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BELANGRIJK:
Lees gebruiksaanwijzing en bewaar hem.
Besteed aandacht aan de veiligheidsaanwijzingen en 
volg ze op.
Sluit geen een apparaat aan met een belasting van 
meer dan 16 Amp.
Zorg er altijd voor dat de stekker van enig apparaat 
altijd volledig in de aansluiting op het toestel wordt 
gestoken.

WAARSCHUWING:
Sluit nooit twee of meer toestellen op elkaar aan!
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Gebruiksaanwijzing
1. Inleiding
Deze gebruiksaanwijzing dient volledig en zorgvuldig te 
worden gelezen. Ze vormen een onderdeel van uw nieuw 
aangeschafte energiemeettoestel en bevatten belangrijke 
informatie met betrekking tot de bediening en het onder-
houd. Alle voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden 
genomen bij het gebruik van dit apparaat. Als u vragen 
hebt met betrekking tot het gebruik van dit apparaat, neem 
dan contact op met uw dealer of ons servicekantoor. Deze 
gebruiksaanwijzing dient op een veilige plaats te worden 
bewaard en dient indien nodig als naslag overgedragen te 
worden aan derden.

2. Inhoud van de Verpakking
Gelijk na het uitpakken dient de inhoud van de verpakking 
van de energiemeettoestel te worden gecontroleerd op 
compleetheid. Controleer ook of het toestel zelf in goede 
staat is.

1 x Energiemeettoestel
1 x Gebruiksaanwijzing
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3. Technische Gegevens
Product:    Energiemeettoestel  
   EM 231
Soort bescherming:   IP20
Nominale spanning:   230 V ~ 50 Hz
Maximale. belasting:   3600 W (230 V ~ 16 A)
Meetbereik spanning:   190 - 276 V ~
Meetnauwkeurigheid spanning:  +/-1%
Meetbereik stroom:   0,01 - 16 A
Meetnauwkeurigheid stroom:  +/-1% of +/-0,01 A
Meetbereik vermogen:   0,2 - 3600 W
Meetnauwkeurigheid vermogen:  +/-1% of +/-0,2 W
Bereik vermogensopname: 0 - 9999,9 kWh
Meetbereik frequentie:   45 - 65 Hz
Nauwkeurigheid klok:   +/- 1 minuut per maand
Opgenomen vermogen:  < 0,5 W
Bedrijfstemperatuur:   -10º C tot +40º C
Batterijen:    3 knoopcellen 1,5 V 
   LR44/AG13 
Levensduur batterijen:   ongeveer 3 maanden 
   zonder netspanning 

Toepassing: Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor 
gebruik binnenshuis. De vermogensaansluiting is voorzien 
van een geïntegreerd beschermend contact.
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4. Bediening

4.1  Veiligheidsaanwijzingen voor het Apparaat
• Alle veiligheids- en gebruiksaanwijzingen dienen te 

worden gelezen voordat de energiemeettoestel in gebruik 
wordt genomen.

• De veiligheids- en gebruiksaanwijzing dienen voor toe-
komstige raadpleging te worden bewaard.

• Alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiks-
aanwijzing dienen nauwgezet te worden nageleefd.

• Alle gebruiksaanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
• Gebruik de energiemeettoestel uitsluitend in een droge 

ruimte binnenshuis. Gebruik hem niet in vochtige ruimtes 
zoals badkamers, wasruimtes of buiten.

• Stel de energiemeettoestel niet bloot aan extreme wisse-
lingen in temperatuur of druk, schokken of direct zonlicht.

• Zorg ervoor dat er geen voorwerpen of vloeistoffen 
terechtkomen in het toestel door de openingen in de 
behuizing.

• belast de vermogensaansluiting uitsluitend met de maxi-
maal toegestane belasting.

• Laat aangesloten verwarmingen nooit onbeheerd.
• Als de energiemeettoestel gedurende langere tijd niet 
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wordt gebruikt, haal hem dan uit het stopcontact en be-
waar hem op een droge, koele plaatst, buiten het bereik 
van kinderen.

