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Hartelijk dank voor   
uw vertrouwen! 
Wij feliciteren u met uw nieuwe energie-
verbruiksmeter en zijn ervan overtuigd, 
dat u tevreden zult zijn met dit moderne 
apparaat. Dit apparaat helpt u de ener-
giekosten van aangesloten apparaten te 
bepalen. Wij hopen dat u alle „stroomvre-
ters“ vindt en daardoor uw stroomkosten 
kunt minimaliseren!

Productbeschrijving 

Deze energieverbruiksmeter geeft het 
stroomverbruik aan van aangesloten 
apparaten. Met een druk op een toets 
kunt u snel de actuele waarden laten 
weergeven.
Weergegeven worden meetwaarden 
als spanning, stroomsterkte, gebruikt 
vermogen, netfrequentie en overbelas-
tingswaarden. U kunt ook uw stroom-
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tarief invoeren en dan de werkelijke 
kosten laten weergeven. Extra milieu-in-
formatie is de weergave van de equiva-
lente CO2-uitstoot in kg. Verder laat het 
meetinstrument u het totaalverbruik in 
een meetperiode van maximaal zeven 
maanden zien, evenals de bijbehorende 
bedrijfsduur.

Voordat u het apparaat ge-
bruikt
Controleer na het uitpakken en ook voor 
elk gebruik, of het artikel beschadigd is. 
Als dit het geval zou zijn, gebruik het ar-
tikel dan niet, maar stel uw leverancier 
hiervan op de hoogte.
De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op 
de in de Europese Unie geldige normen 
en regels. Houd u in het buitenland ook 
aan landspecifieke richtlijnen en wetten!
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Lees eerst de gebruiksaanwijzing en de 
veiligheidsvoorschriften aandachtig door 
voordat u het apparaat gebruikt. Alleen 
op deze manier kunt u alle functies vei-
lig en op betrouwbare wijze gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing evenals 
die kassabon en indien mogelijk ook de 
verpakking goed.
Als u het apparaat uitleent, weggeeft of 
verkoopt, doe er dan ook de gebruiks-
aanwijzing bij.

Voorgeschreven gebruik
Het apparaat dient voor de berekening 
van het stroomverbruik van aangesloten 
verbruikers en tevens van de resulte-
rende kosten.
Het artikel is alleen bedoeld voor privé-
gebruik en niet voor bedrijfsmatig ge-
bruik. Gebruik het artikel alleen zoals in 
deze gebruiksaanwijzing is beschreven. 
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Elk ander gebruik geldt als niet voor-
geschreven en kan leiden tot materiële 
schade of zelfs tot letselschade.
De fabrikant aanvaart geen aanspra-
kelijkheid voor schades, die door niet 
voorgeschreven gebruik zijn ontstaan.

Importeur: (geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG,
Domstr. 19, 20095 Hamburg, Germany

Veiligheidsvoorschriften

Voordat u uw energiever-
bruiksmeter in gebruik 
neemt, moet u aandacht 
besteden aan de volgende 
punten:

• Een gebrekkige elektrische instal-
latie of te hoge netspanning kan 
leiden tot een elektrische schok.
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• Het apparaat is uitsluitend ge-
schikt voor 230 V, 50 Hz wissel-
spanning voor een maximale 
krachtontneming tot 3680 watt. 
Let hierbij alstublieft op de techni-
sche gegevens, zie de inhouds-
opgave.

• Sluit het apparaat alleen aan op 
een volgens de voorschriften 
geïnstalleerd en beveiligd 230 
V-veiligheidsstopcontact.

• Gebruik het apparaat niet, als het 
zichtbare schades vertoont of als 
de netstekker defect is.

• Open de behuizing niet, maar 
laat reparaties over aan de vak-
mensen. Ga daarvoor naar een 
vakwerkplaats. Bij zelf uitgevoer-



9

de reparaties, een ondeskundige 
aansluiting of verkeerde bedie-
ning zijn aansprakelijkheids- en 
garantieaanspraken uitgesloten.

• Gebruik het apparaat alleen in 
droge binnenruimtes. Gebruik het 
nooit in vochtige ruimtes of in de 
openlucht.

• Het apparaat mag niet met drup-
pel- of spatwater of andere vloei-
stoffen in aanraking komen.

• Houd een minimumafstand van 
een meter aan tot bronnen van 
nattigheid zoals wasbakken e.d.

• Pak het apparaat nooit met voch-
tige handen vast.

