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1 Вступ 

MIC-10UA – цифровий мегомметр, призначений для вимірювання опору ізоляції кабельних ліній, 
проводів, обмоток трансформаторів, двигунів, інших електро- і телекомунікаційних установок. 
Максимальна вимірювальна напруга становить 1000 В постійного струму, а діапазон вимірюваного 
опору обмежений величиною в 10 ГОм.  

MIC-10UA дозволяє проводити вимірювання опору з'єднань заземлювачів з заземлюючими 
елементами і пристроями вирівнювання потенціалів струмом не менше 200 мА з роздільною 
здатністю 0,01 Ом. 

Для того щоб гарантувати правильну роботу приладу і необхідну точність результатів вимірювань 
необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: 

Увага: 
Виробник залишає за собою право внесення змін в зовнішній вигляд, а також технічні 
характеристики приладу. 
 
Увага: 
Перед роботою з вимірювачем необхідно вивчити дане Керівництво, ретельно дотримуватися 
правил захисту, а також рекомендації Виробника. 
 
Увага: 
Під час проведення вимірювання опору ізоляції на виході вимірювача формується висока 
напруга 
 
Застосування приладу, який відповідає вказівкам Виробника, може бути причиною поломки 
приладу і джерелом серйозної небезпеки для Користувача. 

Не від'єднуйте вимірювальні провідники від об'єкта вимірювання до закінчення виміру. 

Передчасне відключення не дозволить провести розрядку ємності кабелю, що може стати 
причиною ураження електричним струмом. 

Символ BAT на дисплеї вимірювача повідомляє про низький рівень заряду елементів живлення, 
можлива поява додаткової похибки вимірювання. 

Входи RISO мають захист від вхідної напруги до 600 В (тривалістю не більше 60 секунд). 

Після включення вимірювача виберіть потрібний режим вимірювання і перевірте, чи правильно 
підключено вимірювальни провідники, адаптери тощо. 

Вимірювач повинен обслуговуватися тільки кваліфікованим персоналом, ознайомленим з 
Правилами техніки безпеки; 

Не можна використовувати: 

• пошкоджений і несправний повністю або частково вимірювач; 
• проводи й зонди з пошкодженою ізоляцією; 
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• вимірювач, який довго зберігався в умовах, які не відповідають технічним характеристикам 
(наприклад, при підвищеній вологості). 

Ремонт вимірювача повинен здійснюватися тільки представниками авторизованого Сервісного 
центру. 

Перед початком вимірювань переконайтеся, що провідники підключені до відповідних гнізд 
вимірювача. 

Забороняється користуватися вимірювачем з ненадійно закритим або відкритим контейнером для 
елементів живлення, а також здійснювати харчування вимірювача від будь-яких інших джерел, 
крім зазначених у цьому керівництві. 

Символи, відображені на приладі: 

 Клавіша для включення (ON) і вимкнення (OFF) живлення вимірювача. 

 Вимірювач захищений подвійний і посиленою ізоляцією. 

 знак відповідності стандартам Європейського союзу. 

 Вимірювач, призначений для утилізації, слід передати Виробникові. У разі самостійної 
утилізації її слід проводити відповідно до чинних правових норм. 

>750V – Максимальна допустима напруга на вході вимірювача не повинна перевищувати 750 В 
змінної напруги. 
CAT IV 600V   Маркування на обладнанні означає, що воно використовується в мережах 
напругою до 600 В, відноситься до IV категорії монтажу. 

2 Налаштування вимірювача 

 
 

Утримуючи клавішу SET / SEL, включите вимірювач. 

 

 

 

Використовуючи клавіши  і , виберіть наступний параметр. 

 

 

 

Використовуючи клавіши  і , встановіть значення для 
обраного параметра. Значення або символ, який змінюється, 

починає блимати. 