• Gebruik de energiemeettoestel niet als het apparaat zelf 
of de geïntegreerde stekkerdoos is beschadigd. Haal 
hem onmiddellijk uit het stopcontact en haal de stekker 
van het aangesloten apparaat eruit.

• Reparaties aan het apparaat dienen uitsluitend door een 
specialist te worden uitgevoerd.

• Deze energiemeettoestel is niet bestemd voor gebruik 
door personen (inclusief kinderen) met verminderde 
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan 
kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan van en 
met betrekking tot het gebruik van het apparaat zijn ge-
ïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan 
om te verzekeren dat zij niet met de energiemeettoestel 
kunnen spelen.
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4.2 Vooraanzicht            
              

Scherm
10 11 12 13 14

15
16
17

18
19
20
21

222324252627

28

1

2
3
4
5
6
7

8

9



40

NL Gebruiksaanwijzing EM 231

4.3 Plaats van de Bedieningsorganen, Functies en 
Scherm
1 Batterijvak Het batterijvak bevindt zich aan 

de achterkant van het apparaat. 
Plaats 3 knoopcellen LR44/AG13 
met de juiste polariteit, zoals 
aangegeven in the batterijvak.

2 Scherm Hier worden alle waardes van 
ingestelde parameters en metin-
gen weergegeven.

3 Herinsteltoets 
MASTER CLEAR

Druk deze knop met een puntig 
voorwerp om alle gegevens in 
geheugen opnieuw in te stellen, 
inclusief tijd en alle programma’s.

4 UP toets Instellen van de Tijd, prijs, prijs 
programma’s in combinatie met 
de SET toets.

5 SET toets Instellen van de Tijd, prijs, prijs 
programma’s in combinatie met 
de UP toets.

6 FUNC toets Druk deze toets om het geeft 
weertand te wijzigen.
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7 Netaansluiting Steek deze in een stopcontact 
met 230 V ~ 50 Hz.

8 Stekkerdoos Sluit het te meten apparaat 
hierop aan.

9 Aardcontact Aardpen.
10 Schermeenheden voor gebruikswaardes.
11 Geef weer: AMP.
12 Geef weer: WATT.
13 Geef weer: kWh.
14 Geef weer: SET.
15 Geef weer: VOLTac.
16 Geef weer: COST/kWh.
17 Geef weer: MAX OVERLOAD WARNING.
18 Geef weer: PRICE 1 en 2, TOTAL PRICE 1 en 2.
19 Geef weer: dag van de week MO, TU, WE, TH, FR, 

SA, SU
20 Geef weer: CLOCK.
21 Geef weer: seconden.
22 Geef weer: minuten.
23 Geef weer: uren.
24 Geef weer: TOTAL ON TIME.
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25 Geef weer: AM, PM.
26 Geef weer: Hz.
27 Geef waarde vermogensfactor weer.
28 Geef weer: POWER FACTOR.

4.4 Aanwijzingen voor het Gebruik
Steek de netaansluiting (7) van de energiemeettoestel in 
een standaard stopcontact met 230 V 50 Hz. Het scherm 
(2) gaat automatisch aan en geeft de huidige tijd (20, 21, 
22, 23), dag van de week (19), netspanning (10, 15) en 
frequentie (26, 27) weer.

4.4.1 Instellen van de Tijd
Druk de FUNC toets (6) totdat CLOCK (20) wordt weerge-
geven rechtsonder op het LCD-scherm.
Druk eenmaal de SET toets (5); de dag van de week (19) 
begint te knipperen.
Druk de UP toets (4) om de dag van de week in te stellen 
(19) op MO, TU, WE, TH, FR, SA of SU.
Druk opnieuw de SET toets (5) om de instelling van de dag 
van de week te bevestigen; de uuraanduiding (23) begint te 
knipperen.
Druk de UP toets (4) om de uren (23) van de tijd in te stellen.
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Druk opnieuw de SET toets (5) om de ureninstelling te be-
vestigen; de minutenaanduiding (22) begint te knipperen.
Druk de UP toets (4) om de minuten (22) van de tijd in te 
stellen en druk opnieuw de SET toets (5) om de instelling 
van de tijd te bevestigen.

