
EcoSaver Áramfogyasztás mérő  
 

Az Ecosaver Áramfogyasztás mérő méri az energiafogyasztást és kiszámítja a 
háztartási készülékek üzemeltetési költségeit. 
Segítségével meghatározhatjuk, hogy mely készülékek a háztartás legnagyobb 
energiafogyasztói, és így csökkenthetjük azok működtetését az energiamegtakarítás 
érdekében. 
 
Figyelmeztetés: 

- ne használjon két fogyasztásmérő készüléket egyszerre 
- kizárólag beltéri használatra 
- a fogyasztásmérőt úgy helyezze el, hogy könnyen ki lehessen húzni a hálózati 

dugaljból 
- a termék csak akkor feszültségmentes, ha ki van húzva a hálózati dugaljból 

 
Működése: 

- a termék belső memóriát használ az adatok tárolására, melyet az első 
használat alkalmával szükséges feltölteni 

- a töltés érdekében az első használat előtt csatlakoztassa a terméket 
önmagában a hálózatra legalább 10 percre 

- a hálózatra való csatlakozás után 5 percen belül aktiválódik a termék kijelzője 
- 10 perc töltés után a termék készen áll az energiafogyasztás mérésére 
- csatlakoztassa a háztartási gépet a termékhez, amelynek az 

energiafogyasztását mérni szeretné 
 

Az LCD kijelző felső része 
Nyomja meg az Energy (1. ábra – B gomb) gombot a következő adatok 
megjelenítéséhez az LCD kijelző felső részén: 

o W – Watt (energia fogyasztás) 
o V – Volt (feszültség) 
o A – Amper (áramerősség) 
o Hz – (hálózati frekvencia) 
o Power factor – Teljesítmény tényező 

 
Amennyiben a csatlakoztatott eszköz fogyasztása meghaladja a 3 680W-ot, a 
fogyasztásmérő túlterhelődik, és megjelenik az OVERLOAD felirat. 

 
 

Az LCD kijelző középső része 
Nyomja meg a COST (1. ábra – C gomb) gombot a következő adatok 
megjelenítéséhez az LCD kijelző középső részén: 

o kWh – összes energia fogyasztás kWh-ban 
o € – energiafogyasztás költsége €-ban 
o CO2 – energiafogyasztás becsült CO2 lábnyoma kg-ban 
o DAY – energiafogyasztás mérése 
o €/kWh – beállított energia költség €/kWh-ban 

Az energia költség beállításához nyomja meg, és tartsa nyomva a SET gombot (1. 
ábra – A gomb) 3 másodpercig. 
Nyomja meg az UP gombot (1. ábra – D gomb) hogy beállítsa az első számjegyet. 

 



A második számjegy beállításához nyomja meg ismét a SET gombot, majd állítsa be 
a kívánt értéket az A második számjegy beállításához nyomja meg ismét a SET 
gombot, majd állítsa be a kívánt értéket az UP gombbal, majd ismételje meg a 
folyamatot a harmadik, és a negyedik számjegy beállításához. 
Ha végzett, a COST gomb (1. ábra – C gomb) megnyomásával véglegesítheti a 
beállítást, így az elfogyasztott kWh energia költsége tárolása került. 

 
Az LCD kijelző alsó része 
Ez a rész mutatja az energiafogyasztás mérésének időtartamát. 
Amikor a pillanatnyi energiafogyasztás nem éri el a 0,5W-ot, az időtartam mérése 
szünetel, és automatikusan újraindul, ha a fogyasztás mértéke ismét meghaladja a 
0,5W-t, vagyis az időtartam azt mutatja, amikor a csatlakoztatott készülék 
fogyasztása meghaladta a 0,5W-t 
A mérés első órájában a kijelző a perceket, és másodperceket mutatja, majd egy óra 
után átvált az órák és percek megjelenítésére. 
24 óra eltelte után az időtartam mérése 00:00-val indul újra. 

 
Memória funkció 
A készülék beépített memóriával rendelkezik az adatok tárolására, ami 20 percig 
képes a programozott adatokat eltárolni. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a terméket szeretné egy másik hálózati dugaljra 
áthelyezni, azt 20 perc alatt szükséges végrehajtani ahhoz, hogy a beállított költség 
adatok ne vesszenek el. 
Az áthelyezés után az elsötétült kijelző bármel gomb megnyomásával aktiválható. 
Amennyiben több, mint 20 percig nem használta a terméket (a termék nem volt 
csatlakoztatva a hálózathoz), az energia költség adatok újbóli megadása válhat 
szükségessé, és a tárolt mérési adatok elvesznek. 

 
Reset funkció 
Amennyiben a kijelzőn rendellenes adatok tűnnének fel, vagy a termék nem 
megfelelően reagál valamely gomb megnyomására, kérjük indítsa újra a terméket az 
alábbiak szerint: egy hegyes tárgy (pl. ceruza) segítségével nyomja meg a terméken 
található besüllyesztett RESET gombot (1. ábra – E gomb). 

 
Működési tartományok 

Üzemi feszültség: 230V/50Hz 
Feszültségtartomány: 150V ~ 276V 
Üzemi áramerősség: max. 16A 
Energiafogyasztás megjelenítési tartománya: 0,0 W ~ 9 999 W (max. 16A/3 
680W) 
Feszültség megjelenítési tartománya: 0,0 V ~ 9 999 V (max. 276V) 
Áramerősség megjelenítési tartománya: 0,0 A ~ 9 999 A (max. 16A) 
Energia ár megjelenítési tartománya: 00,00 €/kWh ~ 99,99 €/kWh 
Összes felhasznált energia megjelenítési tartománya: 0,000 kWh ~ 9 999 kWh 
Összes energia költség megjelenítési tartománya: 0,00 € ~ 9 999 € 
CO2 lábnyom megjelenítési tartománya: 0,00 kg ~ 9 999 kg 
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