Символ  позначає активацію параметра, символ  - 
параметр неактивний. 
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Встановіть необхідні параметри згідно з наступною схемою 

 

 

Параметр Автовимкнення 

Звукова 
сигналізація 
натискання 

клавіш 

Вибір типу джерела 
живлення 

Символ    

 

 
 

Натисніть клавішу ENTER для підтвердження змін і переходу до 
режиму вимірювань 

 

 

 

Натисніть клавішу ESC для скасування збереження внесених змін 
і переходу до режиму вимірювань 

3 Вимірювання 

3.1 Вимірювання електричного опору ізоляції 

УВАГА! 
Підключення пошкоджених або нестандартних вимірювальних проводів, зокрема, не 
розрахованих на високу напругу, загрожує ураженням електричним струмом або дуже 
великими похибками вимірювання. 
 
УВАГА! 
Перед підключенням вимірювача до об'єкта, переконайтеся в відсутність на ньому напруги! 

3.1.1 Двупровідний метод вимірювання 

 

 

Встановіть поворотний перемикач в режим RISO для однієї 
зі стандартних напруг або в положення 50 ... 1000V з 

можливістю встановлення довільної величини 
вимірювального напруги з кроком 10 В в заданому 

діапазоні. 
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Підключіть вимірювальні провідники згідно з малюнком

 

 

 
Роз'єм екранованого вимірювального провідника необхідно підключати тільки до вимірювача. 

Заборонено підключення екрану до об'єкта вимірювання або електричної мережі. 

 

 

 

Вимірювач готов к роботи  

 

 
 

Натисніть і утримуйте START. 

Вимірювання виконуватиметься безперервно, поки не 
буде відпущена клавіша START або закінчиться один з 

встановлених інтервалів часу 

 

 
 

Щоб не утримувати кидали тривалий час, натисніть 
клавішу ENTER під час вимірювання і одночасно відпустіть 

обидві клавіші (START + ENTER). Буде проведено 
блокування клавіші START - на дисплеї відобразитися 
символ . Для зупинки вимірювання натисніть 

клавішу START або ESC 
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Вид дисплея під час вимірювання. 

 

 

 

Після закінчення вимірювання на дисплеї 
відобразитися величина вимірювання опору 

електроізоляції. 

 

 
 

Використовуючи клавіши  і  можна переглянути 
ємність випробуваного об'єкта. 

 

 

Під час вимірювання на кінцях вимірювальних провідників виникає небезпечна напруга до 1 кВ. 
Забороняється відключати вимірювальні провідники від об'єкта до закінчення процесу 
вимірювання 

 

Символ LIMIT означає, що струм витоку перевищує допустиму величину. Якщо такий стан 
триватиме понад 20 секунд, вимірювання буде зупинено. 

Після закінчення вимірювання відбувається розрядка ємності кабелю шляхом замикання RISO+ і RISO 
роз'ємів через опір 100 кОм (здійснюється автоматично). 

Якщо під час перегляду результатів на вимірнику на роз'ємах RISO + і RISO з'явиться напруга, на 

дисплеї відобразитися символ  
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Можливі повідомлення, які відображаються на дисплеї: 

 
Наявність вимірювальної напруги на виході приладу. 

 
Необхідно звернутися до керівництва по експлуатації 

 Вимірювач готов до роботи 

 

Напруга перешкод (наведена напруга) вище, ніж 25 В, але менш 50 В 
присутня на об'єкті. Вимірювання допустимо, але можлива поява 

додаткової похибки. 

 Перевищено ліміт по струму. Пристрій подаватиме звукові сигнали 

 Високе значення струму витоку. Вимірювання неможливо. 

 Розрядка ємності кабелю після вимірювання 

 супроводжується 
двотональним звуковим 

сигналом. 

Виявлено напругу на об'єкті. Вимірювання неможливо. 

 Низький рівень заряду елементів живлення. 

3.1.2 Трьохпровідний метод вимірювання 

Для того щоб виключити вплив поверхневих струмів при вимірюванні опору обмотки 
трансформатора, необхідно використовувати трьохпровідний метод вимірювання. 

При вимірюванні необхідно підключити роз'єм G до корпусу трансформатора. 
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3.2 Низьковольтне вимірювання опору 

3.2.1 Вимірювання перехідних опорів контактів і провідників струмом не менше ±200 
мА 

 

 

Встановіть поворотний перемикач в режим 
RCONT 

 

 

 

Вимірювач готов до роботи. 