• Grijp nooit naar een elektrisch 
apparaat, als het in het water 
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gevallen is. Koppel het apparaat 
in een dergelijk geval onmiddellijk 
los van het net. 

• Breng geen wijzingen aan in het 
apparaat.

• Steek niet verscheidene stroom-
kostenmeetapparaten achter 
elkaar resp. verbind het apparaat 
niet met soortgelijke apparaten.

• Dek het apparaat niet af, er be-
staat gevaar voor oververhitting.

• Als u het apparaat niet gebruikt, 
of als er een storing optreedt, 
trekt u het uit het stopcontact.

• Het stopcontact dient als schei-
dingsinrichting van het net en 
moet zonder moeilijkheden toe-
gankelijk zijn.
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Gevaar voor kinderen en een 
uitgebreidere kring personen

Kinderen herkennen ge-
varen vaak niet of onder-
schatten ze.

• Houd de zakken en folies van 
de verpakking uit de buurt van 
baby’s en kleine kinderen. Deze 
vormen een verstikkingsgevaar!

• Dit artikel kan door kinderen 
vanaf 8 jaar en ouder en tevens 
door personen met verminderde 
fysieke, sensorische of mentale 
capaciteiten of een gebrek aan 
ervaring en kennis worden ge-
bruikt, als ze onder toezicht staan 
of instructies kregen in verband 
met het veilige gebruik van het 
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artikel en de daaruit voortvloeien-
de gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het 
artikel spelen.

• Kinderen mogen dit artikel niet 
zonder toezicht reinigen of er ge-
bruikersonderhoud op plegen.

• Houd toezicht op kinderen en 
bewaar het apparaat buiten hun 
reikwijdte. Ondeskundig gebruik 
betekent gevaar voor een elektri-
sche schok!
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Aanwijzingen voor de batterij
De energieverbruiksmeter wordt 
met 2 batterijen (knoopcellen) van 
het type LR44 resp. AG13 uitge-
rust (deze batterijen zijn bij de 
levering inbegrepen).

Gebruik alleen het hier 
aangegeven batterijtype, 
om gevaren door brand 
en explosie te vermijden.

• Probeer nooit, batterijen op te 
laden.

• U mag de batterijen niet in vuur 
gooien, niet kortsluiten of uit el-
kaar halen! Gevaar voor explosie!

• Batterijen uit de buurt van kinde-
ren houden. Ga onmiddellijk naar 
een arts, als iemand een batterij 
heeft ingeslikt.
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• Verwijder lege batterijen onmid-
dellijk uit het apparaat! Verhoogd 
leeglooprisico!

• Stel batterijen niet bloot aan ex-
treme omstandigheden, leg ze bij-
voorbeeld niet op radiatoren of in 
directe zonnestralen! Er bestaat 
een verhoogd leegloopgevaar!

• Contact met de huid, ogen en 
slijmvliezen vermijden. Bij con-
tact met batterijzuur moet u de 
betreffende plaatsen meteen met 
overvloedig schoon water af-
spoelen en onmiddellijk een arts 
raadplegen.

• U mag er alleen batterijen van 
hetzelfde type inzetten, geen 
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verschillende typen of gebruikte 
en nieuwe batterijen samen met 
elkaar gebruiken.

• Altijd beide batterijen tegelijkertijd 
vervangen.

• Maak de batterij- en apparaatcon-
tacten zo nodig schoon, voordat u 
de batterijen erin legt.
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Verklaring van de symbolen
De volgende symbolen vindt u op het 
apparaat, resp. in de gebruiksaanwijzing:

Houd u aan de veiligheidsvoor-
schriften!
Lees de gebruiksaanwijzing en 
houd u eraan!

Alleen in gesloten ruimtes ge-
bruiken.

CAT II
300 V

Het meetapparaat is toege-laten 
voor stroomkringen, die elek-
trisch direct met het laag-span-
ningsnet zijn verbonden.
Afvoerinstructie voor oude 
apparatuur resp. batterijen (zie 
pagina 46).
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Ingebruikname 

De batterijen zijn er bij de levering van 
het apparaat al ingelegd. Activeer deze 
door de isolatiestrook in het batterijvak 
te verwijderen. Om het batterijvak te 
openen, gaat u te werk, zoals in de vol-
gende paragraaf is beschreven.

Vervanging van de batterij 
1.  Trek het apparaat uit het stopcontact.

