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BlAŁYSToK

ZASTOSOWANIE:
|Jrządzenie przeznaczonę jest do kontroli rejestracji pobranej mocy przęz licznik
energii elektrycznej w sieci 230Vl50Hz. Słuzy równiez do sprawdzeniaprawidłowości
podłączenia instalacji elektrycznej do licznika energii (równiez przy wymianie
licznika), poprzęz prawidłową rejestrację zadanej wymuszaczem odpowiedniej mocy.
IJrządzeniern tym możnatakże sprawdzać (wykrywać) nielegalne pobory mocy z obwodów elektrycznych pomrjaj ących licznik.
|)rządzenie przeznaczonejest dla monterów i kontrolerów spisolvych licmików.

DANE TECHNICZNE:
- napięcie znamionowe
- częstotliwość
- moc
- masa
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- przyrząd II klasy

ż3OY
5}Hz
j.n. t tox
0,6kg
do +40 C
do 90oń

tr

200l1000W
500/1
1

Rezystorowy lilymuszacz mocy typ RWM-I

000W

000W
moc

1

10 134

110 132
1

10 133

Nr kat.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
W celu wYnruszenia przepłyrłu mocy przęz urządzetlie należy końcórvki probiercze przyłączyc do
rłybranyclr punktów sieci energetycznei o napięciu 230Yl50Hz.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI
Podane Ponizej infornracje powituly byc bezwzględnie przestrzegane clla zapewnienia n-raksyrnalne_
go bezpieczeństrva podczas użytkowania urządzenia:

l,

Nie uŻYwaĆ urządzerriajeŚli przervody zasilające lub kolicówkiprobiercze sąuszkodzone, ltlbje_
ś|izachodzi podejrzenie że urządzenie jest niesprawne.
2. Podczas Przyłączania urządzenia do sieci zasilającej palce tlzym aó na izolacji końcówek probier_
czy ch prze d o gran icznikami.
3. Nie zasłaniać otrvorów wenĘlacyjnych urządzenia,
4. Nie rvkładać żadrryclr przednriotów w otwory werrtylacyjne urządzenia.
5. Nie uzywać urządzenia r,v czaśie opadów atmosferycznych.
6. W lq,padku zamoczenia urządzenia, przed użllgi.,, należyje dokładnie wysuszyć,
7. Nie PrzYłączaĆ urządzetria do obwodórv elektrycznych o napięciu wyższymniż napięcie podane
na tabliczce znamionowej.
8. Nie dokonYrvaĆ żadnych napraw gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej,
9. Szczegolną uwagę zwracaĆ na stan przewodów zasilających i końcówek probieiczych; okresowo
czYŚciĆ uŻYwaląc wilgotnej szmatki i detergentu. Nie rrależy ttżywac w tynr celu rózpus zcza|ni_
kór.v i materiałórv ściernych.

10.Uszkodzone Prze\Ą|ody zasilające i końcówki probierc ze należy rłymierriać tylko w autoryzowa_
nl,nr serwisie producenta.

UWAGA: Urządzente rłYPosażone jest w wyłącznik termiczny zabezpteczający je przedprzęErzaniem. W PrzYPadku zadziałania termika należy odłączyć urządzenie od sieci zaŚituiące; i oaczJt ae
ok. 5 mirr. do ostygnięcia eletnentu grzejnego.

WARtINIKI GWARANICJI
|. zakład udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja zobowiązuje producenta do usunięcia wad sprzedawanego wyrobu. obo_
wiązek Powyższy istnieje tylko wtedy, gdy wada powstała , prry"ryny ikwiącej w
sPrzedawanym wyrobie, i ponadto przy spełnieniu następujących warunków:
a) wada została ujawniona w okresie gwarancji,
b) zostaĘ zachowane warunki gwarancji określone ponizej,
3. Eksploatacja winna odbywać się zgodnie z istrukcją obsługi.
4. Na karcie gwarancyjnej nie możnadokonywać zmiaą poplawek, skreśleń itp.
5. Niniejsza gwatancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń powstałych podczas transportu,
b) uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych,
c) uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi.
6. Wskazowki dla nabywcy w prrypadku reklamacji:
a) okres gwarancji przedłużasię o czas załatwienia zgłoszonej reklamacji,
b) w razie reklarnacj i naleĘ powiadomić na piśmie IE-ZDwB podając
§rryrrynę rekla_
macji, ru fabryczny i datę produkcji wyrobu,
c) po otrzymaniu pofwierdzenia przyjęciareklamacji naleĘ wysłać na koszt IE-ZDwB
rek lamo wany wyró b, załączając n in i ej s ząkartę gwarancyj ną
d) w Przypadku stwierdzeniaptzezproducenta, że zgodnie z wymogami podanymi w
Punktach 2,3,4 uszkodzenie wyrobu nie jest objęte gwarancjąbądźwaiunki podane
w tYch Punktach nie zostały zachowane, nabywca jest zobowia1,any do zwrotu kosztów przesyłki wyrobu od i do nabywcy.
7.Przebieg reklamacji i napraw:
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