 

Підключіть вимірювач до вимірюваного об'єкта. 

Вимірювання почнеться автоматично, при виявленні опору з діапазону приладу. 

Вимірювання можна почати вручну, натиснувши клавішу START. 

 

 

 

 

 

Результати вимірювання 
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Натисніть START для повторного вимірювання без 
відключення вимірювальних провідників. 

 

Можливі повідомлення, які відображаються на дисплеї: 

NOISE! 
Наведену напругу (напруга перешкод) виявлено на об'єкті. 

Вимірювання буде виконано, але необхідно врахувати додаткову 
похибку. 

+ двотональний, 
тривалий звуковий 

сигнал 

Наведена напруга перевищує допустиму величину, вимірювання 
скасовано. 

 
Компенсація вимірювальних провідників завершена. Величина 
компенсаційного опору врахована в відображеному результаті. 

3.2.2 Вимірювання активного опору 

 

 

Встановіть поворотний перемикач в режим RX  

 

 

 

Вимірювач готов до роботи 

 

 
Підключіть вимірювальні провідники. Вимірювання почнеться безпосередньо після 

підключення. 
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Результат вимірювання 

 

Для R <30 Ом тривалий звуковий сигнал, підсвічування дисплея зеленого кольору. 

3.2.3 Компенсація опору вимірювальних провідників (калібрування) 

При вимірюванні малих опорів істотний вплив на результат може чинити опір вимірювальних 
провідників. Для режимів RX і Rcont використовуйте функцію AUTOZERO (компенсація). 

 

 

Встановіть поворотний перемикач в режим 
RZERO 
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Замкніть вимірювальні провідники. 

 

 
 

Натисніть клавішу START. 

 

 

 

 і  відображені на дисплеї, що 
підтверджують завершення процесу 

компенсації (калібрування) опору 
вимірювальних провідників. 

Результати компенсації використовуються 
тільки в режимі RCONT і RX. Величина 

компенсаційних опорів зберігається при 
виключенні приладу 

 

 
Для скасування компенсації вимірювальних провідників (повернення до 

попередніх установок), проведіть компенсацію з роз'єднаними провідниками. 

3.3 Вимірювання напруги  

 

 

Встановіть поворотний перемикач в 
режим U  
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Підключіть вимірювальні провідники до 
джерела напруги 

 

 

 

Вимірювання проводиться в 
безперервному режимі 

Можливі повідомлення, які відображаються на дисплеї: 

+ звуковий 
сигнал 

Напруга перевищує допустиму величину. 

Негайно вимкніть вимірювальні провідники від об'єкта вимірювання. 

3.4 Збереження останнього результату вимірювання 

Результат останнього вимірювання зберігається до тих пір, поки не було проведено нове 
вимірювання, змінені налаштування вимірювача або був змінений режим за допомогою 
поворотного перемикача. Останній результат вимірювання відображається автоматично при 
натисканні клавіші ENTER. Останній результат можна переглянути, навіть якщо прилад був 
вимкнений і включений заново, за умови, що поворотний перемикач не змінив свого положення. 

4 Живлення вимірювача 

4.1 Інформація о стані елементів живлення 
Рівень заряду елементів живлення відображається відповідним символом в правому верхньому 
куті дисплея. 

 Елементи живлення заряджені 

 Елементи живлення розряджені. Можливо 
тільки вимірювання напруги. 
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Елементи живлення повністю 
розряджені, всі вимірювання 

заблоковані. 

Прилад автоматично відключиться 
через 5 секунд. 

 

Увага  
Не від'єднання проводів від роз'ємів під час заміни акумуляторів може призвести до ураження 
небезпечним напругою. 

4.2 Заміна елементів живлення 

Живлення вимірювача MIC-10UA відбівається від чотирьох алкалінових (лужних) батарейок типу 
АА LR6 або NiMH акумулятори типу АА LR6 

Для заміни елементів живлення: 

• Вимкніть всі вимірювальні провідники від відповідних роз'ємів і вимкніть вимірювач. 
• Відкрутіть 4 (чотири) гвинта на задній панелі приладу 
• Змініть елементи живлення 
• Встановіть кришку і закрутіть 4 (чотири) гвинта 

Акумуляторні батареї повинні заряджатися в зовнішньому зарядному пристрої. 

