NL – Verbruiksmeter
(54352)

Stand-by modus :
Het LCD-scherm gaat automatisch uit als de meter niet bediend wordt en
gedurende 10 seconden geen voeding krijgt. Het display gaat weer aan door
op een willekeurige toets te duwen.

Produkt :
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Algemene functies :
- Weergeven : Huidige tijd, Lijnspanning , Netstroom, Lijnvermogen, Lijnfrequentie, Vermogensfactor.
- Weergeven en in geheugen opslaan : Pieken in lijnvermogen, Totaal cumulatief
elektriciteitsverbruik, Totale inschakelduur en totale elektriciteitskosten, Totale
inschakelduur en totale elektriciteitskosten van tarief 1 en van tarief 2.
- Max. overbelastingswaarschuwing en instelbare max. overbelastingsstroom,
- Instelbaar bi-uurtarief / kWh 11 beschikbare combinaties van dagen of blokken
van dagen: MA/ DI/ WO/ DO/ VR/ ZA/ ZO/ MA, DI, WO, DO, VR/ MA, DI, WO, DO,
VR, ZA/ ZA, ZO/ MA, DI, WO, DO, VR, ZA, ZO
Bediening :
Na de meter plaatsen van de batterij, druk op de FUNCknop om verschillende
functies te tonen :
1) De tijd, het werkelijke vermogen (Volt) en de lijnfrequentie (Hz);
2) De tijd, het netstroom (Amp) en de vermogensfactor;
3) De tijd, het lijnvermogen (Watt) en de vermogensfactor;
4) Het max. lijnvermogen en de tijd waarop het max. lijnvermogen aanwezig is
geweest (Watt max), vermogensfactor (Wanneer u in deze status de FUNC-knop
5 seconden ingedrukt houdt, wordt het max. lijnvermogen gewist) ;
5) De tijd en de cumulatieve vermogensfactor;
6) De totale inschakelduur en de totale elektriciteitskosten;
7) De totale inschakelduur en de totale elektriciteitskosten van tarief 1;
8) De totale inschakelduur en de totale elektriciteitskosten van tarief 2;
(Druk nogmaals op de FUNC-knop en laat hem weer los; de meter toont weer de
tijd en de lijnspanning. Houd de FUNC-knop 5 seconden ingedrukt om het
cumulatieve totale elektriciteitsverbruik en de totale elektriciteitskosten te
wissen tijdens weergave van de totale elektriciteitskosten of de totale elektriciteitskosten van tarief 1 of 2.
De tijd instellen:
1) Druk op de FUNC-knop tot Klok wordt weergegeven op het LCD-scherm ;
2) Druk eenmaal op de SET-knop, WEEK DAY zal gaan knipperen. De klok staat nu
in SET-modus en u kunt de klok instellen. Druk op de UP-knop om de dag in te
stellen (WEEK DAY) ;
3) Druk nogmaals op de SET-knop en laat hem weer los. Nu gaat HOUR
knipperen, druk op de UP-knop om het uur in te stellen ;
4) Druk nogmaals op de SET-knop en laat hem weer los. Nu gaat MINUTE
knipperen, druk op de UP-knop om de minuten in te stellen ;
5) Druk nogmaals op de SET-knop en laat hem weer los. De KLOK keert terug in
weergavemodus.
6) Druk op de UP-knop in weergavemodus om de weergave te veranderen in 12
of 24 uur.
Het tarief instellen:
Houd de FUNC-knop 5 seconden ingedrukt tijdens weergave van spanning,
stroom of vermogen.
Tarief 1 instellen :
1) Druk eenmaal op de SET-knop en laat hem weer los. SET wordt weergegeven
en de eerste digitale COST.kWh begint te knipperen. Druk op de UP-knop om dir
in te stellen ;
2) Druk eenmaal op de SET-knop en laat hem weer los. De tweede, derde daarna
de vierde COST.kWh begint te knipperen. Druk op de UP-knop om deze in te
stellen ;
3) Druk eenmaal op de SET-knop en laat hem weer los. Het radixpunt COST.kWh
begint te knipperen. Druk op de UP-knop om dit in te stellen ;
4) Druk eenmaal op de SET-knop en laat hem weer los. De dag van de week
begint te knipperen. Druk op de UPknop om de dag in te stellen ;
5) Druk eenmaal op de SET-knop en laat hem weer los. De ON TIME
(inschakelduur) begint te knipperen. Druk op de UP-knop om dit in te stellen.
Tarief 2 instellen :
Druk eenmaal op de FUNC-knop en laat hem weer los. Herhaal de bovengenoemde stappen voor het instellen van tarief 2.

