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KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem miernika należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. Nie należy otwierać miernika.
3. Miernik należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
4. W przypadku awarii miernika należy skontaktować się z serwisem producenta w celu naprawy.
5. Miernik spełnia standardy EN61326-1:2013 i EN61326-2-2:2013

OBSŁUGA

• Miernik ma opisane wejścia (Input) i wyjścia (Output)
• Miernik może być podłączony tylko przy użyciu jednego typu wejścia i wyjścia.

Pomiar napięcia wejściowego

Należy umieścić jedno z wejść do zasilania. Sprawdzić, czy wyświetlane napięcie mieści się w granicach pracy miernika.
Jeżeli przekracza zakres, należy je odłączyć. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się komunika „OL”. Jeżeli
napięcie jest mniejsze niż 4 V, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LO”.

Pomiar prądu wyjściowego

Podłączyć urządzenie zewnętrzne do miernika. Pobierany prąd zostanie wyświetlony.

PRZYCISKI

• Nacisnąć przycisk MODE aby zmieniać wyświetlane parametry. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE, aby
wyczyścić pamięć miernika.

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk READ, aby przeglądać zapisane dane. Nacisnąć przycisk READ, aby zapisać dane.

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie
należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania
informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz
lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.