4.3 Загальні правила використання NiMH акумуляторів 

- При тривалому зберіганні приладу слід вийняти акумулятори з нього і зберігати окремо. 

- Зберігайте акумулятори в сухому, прохолодному, добре вентильованому приміщенні, а також 
захищайте їх від перегріву під прямими променями сонця. Температура навколишнього 
середовища для тривалого зберігання повинна бути нижче 300C. Зберігання акумуляторів 
тривалий час при високій температурі, внаслідок внутрішніх електрохімічних процесів, скорочує їх 
термін служби. 

- Акумулятори NiMH розраховані на 500-1000 циклів зарядки і досягають максимальної 
енергоємності після формування 2-3 циклів зарядки-розрядки (спочатку або при малому ресурсі 
енергоємності). Найважливішим фактором, що впливає на термін служби акумулятора, є глибина 
розрядки. Більш глибока розрядка акумуляторів скорочує їх термін служби. 

- Ефект пам'яті в акумуляторах NiMH проявляється в обмеженій формі. Такі акумулятори можна 
без великих наслідків дозаряджати. Бажано, однак, через певний час експлуатації, кілька циклів 
повністю його розрядити. 

- Під час зберігання акумуляторів NiMH відбувається мимовільна їх розрядка зі швидкістю близько 
30% на місяць. Зберігання акумуляторів в високих температурах може прискорити цей процес 
навіть удвічі. Щоб не допустити зайвої розрядки акумуляторів, рекомендується через деякий час 
дозарядити їх (навіть невживані).  
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- Сучасні швидкодіючі зарядні пристрої розпізнають в однаковій мірі дуже низьку, так і дуже 
високу температуру акумуляторів і відповідно реагують на ці ситуації. Дуже низька температура 
повинна унеможливити початок процесу зарядки, який може остаточно зруйнувати акумулятор. 
Зростання температури акумулятора є сигналом для завершення зарядки і є типовим явищем. 
Зарядка при високій температурі навколишнього середовища крім зменшення терміну служби, 
тягне більш швидке зростання температури акумулятора, який не буде заряджений до повної 
ємності. 

- Слід пам'ятати, що при швидкій зарядці акумулятори заряджаються до близько 80% ємності. 
Кращих результатів можна отримати, продовживши зарядку: зарядний пристрій буде переходити 
тоді в режим підзарядки малим струмом і після наступних декількох годин акумулятори 
заряджаються до повної ємності. 

- Не заряджайте і не вживайте акумулятори в екстремальних температурах. Крайні температури 
скорочують терміни служби елементів живлення і акумуляторів. Слід уникати розміщень 
установок, що живляться акумуляторами в дуже теплих місцях. Номінальна температура роботи 
повинна дуже строго дотримуватися. 

5 Обслуговування вимірювача і умови зберігання 

Увага  
У разі порушення правил експлуатації обладнання, встановлених Виробником, може 
погіршитися захист, застосований в даному вимірювачі 

Корпус вимірювача можна чистити м'якою вологою фланеллю. Не можна використовувати 
розчинники, абразивні чистячі засоби (порошки, пасти і так далі). 

Електронна схема вимірювача не потребує чищення, за винятком гнізд підключення 
вимірювальних провідників. 

Вимірювач, упакований в споживчу і транспортну тару, може транспортуватися будь-яким видом 
транспорту на будь-які відстані. 

Допускається чистка гнізд підключення вимірювальних провідників з використанням безворсістих 
тампонів. 

Решта робіт по обслуговуванню проводяться тільки в авторизованому сервісному центрі ТОВ 
«СОНЕЛ». 

Ремонт приладу здійснюється тільки в авторизованому сервісному центрі. 

У приміщеннях для зберігання не повинно бути пилу, парів, кислот, лугів, що викликають корозію. 

Умови зберігання: 

• на висотах до 2000 м; 
• температура зберігання від -20°C до +70°C 
• при максимальній відносній вологості 80% для температур до 31°С і з лінійним 

зменшенням відносної вологості до 50% при збільшенні температури до 40°С 
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Термін зберігання в консервації і упаковці виробника 5 років. 