2.  Druk de beide vergrendelveren aan 
de zijkant van het batterijvakdeksel 
tegelijkertijd in en trek het batterijvak-
deksel uit het apparaat.
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3. Haal de verbruikte batterijen eruit en 
breng ze naar een inzamelpunt voor 
oude batterijen.

4. Zet 2 nieuwe batterijen (1,5 V-knop-
cellen, type LR44/AG13) in het bat-
terijvak. Let bij het inleggen op de juis-
te polariteit (+/-), zoals op de bodem 
van het batterijvak is afgebeeld.

5. Steek het batterijvakdeksel met de 
beide contactveren in de sleuven van 
het apparaat en druk het dicht tot het 
vastklikt.
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Instructies:

Let op: Als u de batterij eruit haalt wordt 
de kloktijd teruggezet. Alle anderen 
instellingen blijven ongewijzigd.

Het batterijvak kan maar in een richting 
in het apparaat worden gezet, let op de 
contour van de behuizing.

Het batterijvak moet er voor de heringe-
bruikname compleet zijn ingezet. Als u 
het apparaat gedurende een langere tijd 
niet gebruikt, neemt u de batterijen uit 
het apparaat, om te voorkomen dat ze 
vroegtijdig worden ontladen.
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Artikelbeschrijving en functies

3
4

1

2

5

6
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1. LC-display
Weergave voor meetwaarden, tijd, 
kosten, broeikasgasemissies

2. Toets SET / OK
Invoermodus voor kloktijd, stroom-
prijzen, broeikasgasequivalenten, 
invoer opslaan

3. Toets DISPLAY / –
Tijd, kosten, broeikasgasemissies 
(GHG), overbelasting en verbruik 
weergeven. Waarden verkleinen

4. Toets VALUE / +
Verschillende meetwaarden weer-
geven, zoals watt, volt, ampère 
of arbeidsfactor coscp; Waarden 
verhogen

5. Toets HISTORY
Weergave van verbruikswaarden 
over een tijdsduur van maximaal 
zeven maanden

6. Stopcontact met geïntegreerde kin-
derbeveiliging. Bij het insteken van 
de stekker moet u de beide stekker-
pennen er tegelijkertijd insteken.
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LC-display

 

7. Weergavebereik voor spanning, 
stroom, vermogen, frequentie, ar-
beidsfactor en overbelasting.

8. Weergavebereik voor kloktijd, bedrijf-
stijd, kosten in euro, broeikasgase-
missies en energieverbruik 

9. Grafi sche weergave van het energie-
verbruik in de laatste 7 dagen of 7 
maanden

7

8

9
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Instellingen 

Om zuivere metingen (zonder kosten-
berekening) uit te voeren, kunt u dit 
hoofdstuk overslaan en verder gaan 
met het thema „De meting uitvoeren” 
(vanaf pagina 34).

Kloktijd
1. Druk de toets SET / OK 3 seconden 

lang in. De tijdweergave knippert. 
Door herhaaldelijk de toets SET / OK 
in te drukken, kunnen de afzonderlijke 
invoermogelijkheden worden opge-
roepen. Kies de tijdweergave om de 
kloktijd in te voeren.

2. Stel de uren met de toets VALUE / + 
vooruit in en met de toets DISPLAY / – 
achteruit.

3. Roep de minuten op met de toets 
HISTORY. Stel ze met de toets 
VALUE / + vooruit in en met de toets 
DISPLAY / – achteruit.
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4. De seconden worden bij de tijdinstel-
ling op nul gezet.

5. Met de toets SET / OK slaat u de 
kloktijd op en u kunt nu de tijdweer-
gave 12 u / 24 u instellen met de 
toetsen VALUE / + of DISPLAY / –. 
Bij invoer van de 12 h–weergave 
verschijnt dan bij de tijdweergave AM 
voor ’s morgens, PM voor ’s middags.

Stroomprijs per kWh (1e tarief)
1. Na invoer van de kloktijd inclusief 

de 12 h- / 24 h-weergave drukt u op 
de toets SET / OK. In het display 
verschijnt KOSTEN.

  
2. Voer nu de stroomprijs per kilowattuur 

in (in de regel gaat het om bedragen 
in centen). Stel het eurobedrag met de 
toets VALUE / + vooruit in en met de 
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toets DISPLAY / – achteruit.
3. Roep de bedragen in centen op met 

de toets HISTORY. De eerste plaats 
van de centweergave knippert en 
u kunt dan het getal met de toets 
VALUE / + vooruit instellen en met de 
toets DISPLAY / – achteruit.