Steek nu de stekker van het te meten apparaat in het 
toestel en schakel het in. De energiemeettoestel begint het 
verbruik te meten.

4.4.2 Instellen en Weergeven Kosten/kWu/Weergeven 
Meetfuncties

Instellen en Weergeven Kosten/kWu
Als op het scherm VOLTAGE / CURRENT / WATT ver-
schijnt, houd dan de FUNC toets (6) gedurende tenminste 
2 seconden ingedrukt totdat Cost/kWh (16) wordt weerge-
geven. Als er al 2 prijzen werden ingevoerd, dan kunnen 
deze één voor één worden weergegeven door het drukken 
van de FUNC toets (6).

Instellen Kosten/kWu (Prijs 1)
Houd nadat de kosten/kWu voor prijs 1 (18) worden 
weergegeven, de SET-toets (5) ingedrukt totdat het eerste 
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cijfer begint te knipperen. De kosten/kWu kan nu ingesteld 
worden. Stel de juiste waarde voor het eerste cijfer in met 
de UP-toets (4). Druk nu opnieuw de SET-toets (5) totdat 
het tweede cijfer begint te knipperen en stel de juiste 
waarde in met de UP-toets (4). Herhaal deze procedure 
voor het derde en vierde cijfer.
U kunt de decimaalpunt verplaatsen door de SET-toets (5) 
in te drukken totdat de decimaalpunt begint te knipperen, 
waarna u hem naar de gewenste positie kunt verplaatsen 
met de UP-toets (4).
Druk opnieuw de SET-toets (5) en het tijdscherm (- : - -) 
voor de ingevoerde prijs 1 (18) na ON TIME (24) begint te 
knipperen. Druk SET (5) om de procedure voor het instel-
len van prijs 1 te voltooien, indien er geen tweede prijs 
nodig is.

Om een tweede prijs in te voeren (bijv. dag-/nachttarief) 
dient er eerst een starttijd voor prijs 1 ingevoerd te worden. 
Wanneer het tijdscherm na ON TIME (24) voor prijs 1 
(18) knippert, druk dan de UP-toets (4) om de dag van de 
week voor het beginpunt in te stellen (zie vorige sectie). 
Druk nu de SET-toets (5), totdat de urenaanduiding begint 
te knipperen en druk de UP-toets (4) om het uur voor het 
beginpunt in te stellen. Herhaal deze procedure voor de 
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minutenaanduiding. Druk tenslotte de SET-toets (5) om de 
instellingen voor prijs 1 te voltooien.

Instellen Kosten/kWu (Prijs 2)
Het instellen van de kosten/kWu voor prijs 2 is vergelijk-
baar met die van prijs 1.
Zorg ervoor dat bij het begin prijs 2 (18) wordt weergege-
ven.
Druk de FUNC-toets (6) om naar het weergeven van prijs 
2 (18) te gaan, voordat de procedure voor het instellen 
wordt gestart met behulp van de SET-toets (5).

Weergeven Meetfuncties
Druk herhaaldelijk de FUNC toets (6) om achtereenvol-
gens de volgende informatie weer te geven: VOLTAGE, 
CURRENT, WATT – kWh - TOTAL PRICE (10, 18).
Druk de FUNC toets (6) om de opgenomen stroom van het 
aangesloten apparaat weer te geven in het veld voor de 
waarde (10) op het LCD-scherm, AMP (11) wordt weerge-
geven in de apparatensectie en de POWER FACTOR  
(27, 28).
Druk opnieuw de FUNC toets (6) om het vermogen (in 
Watt) van het aangesloten apparaat weer te geven in het 
veld voor de waarde (10) op het LCD-scherm, WATT (12) 
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wordt weergegeven in de apparatensectie en de POWER 
FACTOR (27, 28).
Druk opnieuw de FUNC toets (6) om de energieverbruik 
van het aangesloten apparaat weer te geven in het veld 
voor de waarde (10) op het LCD-scherm. kWh (13) wordt 
weergegeven in de apparatensectie en de POWER FAC-
TOR (27, 28).
Druk opnieuw de FUNC toets (6) om TOTAL PRICE (10, 
18) en TOTAL ON TIME (21, 22, 24) in minuten weer te 
geven van het aangesloten apparaat.
Druk opnieuw de FUNC toets (6) om VOLTac. (15) en Hz 
(26, 27) weer te geven. Houd de FUNC toets (6) geduren-
de tenminste 2 seconden ingedrukt om COST/kWh weer 
te geven.
Als de maximale belasting wordt overschreden zal MAX 
OVERLOAD WARNING (17) op het scherm (2) knipperen.

