
دليل املستخدم لعداد مسبق الدفع  )السويدي إلكرتوميرت (

EM101-5  طراز

نظرة عىل العداد:

يستخدم هذا العداد لقياس استهالك الطاقة يف 220 فولت، 50 هرتز، و10 /  80أمبري، والعداد امن ضد تالعبات الرسقة املختلفة واى تالعب 

سيعرضك للغرامة واملسائلة القانونية

شحن العداد:

يتم التوجهة اىل اقرب وحدة شحن للعدادت الكهربية ذات الدفع املسبق داخل رشكة الكهرباء او اقرب وحدة شحن الكرتوىن قريبة من 	 

مكان سكنك مثل فورى او اى مكان بة وسيلة الدفع الفورى لعداد الكهرباء بالكارت  

يتم شحن العداد عن طريق وضع كارت الشحن عىل واجهة العداد كام هو موضح بالصورة	 

يتم وضع الكارت عىل العداد مدة 7 ثوان واالنتظار حتى ظهور كلمة ) مقبول ( وسامع صفارة عىل شاشة العداد 	 

عند وضع الكارت عىل العداد ستظهر عالمة الواي فاي ليك تتأكد ان العداد يقوم بقراءة البيانات والشحنة من الكارت وقيام العداد 	 

بتحديث البيانات عىل الكارت يف نفس الوقت

معرفة قيم الجهد والتيار عىل العداد 

من خالل  شاشة رقم 9.0  ميكنك معرفة قيمة الجهد عىل العداد	 

من خالل  شاشة رقم 9.1  ميكنك معرفة قيمة التيار املسحوب عىل العداد	 

اإلطالع عىل وقت وتاريخ العداد 

من خالل  شاشة رقم 7.0  ميكنك اإلطالع عىل الوقت الفعيل املوجود عىل العداد 	 

من خالل  شاشة رقم 7.1  ميكنك اإلطالع عىل التاريخ الفعيل املوجود عىل العداد	 

متابعة شاشات حد الفصل واالنذار 

يقوم العداد بتنبيه املشرتك بانذار صويت او برسالة عىل شاشة العداد او باضاءة اللمبة الزرقاء عىل شاشة العداد عند وصوول الرصيد 	 

املتبقي بالجنيه اىل قيمة حد االنذار، وميكن متابعة قيمة حد االنذار من خالل شاشة رقم 8.0

عند وصول العداد اىل حد الفصل بالجنيه وهو اقل قيمة من الرصيد املتبقي يف الجنيه يقوم عندها العداد بفصل الكهرباء عن املشرتك 	 

للتنبيه برضورة اعادة الشحن وميكن للمشرتك ان يقوم باعادة تشغيل العداد عن طريق وضع الكارت عىل العداد او الضغط عىل احد 

ازرار العداد الخاصة بتقليب الصفحات، ميكن معرفة حد الفصل من خالل شاشة 8.3 

عند قيام املشرتك بسحب تيار كبري من العداد اكرب من القيمة املتعاقد عليها ملدة 5 دقائق متواصلة يقوم العداد بفصل التيار الكهريب ملدة 

5 دقائق ومن ثم يقوم باعادة التيار مرة اخرى ويف حالة قيام املشرتك بتكرار االمر اكرث من ثالث مرات يقوم العداد بفصل التيار نهائيا عن 

املشرتك ويجب عىل املشرتك الذهاب ملركز الشحن العادة التيار، ميكن معرفة قيمة اقيص تيار من شاشة 8.8

يف حالة وجود اي مالحظات او استفسارات ميكنكم مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوين للدعم الفني 
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ميكنك متابعة مجموع استهالك الطاقة  عىل العداد للشهر الحايل من خالل شاشة 3.0 	 

ميكنك متابعة مجموع استهالك الطاقة  عىل العداد للشهر السابق من خالل شاشة 3.1	 

معرفة اسعار رشائح االستهالك بالجنيه والقرش 

ملعرفة رشائح املحاسبة الستهالك الكهرباء ميكنك تصفح شاشات العداد بداية من صفحة رقم 28.0  للرشيحة االوىل وحتى صفحة 	 

28.6 للرشيحة السابعة واالخرية 

ستظهر كلمة الرشيحة الحايل عىل شاشة العداد عن الرشيحة التي يعمل عليها العداد حاليا 	 

بيانات املشرتك عىل العداد 

ميكن معرفة رقم املشرتك من خالل شاشة رقم 14.1 	 

ميكن معرفة رقم العداد املسجل عىل غطاء العداد كام هو مبني بالصورة	 

عند قبول الكارت عىل العداد ستظهر رسالة ) مقبول ( و كلمة Good  باللغة اإلنجليزية وسامع صفارة عىل العداد 	 

للتأكد من تحديث العداد بقيمة الشحن الجديدة ميكنك مراجعة شاشة رقم 1 عىل العداد سيظهر لك الرصيد املتبقي بالجنيه 	 

يجب وضع كارت الشحن عىل العداد واالنتظار حتى ظهور رسالة كارت مقبول قبل الذهاب ملركز  الشحن 	 

يف حالة وجود مديونية استهالك عىل العداد ستظهر يف شاشة 1.4 	 

شحن العداد متاح من خالل منافذ فوري 	 

ملحوظة يف حالة فتح غطاء العداد او غطاء روتة العداد او القيام باي تالعب عىل العداد لن تستطيع الشحن من ماكينات فوري والبد 	 

من الذهاب اىل مركز الشحن التابع له املشرتك 

ميكنك متابعة مجموع شحنات الشهر الحايل بالجنيه من خالل شاشة 6.0 	 

ميكنك متابعة مجموع شحنات الشهر السابق بالجنيه من خالل شاشة 6.1	 

ميكنك متابعة جميع شحنات العداد من خالل شاشة 6.2	 

متابعة االستهالك عىل العداد

ميكنك متابعة مجموع استهالك الطاقة عىل العداد بالكيلوات ساعة من خالل شاشة 2.0	 
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