4. Stel de andere plaatsen van de 
centweergave op dezelfde manier in 
(bijvoorbeeld: 0,185 = 18,5 cent).

5. Na invoer van het laatste getal van 
het centbedrag drukt u nog eens op 
de toets HISTORY. Het euroteken 
knippert. Met de toetsen VALUE / + 
of DISPLAY / – kunt u voor het euro-
teken een symbool voor een bankbil-
jet kiezen.

6. Als u over maar een tarief beschikt 
(d.w.z. geen nachtstroom), is de prijs-
invoer hiermee afgesloten. Beëindig 
de invoer met de toets SET / OK tot 
de normale weergave weer verschijnt.



26

 

Prijs voor nachtstroom (2e tarief)
Als u over nachtstroom beschikt, moet u 
als volgt te werk gaan:
1. Druk na invoer van de stroomprijs, 

zoals hiervoor weergegeven (dagta-
rief) op de toets SET / OK. De weer-
gave voor de kloktijd verschijnt. 

  
2. Voer hier de kloktijd in, vanaf wanneer 

het dagstroomtarief geldt. Stel de uren 
met de toets VALUE / + vooruit in en 
met de toets DISPLAY / – achteruit.

3. Roep de minuten op met de toets 
HISTORY. Stel ze met de toets 
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VALUE / + vooruit in en met de toets 
DISPLAY / – achteruit.

4. Druk op de toets SET / OK, dan ver-
schijnt de weergave voor het nacht-
stroomtarief.

  

5. Voer nu de stroomprijs per kilowattuur 
in (in de regel gaat het om bedragen 
in centen). Stel het eurobedrag met 
de toets VALUE / + vooruit in en met 
de toets DISPLAY / – achteruit.

6. Roep de bedragen in centen op met 
de toets HISTORY. De eerste plaats 
van de centweergave knippert en 
u kunt dan het getal met de toets 
VALUE / + vooruit instellen en met 
de toets DISPLAY / – achteruit.
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7. Stel de andere plaatsen van de 
centweergave op dezelfde genoem-
de manier in. (Voorbeeld: 0,185 = 
18,5 cent). Invoeren zoals onder het 
menupunt „Prijs per kWh instellen“ is 
weergegeven.

8. Druk op de toets SET / OK, dan ver-
schijnt de weergave kloktijd, vanaf 
welke het nachtstroomtarief geldt. 
Voer hier de kloktijd in. 

9. Stel de uren met de toets VALUE / + 
vooruit in en met de toets DISPLAY 
/ – achteruit.

10. Roep de minuten op met de toets 
HISTORY. Stel ze met de toets 
VALUE / + vooruit in en met de toets 
DISPLAY / – achteruit.

Broeikasgasemissies (GHG) 
Bij de opwekking van energie worden 
broeikasgassen (onder andere kool-
stofdioxide CO2) geproduceerd, die het 
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milieu belasten. Met dit apparaat hebt u 
de mogelijkheid uit te vinden, hoeveel 
CO2 er door de energieleverancier bij 
de gemeten kWh-waarde wordt vrijge-
maakt. Afhankelijk van de soort energie 
zijn er verschillende CO2-equivalenten. 
Het CO2-equivalent geeft aan, hoeveel 
een vastgelegde hoeveelheid van een 
broeikasgas bijdraagt aan het broei-
kaseffect. Als vergelijkingswaarde dient 
koolstofdioxide.
De factor voor de CO2-equivalenten 
wordt in kg/kWh in het apparaat inge-
voerd en daarom ook in kg/kWh weer-
gegeven. Aanwijzingen voor de in te 
voeren CO2-equivalenten vindt u op 
uw elektriciteitsrekening en ook op het 
internet, in vakboeken of bij uw energie-
leverancier.
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1. Na invoer van de kloktijd voor het 
nachtstroomtarief drukt u op de toets 
SET / OK. 

  

2. Voer nu een factor voor CO2 in. Stel 
de waarde met de toetsen VALUE / + 
of DISPLAY / – in.

3. Schakel met de toets HISTORY over 
op de decimaal of plaatsen achter de 
komma en stel de waarde in met de 
toetsen VALUE / + of DISPLAY / –.