4.4.3 Sluimerstand
Het scherm (2) keert ongeveer 10 seconden nadat een 
toets werd ingedrukt terug naar de sluimerstand en geeft 
de tijd (20, 21, 22, 23, 25), dag van de week (19), netspan-
ning (10, 15) en frequentie (26, 27) weer.
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4.4.4 Herinsteltoets
Druk met een puntig voorwerp de herinsteltoets MASTER 
CLEAR om alle gegevens in het geheugen te wissen, 
inclusief de huidige tijd en alle programma’s. Gedurende 
een paar seconden wordt het volledige scherm (2) met alle 
parameters weergegeven.

4.4.5 Vervangen van de Batterijen
De energiemeettoestel wordt vanaf de fabriek geleverd 
met 3 knoopcellen 1,5 V LR44/AG13 geplaatst in het 
batterijvak. Volg onderstaande stappen om de batterijen te 
vervangen:
Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van het ap-
paraat. Gebruik een platte schroevendraaier om voorzich-
tig het deksel van het batterijvak te wippen. Verwijder de 
lege batterijen en vervang ze door nieuwe. Let hierbij op 
de polariteit (+/-), zoals aangegeven op het deksel (vlakke 
kant (+) naar links). Plaats het deksel voorzichtig terug. 
Zorg dat de aansluitingen niet beschadigd worden wan-
neer u het deksel sluit.
Het deksel dient terug geplaatst te zijn voordat het toestel 
weer wordt gebruikt.
Als de energiemeettoestel gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt, haal dan de batterijen eruit om lekkage te 
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voorkomen.
Lekkende batterijen kunnen elektrische schokken en 
schade aan de energiemeettoestel veroorzaken.
Vervang de batterijen alleen als de energiemeettoestel uit 
het stopcontact is gehaald.
Vervang de batterijen alleen maar door batterijen van het 
zelfde soort. Gebruik geen lege en nieuwe batterijen door 
elkaar.
Gooi batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever 
lege batterijen in bij de hiertoe aangewezen verzamelpun-
ten.

5. Zorg en Onderhoud
Dit apparaat is onderhoudsvrij. Open het apparaat nooit 
en haal het niet uit elkaar. Haal voor het reinigen de ener-
giemeettoestel uit het stopcontact en haal de stekker van 
het aangesloten apparaat eruit.
Reinig de buitenkant uitsluitend met een schone en zachte 
doek.
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6. Afvoer
De energiemeettoestel dient aan het eind van 
zijn levensduur niet te worden weggegooid bij het 
normale huishoudelijk afval. Hij dient te worden 
ingeleverd bij een verzamelpunt voor het verwer-
ken van elektrische en elektronische apparaten.
Neem contact op met uw gemeente voor opties 
voor het afvoeren van dit apparaate op een 
milieubewuste en verantwoorde wijze.

7. Verklaring van Overeenstemming
Het CE-Symbool is toegepast in overeenstemming met de 
volgende Europese Richtlijnen:
2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn
2004/108/EC EMC- Richtlijn
De Verklaring van Overeenstemming is opgeslagen bij de 
fabrikant. Technische wijzigingen voorbehouden

Zie voor meer informatie de afdeling Service/FAQ op onze 
website www.dvw-service.com


