A/W/KWh érték kijelzése 

3. POWER FACTOR/HZ/COST/KWh 

érték kijelzése 

4. V (feszültségぶ, A ふáraﾏerősségぶ, W 

ふterhelésぶ, KWh ふfog┞asztásぶ, 
OVERLOAD (fig┞elﾏeztetés a ﾏérő 
túlterheléséreぶ 

5. POWER FACTOR 

(teljesítﾏéﾐ┞téﾐ┞ezőぶ, H) ふAC 
frekvencia), DAY (összeseﾐ ﾏért 
ﾐapok száﾏaぶ, COST ふösszes 
költségぶ, KWh ふösszes fog┞asztásぶ, 
COST/KWh ふHeállított ár/KWhぶ 

 

Oldalak 

 

1. Működési idő ふösszes ﾏérési idő, 
aﾏikor eszköz volt Isatlakoztatva, 
ヲヴ óra utáﾐ átvált napokba kijelzett 

értékreぶ 
2. Aktuális terhelés (W) 

3. Összes költség 

 

1. Működési idő 

2. Összesített fog┞asztás ふKWh) 

3. Összesített ﾏűködési idő ふnapok) 

 

1. Működési idő 

2. Aktuális, valós idejű hálózati 
feszültség ふVぶ 

3. Hálózati frekveﾐIia ふHzぶ 

 

1. Működési idő 

2. Csatlakoztatott eszköz valós idejű 
áraﾏfelvétele ふAぶ 

3. Teljesítﾏéﾐ┞téﾐ┞ező 

 

1. Működési idő 

2. A ﾏűködés soráﾐ ﾏért 
legalacsonyabb terhelés 

 

1. Működési idő 

2. A ﾏűködés soráﾐ ﾏért 
legmagasabb terhelés 

 

1. Működési idő 

2. Beállított ár/KWH 

 

Költség 

Az aktuális összes költség ﾏegtekiﾐtéséhez ヱ┝ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a COST 
gombot. 

Ár/KWh Heállítása  

1. Tartsa nyomva hosszan a COST goﾏHot ふa kijelző joHH alsó 
sarkáHaﾐ a COST/KWh felirat villogni kezd) 

2. N┞oﾏja ﾏeg ヱ┝ a FUNCTION goﾏHot a hel┞iérték 
kiválasztásához 

3. Az UP/DOWN goﾏHokkal állítsa He a kíváﾐt értéket 

4. ヱ┝ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a COST goﾏHot a Heállítás Hefejezéséhez 

SpecifikáIió 

• Működési feszültség: 180-250 VAC 

• Feszültség frekveﾐIia: ヴΑ-63Hz 

• Ma┝. terhelhetőség: ヱヶA, ンヶΒヰW 

• Mérési poﾐtosság: ±2% (±2W) 

• Működési hőﾏérséklet: ヰ-40°C 

• Ár tartoﾏáﾐ┞: ヰ.ヰヰ-99.99 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát 
képezﾐi és szerzői jog védi. 

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye ﾐélkül 
ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír 
alapoﾐ, seﾏ részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. 

 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a terﾏék 
gyártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és 
valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. 
seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 

 