Overbelastingswaarschuwing
Met deze functie kunt u vastleggen, bij 
welke stroomwaarde (16 A max.) en welk 
vermogen (3680 W max.) het apparaat 
een overbelastingswaarschuwing moet 
geven. Als een van de overbelastings-
waarden wordt overschreden, wordt in 
het display knipperend OVERLOAD 
weergegeven en wordt de overeenkom-



31

stige waarde, A voor ampère of W voor 
watt weergegeven. Verder wordt er een 
waarschuwingstoon gegeven. 
Invoer van de overbelastingswaarde 
voor watt (W)

1. Na invoer van de waarde voor de 
broeikasgasemissies drukt u op de 
toets SET / OK.

2. In het display knippert de melding 
OVERLOAD, W of A.

  
3. Met de toetsen VALUE / + of DIS-

PLAY / – kunt u naar W wisselen.

4. Druk op de toets HISTORY. In het 
display knippert het eerste cijfer. Met 
de toetsen VALUE / + of DISPLAY / – 
kunt u het gewenste getal invoeren.
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5. Druk op de toets HISTORY, om naar 
het volgende (tweede) cijfer over te 
schakelen. Met de toetsen VALUE / + 
of DISPLAY / – kunt u het gewenste 
getal invoeren.

6. Voer de verdere cijfers in, zoals in 
stap 4 en 5 is aangegeven, tot u de 
gewenste waarde hebt ingesteld. 

7. Na invoer van het laatste cijfer drukt 
u op de toets HISTORY.

Invoer van de overbelastingswaarde 
voor ampère (A)
1. In het menu OVERLOAD kunt u met 

de toetsen VALUE / + of DISPLAY / – 
naar A schakelen.
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2. Druk op de toets HISTORY. In het 
display knippert het eerste cijfer. Met 
de toetsen VALUE / + of DISPLAY / – 
kunt u het gewenste getal invoeren.

3. Druk op de toets HISTORY, om naar 
het volgende (tweede) cijfer over te 
schakelen. Met de toetsen VALUE / + 
of DISPLAY / – kunt u het gewenste 
getal invoeren.

4. Voer de verdere cijfers in, zoals in 
stap 9 en 10 is aangegeven, tot u de 
gewenste waarde hebt ingesteld.

5. Na invoer van het laatste cijfer drukt 
u op de toets SET / OK om de waar-
den op te slaan en weer naar de 
normale weergave terug te keren. 
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De meting uitvoeren
Let er daarbij op, dat het totaal-
vermogen van de aangesloten 
verbruikers de 3680 watt niet 
mag overstijgen!

Nadat u de kloktijden, stroomprijzen, 
CO2-factor en overbelastingswaarde 
hebt ingesteld, kunt u beginnen met de 
metingen.
1. Sluit het apparaat aan op een vol-

gens de regels geïnstalleerd en 
beveiligd 230 V-stopcontact.

2. Sluit nu de verbruiker aan.
Weergeven van meetwaarden 
Automatische weergave van meet-
waarden
Het apparaat laat u tijdens de uitvoering 
voortdurend verscheidene meetwaar-
den zien. Weergegeven worden:
• V (netspanning in volt)
• A (de momenteel lopende stroom in 

ampère)
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• W (opgenomen vermogen in watt)

Afzonderlijke weergave van meet-
waarden 
De automatische weergavemodus kan 
worden onderbroken, als u de toets 
VALUE / + indrukt. De volgende waar-
den kunnen worden uitgekozen door 
herhaaldelijk op de toets VALUE / + te 
drukken:
• V (netspanning in volt)
• A (de momenteel lopende stroom in 

ampère)
• W (opgenomen vermogen in watt)
• Hz (netfrequentie)
• cosφ (arbeidsfactor)
• A MAX (maximumwaarde stroom in 

ampère)
• W MAX (maximaal opgenomen ver-

mogen in watt)
Nadat de toetsen 30 seconden niet zijn 
ingedrukt, schakelt het apparaat weer 
naar de automatische weergavemodus.
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Weergave van verbruikswaarden 
De gemeten verbruikswaarden kunnen 
worden opgeroepen door op de toets 
DISPLAY / – te drukken. De volgende 
waarden kunnen door te drukken na 
elkaar worden opgeroepen.
• TIJD (actuele kloktijd)
• kWh TOTAAL (totaalverbruik in kWh)

Het gehele gemeten verbruik in kWh 
wordt weergegeven. Weergave tot 
999.999 kWh.

• TIJD TOTAAL (totale meettijd)
Hier wordt de tijd gemeten zo lang 
een verbruiker is aangesloten. 
Seconden worden aangegeven tot 
99:59:59 hh:mm:ss. Vanaf 100 uur 
worden geen seconden meer weer-
gegeven. Maximale weergave tot 
9999.59 hhhh.mm. 