Onderhoud :
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen.
Specificaties :
• Netvoeding : 240 V AC 50 Hz
• Max. belasting :16A, 3500W
• Spanningsbereik : 200-276V AC, nauwkeurigheid +/- 0.5% max
• Stroombereik : 0.005-16A AC, nauwkeurigheid +/- 0.5% max
• Vermogensnauwkeurigheid : +/- 0.5% max
• Bereik cumulatief elektriciteitsverbruik : 0-9999.9kWh
• Frequentiebereik : 45-65Hz
• Kloknauwkeurigheid max : +/- 1 minuut per maand
• Energieverbruik : <0.5W
• Bedrijfstemperatuur : -10 °C tot +40 °C
• Batterij : 3.6V NI-MH, oplaadbare batterij

Veiligheidsmaatregelen:
!!! LET OP !!! NIET OPENEN !!!
!!! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK !!!
Tijdens gebruik van de slimme energiebespaarder voor TV moet u altijd de volgende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen om het risico op brand, elektrische schokken en
letsel te verminderen.
- Zorg dat u alle instructies begrijpt voor u dit apparaat gebruikt.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product ALLEEN worden
geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is.
- Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich
problemen voordoen. Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
- Dit apparaat mag alleen aangesloten worden op de voedingsbron die op het label staat
vermeld. Als u niet zeker weet welke soort elektrische voeding u thuis heeft, raadpleeg dan
de verkoper.
- Overbelast het stopcontact niet; dat kan gevaar op brand of elektrische schokken
opleveren.
- Steek nooit voorwerpen in dit apparaat, omdat ze in aanraking kunnen komen met delen
die onder spanning staan of kortsluiting kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of
elektrische schokken.

Garantie :
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een
verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd.
Tevens vervalt daardoor de garantie. Algemeen : Wijziging van ontwerp en specificaties
zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke
eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Bewaar deze handleiding voor latere
raadpleging.

Recycling :
Dit symbool betekent de selectieve verwerking van de afval uit de elektrische
en elektronische inrichtingen (WEEE). Dat betekent, dat dit product moet zijn
verwerkt volgens de Richtlijn nr. 2002/96/EG met het doel van de recycling
ervan of moet zijn gedemonteerd op die wijze, dat zijn invloed op de
omgeving de kleinst mogelijk was. Meer details wordt aan u door locale of
regionale overheid verstrekt. Elektronische producten niet ingeschakeld in het
selectieve verwerkingsproces zijn potentiaal gevaarlijk voor het milieu en voor
de volksgezondheid gezien de inhoud van schadelijke stoffen.
Verwijdering van gebruikte/ herlaadbare batterijen :
De gebruiker is wettelijk verplicht (regelgeving over batterijen) om gebruikte en herlaadbare batterijen terug te brengen. De verwijdering van gebruikte batterijen met het
huishoudelijke afval is verboden! Gebruikte / herlaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen
bevatten, worden aangeduid met de doorgestreepte vuilnisemmer op wieltjes. Dit
symbool geeft aan dat het voor dit product verboden is om het met het huishoudelijke
afval mee te geven. De chemische symbolen voor de desbetreffende gevaarlijke stoffen
zijn Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood. U kan gebruikte/herlaadbare batterijen gratis
inleveren bij elk inzamelpunt van uw lokale overheid, onze winkels of waar
batterijen/herlaadbare batterijen verkocht worden. Zo voldoet u aan de wettelijke
verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het leefmilieu!

De OVERLOAD (overbelasting) instellen :
De overbelastingswaarschuwing gaat knipperen wanneer de ingestelde
waarden worden overschreden. De functieknoppen werken niet meer. U moet
het apparaat loskoppelen of de OVERLOAD opnieuw instellen.
Hotline :
1) Druk eenmaal op de FUNC-knop en laat hem weer los, nadat u tarief 2 hebt
090051100* - hotline@chacon.be
ingesteld; SET en AMP worden weergegeven en de eerste digitale MAX. LOAD
* Nationaal tarief : 0.45€ /min.
begint te knipperen. Druk op de UP-knop om dit in te stellen ;
www.chacon.be
2) Druk eenmaal op de SET-knop en laat hem weer los. De tweede, derde daarna
de vierde digitale MAX. LOAD begint te knipperen. Druk op de UP-knop om deze
in te stellen.
HOTLINE / HELPDESK
hotline@chacon.be

