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1. Wstęp 
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach 
Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska. 

Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu 
oznacza, że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla 
środowiska. Nie umieszczać zużytych urządzeń bądź baterii w 
zwykłych pojemnikach na odpady. W tym celu należy skontaktować 
się z firmą zajmującą się recyklingiem. 

Urządzenie można przekazać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się 
recyklingiem. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotycząch ochrony 
środowiska. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalną firmą 
zajmującą się utylizacją odpadów. 
Dziękujemy za zakup produktu Velleman. Przed rozpoczęciem użytkowania 
prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. 
Jeżeli kamera uległa uszkodzeniu podczas transportu, nie uruchamiaj jej 
lecz niezwłocznie skontaktuj się z twoim dystrybutorem. 

2. Zasady bezpieczeństwa 

 

Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi 
użytkownikami. 

 

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które użytkownik 
mógłby serwisować samodzielnie. W razie konieczności 
serwisowania lub wymiany części, skontaktować się z 
autoryzowanym dealerem. 

3. Wskazόwki ogόlne 
Proszę zapoznać się z Velleman® usługi i gwarancja jakości na końcu 
niniejszej instrukcji. 

   

Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i 
ściekającymi cieczami. 

 
Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem. 

 

Chronić urządzenie przed wstrząsami i niezgodnym z 
przeznaczeniem użyciem. Podczas obsługi urządzenia unikać 
używania siły. 

 
• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego 
funkcjami.  
• Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu. 
• Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie 
urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie 
gwarancji. 
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4. Funkcje 
• wysoka dokładność i szybka reakcja 
• funkcja zapamiętywania danych 
• ręczny wybór skali 
• wartości maks. i min. 
• wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii 

5. Opis 
Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji. 

1 czujnik pomiarowy 6 przycisk zakresu 
2 regulacja punktu zerowego 7 przycisk HOLD 
3 wyświetlacz LCD 8 przycisk MIN/MAX  
4 przycisk ON/OFF 9 przycisk wł/wył podświetlenia 
5 przycisk wyboru jednostek W/B 10 komora baterii 

6. Obsługa 
Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji. 

• Upewnić się, że w komorze miernika są baterie. Należy zapoznać się z §8. 
• Nacisnąć przycisk zasilania [4], aby włączyć miernik mocy. Przycisnąć 

ponownie, aby wyłączyć. 
• Sprawdzić jaka wartość wyświetla się przy osłonce umieszczonej na 

czujniku [1]. Wyświetlacz powinien wskazywać 00.0. Jeżeli odczyt jest 
inny, obrócić pokrętło regulacji punktu zero [2] dopóki nie pojawi się 
00.0. 

• Zdjąć osłonkę ochronną z czujnika [1]. Aby zmierzyć energię słoneczną 
ustawić czujnik w pozycji poziomej. 

• Wybrać jednostkę pomiaru (W/m˛ lub BTU/ft˛xh) przyciskiem wyboru 
jednostki [5]. 
Uwaga: BTU = British Thermal Unit (Brytyjska jednostka cieplna) 

• Jeśli wyświetlacz pokazuje ‘OL’, należy wybrać odpowiedni zakres 
pomiaru, przyciskiem zakresu [6]. 

• Aby ‘zamrozić’ zmierzoną wartość na wyświetlaczu, nacisnąć przycisk 
HOLD [7]. Na wyświetlaczu pojawia się napis HOLD. Nacisnąć ponownie, 
aby wyjść z trybu ‘zamrożenia’ wartości. 

• Nacisnąć przycisk MIN/MAX, by pokazać najwyższą zmierzoną wartość 
[8]. Na wyświetlaczu pojawia się MAX. Aby zobaczyć najniższą wartość, 
ponownie nacisnąć przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się MIN. Nacisnąć i 
przytrzymać przycisk MIN/MAX [8] przez 3 sek., by wrócić do trybu 
zwykłego. 

• Nacisnąć przycisk podświetlenia [9], aby włączyć lub wyłączyć 
podświetlenie. 

• Po wykonaniu pomiarów, umieścić osłonę z powrotem na czujniku. 
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7. Konserwacja 
• Należy regularnie przecierać urządzenie wilgotną ściereczką 

niepozostawiającą śladów. Nie stosować alkoholu ani rozpuszczalników. 
Nie naciskać wyświetlacza. 

• Nigdy nie zanurzać miernika w żadnym płynie. 

8. Baterie 
• Gdy wyświetlacz staje się nieczytelny należy wymienić baterie. 
• Otworzyć pokrywkę komory baterii z tyłu miernika i włożyć trzy nowe 

baterie AAA 1,5V (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniem biegunów 
wewnątrz komory baterii. 

• Zamknąć komorę baterii. 
 
OSTRZEŻENIE:  

Nie przebijać i nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą 
wybuchnąć. Nie próbować ładować baterii (alkalicznych) 
niebędących akumulatorkami. Utylizować baterie zgodnie z 
lokalnymi przepisami. Przechowywać baterie w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

9. Specyfikacja techniczna 
jednostka pomiaru W/m² lub BTU/(ft²xh) 

zakres pomiarowy do 1999W/m² lub 634BTU/(ft²xh) 

rozdzielczość 1W/m² / 1BTU/(ft²xh) 
 

dokładność  ±10W/m² (±3BTU/ft²xh) lub ±5% (w 
zależności od tego, która wartość jest 
większa) 

dodatkowy błąd wynikający z 
wpływu temperatury  

±0,38W/m²/°C 

czas próbkowania ±0,25s 

wymiary 162 x 63 x 28mm 

masa (z bateriami) ±250g 
 
Używać miernika tylko z oryginalnymi akcesoriami. Firma Velleman nv nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia ciała lub mienia wynikającego z 
(niewłaściwego) użytkowania sprzętu. Dalsze informacje o produkcie dostępne są 
na stronie www.velleman.eu. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.   
 

© NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH  
Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi  będącymi w 
posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Niniejsza 
instrukcja nie może być kopiowana, odtwarzana, tłumaczona ani 
zapisywana na jakimkolwiek nośniku elektronicznym bez wcześniejszej 
pisemnej zgody właściciela praw autorskich.   