• KOSTEN TOTAAL (kosten hele 
meettijd)
De totale kosten voor het stroom-
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verbruik worden weergegeven. Ook 
wordt rekening gehouden met het 
verbruik van nachtstroom, voor zover 
deze is ingevoerd.

• GHG (broeikasgasemissies CO2 in kg).

Instellen van een bepaalde meet-
waarde
1. Onderbreek de uitvoermodus met de 

toets VALUE / +.
2. Kies een gewenste waarde door 

herhaaldelijk de toets VALUE / + in te 
drukken. 

3. Druk de toets SET / OK in. De weer-
gegeven waarde blijft in het display 
weergegeven. 

4. Om weer naar de uitvoermodus terug 
te keren, drukt u op de toets  
VALUE / +.
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Verbruiksgeschiedenis
Uw energieverbruiksmeter registreert 
het energieverbruik van een aangeslo-
ten apparaat over een langere periode. 
De waarden zijn het beste te gebruiken, 
als er aan dezelfde verbruiker gemeten 
wordt. Het verbruik wordt als staafdi-
agram en als getalwaarde geregistreerd. 
Dat is zowel voor de laatste 7 dagen als 
voor de laatste 7 maanden mogelijk. De 
afzonderlijke balken in de kolommen 
representeren de verbruikte kWh.
De schaalverdeling wordt altijd in het 
display weergegeven, zoals bijv. 1 bar = 1 
kWh of 1 bar = 2 kWh enz. Al naar gelang 
het verbruik verandert de schaalverdeling.

Grafi sche weergave van het verbruik
Het verbruik wordt beneden in het LC-dis-
play grafi sch met balken weergegeven, 
waarbij elk kolom van het verbruik van een 
dag resp. van een maand weergeeft (-1 = 
een dag/maand terug, -2 = twee dagen/
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maanden terug enz. tot -7 = zeven dagen/ 
maanden terug). U kunt uw stroomver-
bruik over de voorbije dagen of maanden 
dus heel snel optisch waarnemen aan 
de balken en ook als verbruikswaarden 
oproepen.
Door doorlopend op de toets HISTORY te 
drukken, worden de volgende waarden na 
elkaar weergegeven:
• Het verbruik van de laatste 7 dagen
• Het verbruik van de laatste 7 maanden
• Het verschil in het verbruik van de 

laatste 7 dagen. Weergave van de 
afwijkingen tussen de afzonderlijke 
dagen. (Voorbeeld: Als u op de eerste 
dag 2 kWh en op de tweede dag 3 kWh 
gemeten hebt, dan wordt het verschil 
van 1 kWh weergegeven.)

• Het verschil in het verbruik van de 
laatste 7 maanden. Weergave van de 
afwijkingen tussen de afzonderlijke 
maanden.
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Houd er rekening mee, dat de weerga-
ve in het staafdiagram een benaderde 
weergave is. Als bijv. 1 BAR = 1 kWh is 
en op een dag 2 balken worden weer-
gegeven, kan de werkelijk gemeten 
waarde tussen 1,01 kWh en 1,99 kWh 
liggen. Voor nauwkeurige meetwaarden 
roept u de gegevens voor dagen of 
maanden op.

Verbruikswaarden (kWh) weergeven
U kunt het verbruik voor afzonderlijke 
dagen of maanden ook in absolute 
waarden (kWh) laten weergeven.

1. Verbruikswaarden voor dagen
• Druk op de toets HISTORY, tot in het 

display het staafdiagram voor het ver-
bruik voor dagen verschijnt.

• Druk en houd de toets HISTORY 
ingedrukt, tot de waarde in de weer-
gave verschijnt en knippert. Parallel 
daaraan knippert ook het betreffende 
staafdiagram. 
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• Met de toetsen VALUE / + of 
DISPLAY / – kunt u de verbruiks-
waarden van de afzonderlijke dagen 
laten weergeven.

• Als er geen balk boven een dag-
weergave te zien is, is de gemeten 
waarde = 0. 

2. Verbruikswaarden voor maanden
• Druk op de toets HISTORY, tot in het 

display het staafdiagram voor maan-
den verschijnt.

• Druk en houd de toets HISTORY 
ingedrukt, tot de waarde in de weer-
gave verschijnt en knippert. Parallel 
daaraan knippert ook het betreffende 
staafdiagram. 
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• Met de toetsen VALUE / + of  
DISPLAY / – kunt u de verbruiks-
waarden van de afzonderlijke maan-
den laten weergeven.

• Als er geen balk boven een maand-
weergave te zien is, is de gemeten 
waarde = 0.

Aanwijzing: De weergave van de 
gebruikswaarden staat alleen ter be-
schikking voor het verbruik, niet voor 
de weergave van de verschillen tussen 
dagen en maanden. Als er 10 seconden 
geen volgende toets wordt ingedrukt, 
schakelt het apparaat automatisch weer 
naar de normale weergave terug.
U kunt ook met de toets SET / OK naar 
het standaard-display terugkeren.
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cosφ (arbeidsfactor)
De arbeidsfactor geeft de verhouding 
tussen effectief vermogen en schijnbaar 
vermogen. Hij is een maat voor welk 
deel van het schijnbare vermogen in 
effectief vermogen wordt omgezet. Voor 
verdere informatie hierover raadpleegt u 
de vakboeken.

Wissen van meetwaarden 

U kunt alle gemeten en geregistreer-
de waarden wissen. De invoergege-
vens zoals kloktijden, stroomprijzen, 
CO2-factor en overbelastingswaarden 
blijven behouden. 
1. Druk en houd de toets DISPLAY 

/ – tegelijk met de toets VALUE / +  
3 seconden ingedrukt tot het hele 
display knippert.

2. Druk en houd de toets DISPLAY / – 
tegelijk met de toets SET / OK  3 secon-
den ingedrukt
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3. Alle meetresultaten zijn defi nitief 
gewist!

Afbreken van het wisproces
Als u na de stap 1 niets meer doet, 
keert de meter na 10 seconden terug in 
die normale weergavemodus. De mee-
tresultaten zijn niet gewist.
De resultaten worden alleen gewist, als 
u stap 1 uitvoert en binnen 10 seconden 
de toetsen volgens stap 2 indrukt!
Aanwijzing: Wis de meetresultaten altijd 
met volle batterijen of als het apparaat 
op het net is aangesloten.

Probleemoplossing 

Ongewone weergave in het display
Als het display een ongewone weer-
gave laat zien of niet reageert op de 
bediening van de knoppen, moet het 
apparaat worden geïnitialiseerd. 

1. Trek het apparaat uit het stopcontact.
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2. Haal de batterijen er kort uit en zet ze 
er vervolgens weer in zoals onder het 
punt „Vervanging van de batterij“ is 
beschreven.

Let op: Doordat de batterij eruit 
wordt genomen, wordt de kloktijd 
teruggesteld. Alle andere instellin-
gen blijven ongewijzigd.

Reiniging 

Gebruik voor de reiniging een zachte, 
droge doek.

Gevaar voor een elektrische 
schok!
• De energieverbruiksmeter 

moet steeds van het stroomnet 
worden gescheiden, als het 
gereinigd moet worden.

• Het apparaat mag niet worden 
afgewassen of in vloeistoffen 
worden gedompeld. 
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Bescherming van het milieu 

Afvoer van de batterijen
Batterijen en accu’s mogen niet bij 
het huisvuil!
Iedere gebruiker is wettelijk verplicht, 
batterijen en accu’s bij een inzamel-
punt in zijn gemeente, zijn wijk of in de 
handel in te leveren. Alle batterijen en 
accu’s kunnen daardoor milieuvriende-
lijk worden afgevoerd.

Batterijen en accu’s, die schade-
lijke stoffen bevatten, zijn door 
dit Hg, Cd, Pb  teken en door 

chemische symbolen aangeduid (Cd 
voor cadmium, Hg voor kwik, Pb voor 
lood).
Afvoer van oude apparaten

(Van toepassing in de Europese 
Unie en andere Europese staten 
met systemen voor de gescheiden

 inzameling van waardevolle stoffen) 

Hg, Cd, Pb
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Oude apparaten mogen niet bij het huis-
vuil! Als het apparaat ooit niet meer kan 
worden gebruikt, dan is elke verbrui-
ker wettelijk verplicht, oude apparaten 
gescheiden van het huisvuil bijv. bij een 
innamepunt in zijn gemeente/zijn wijk af 
te geven. Hiermee wordt gewaarborgd, 
dat oude apparaten vakkundig benut 
worden en negatieve invloeden op het 
milieu worden voorkomen.
Daarom zijn elektrische apparaten met 
het bovenstaande symbool gemerkt.

Verpakking
Gooi niet meer benodigde verpakkings-
materialen in overeenstemming met de 
milieueisen en op soort gesorteerd in de 
daarvoor beschikbaar gestelde inzamel-
containers.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als 
PDF-bestand van onze homepage
www.gt-support.de worden gedownload.
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Technische gegevens,  
GT-PM-07
In-/uitgangsspanning: 230 V~, 50 Hz
Stroomverbruik: max. 16 A
Spanningsmeetbereik: 190 V - 270 V
Stroommeetbereik:   vanaf 0.001 A - 20 A
Vermogensmeetbereik: 0.23 W – 3680 W
Frequentieweergave: 46 - 65 Hz
Resolutie: 0.001 W
Verbruiksmeting: 0 – 999.999 kWh
Broeikasgasemissies: 0 – 999.999 kg
Weergaveduur: bis 9999.59 hhhh.min
Weergave verbruik: 7 dagen resp.

7 maanden
In binnenruimtes toegelaten bij 10 ° tot 
40 °C bedrijfstemperatuur
Omdat onze producten voortdurend 
verder worden ontwikkeld en verbeterd, 
zijn ontwerp- en technische wijzigingen 
mogelijk.
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Conformiteitsverklaring 
De conformiteit van het product met de 
wettelijk voorgeschreven normen wordt 
gewaarborgd. De volledige conformi-
teitsverklaring vindt u op het internet op 
www.gt-support.de.

Meetnauwkeurigheid 

(Frequentie: 46-65 Hz, bij normale ka-
mertemperatuur, vervormingsfactor van 
spanning / stroom < 15%, meetstroom 
>= 1,00 A / sinusvormig. Frequentie = 
50 of 60 Hz, geen elektronische scha-
keling)
• Volt:  (±2% van de meetwaarde)
• Ampère: (±2% van de meetwaarde)
• Watt:  (±2% van de meetwaarde)
• Arbeidsfactor: (±2% van de meet-

waarde)
• Energieverbruik: minder dan 1 W
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Garantievoorwaarden 

Het door u gekochte product werd met de 
grootste zorg en onder voortdurende pro-
ductiebewaking gefabriceerd.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar en be-
gint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldi-
ge vervaardigingen controleprocedures 
eens uitvallen, dan neemt u contact op 
met ons Service Center.

2. Richt u voor alle vragen om nadere in-
lichtingen en bestellingen van vervan-
gen onderdelen telefonisch tot ons Ser-
vice Center.

3. We bieden garantie overeenkomstig 
de wettelijke/landspecifi eke bepalingen 
(bewijs door rekening). Schades, die op 
natuurlijke slijtage, overbelasting of on-
juiste behandeling zijn terug te voeren, 
blijven van de garantie uitgesloten.
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Neem in geval van reclamatie vooraf 
telefonisch contact op met de service-
hotline. Daar zal men u graag omtrent 
de verdere procedure informeren. Zend 
uw artikel NIET ongevraagd in!
Bewaar de kassabon als bewijs voor de 
aankoop.

Deze garantie geldt niet in geval van 
schades, die door ongevallen, onjuist 
gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot 
onze Service-Hotline:

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM
Hotline: 0900 / 44 666 44
Fax: +32 (0) 360 55 043
Mail: gt-support@teknihall.be
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De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat 
onbevoegden op de een of andere wijze 
ingrepen aan dit apparaat hebben uitge-
voerd.

Mocht het apparaat naar ons ser-
viceadres worden gestuurd, dan moet 
u erop letten, dat dit gebeurt in een ge-
schikte verpakking. Voor beschadigin-
gen die door het transport zijn ontstaan, 
zijn wij niet aansprakelijk.
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GARANTIEBEWIJS
(Bewijs en kassabon zorgvuldig bewa-
ren, voor het geval dat van de garantie 
gebruik wordt gemaakt).

Apparaat: Energieverbruiksmeter

Type:
     
     
Garantietermijn:   

Voor dit artikel geldt 36 maanden garan-
tie vanaf koopdatum volgens kassabon 
(kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen).

Verkocht door ALDI-fi liaal:

     
Plaats:   

Straat: 



Servicebedrijf:
Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER, BELGIUM
Hotline: 0900 / 44 666 44
Fax: +32 (0) 360 55 043
Mail: gt-support@teknihall.be

Naam van de koper:

Straat:  

Postcode/plaats:
     
Mail:
(til statusmeddelelser ved reparation)  
Handtekening van de koper:

     
Omschrijving van de storing:
    
 
PO51000215   47ZA15
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