6 УТИЛІЗАЦІЯ 

Вимірювач, призначений для утилізації, слід передати Виробникові. У разі самостійної утилізації її 
слід проводити відповідно до чинних правових норм. 

7 Технічні характеристики 

7.1 Основні технічні характеристики 
Скорочення «о.м.р.» у визначенні основної похибки позначає «одиниця молодшого розряду». 

Скорочення «в.в.» у визначенні основної похибки позначає «виміряна величина» 

Вимірювання напруги U постійного або змінного струму 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 
0,0…299,9 0,1 ± (2 % U + 6 е.м.р.) 
300...600 В 1 В ± (2 % U + 2 е.м.р.) 

Частота змінної напруги: 45…65 Гц 

Вимірювання опору ізоляції 

Діапазон вимірювання згідно ДСТУ EN  61557-2: для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОм 

Діапазон измерения 
для UN = 50 В 

Роздільна здатність Основна похибка 

0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм 

± (3 % в.в.+ 8 о.м.р.) 
1,000 ... 9,999 МОм 0,001 МОм 
10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 
100,0 ... 250,0 МОм 0,1 МОм 

Діапазон вимірювання згідно ДСТУ EN 61557-2: для UN = 100 В: 100 кОм…500,0 МОм 

Діапазон вимірювання 
для UN = 100 В 

Роздільна здатність Основна похибка 

0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм 

± (3 % в.в.+ 8 о.м.р.) 
1,000 ... 9,999 МОм 0,001 МОм 
10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 
100,0 ... 500,0 МОм 0,1 МОм 

Діапазон вимірювання згідно ДСТУ EN 61557-2: для UN = 250 В: 250 кОм…2,000 ГОм 

Діапазон вимірювання 
для UN = 250 В 

Роздільна здатність Основна похибка 

0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм 

± (3 % в.в.+ 8 о.м.р.) 
1,000 ... 9,999 МОм 0,001 МОм 
10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 
100,0 ... 999,0 МОм 0,1 МОм 
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1,000 ... 2,000 ГОм 0,001 ГОм 
* - для адаптера WS-04 

Діапазон вимірювання згідно ДСТУ EN 61557-2: для UN = 500 В: 500 кОм…5,00 ГОм 

Діапазон вимірювання 
для UN = 500 В 

Роздільна здатність Основна похибка 

0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм 

± (3 % в.в.+ 8о.м.р.) 
1,000 ... 9,999 МОм 0,001 МОм 
10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 
100,0 ... 999,0 МОм 0,1 МОм 
1,000 ... 5,000 ГОм 0,001 ГОм ± (4 % в.в.+ 6 о.м.р.) 

Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 1000 В: 1000 кОм…10,0 ГОм 

Діапазон вимірювання 
для UN = 1000 В 

Роздільна здатність Основна похибка 

0,0 ... 999,9 кОм 0,1 кОм 

± (3 % в.в.+ 8 о.м.р.) 
1,000 ... 9,999 МОм 0,001 МОм 
10,00...99,99 МОм 0,01 МОм 
100,0 ... 999,0 МОм 0,1 МОм 

1,000…9,999 ГОм 0,001 ГОм 
± (4 % в.в.+ 6 о.м.р.) 

10,00 ГОм 0,01 ГОм 

Увага: Для значення опору ізоляції нижче RISOmin не визначається точність вимірювання через 
роботи приладу з обмеженням струму перетворювача відповідно до формули: 

 
де: 
RISOmin – мінімальний активний опір електроізоляції, що вимірюється без обмеження струму 
перетворювача 
UISOnom – номінальна напруга вимірювання 
IISOmax – максимальний струм перетворювача (1мА) 

Вимірювання струму витоку 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0…ILmax mA, μA, nA Розраховується на підставі 
вимірювання опору ізоляції 

 

Вимірювання ємності 

Діапазон вимірювань Роздільна здатність Основна похибка 
1...999 нФ 1 нФ 

± (5 % в.в. + 5 о.м.р.) 
1,00...9,99 мкФ 0,01 мкФ 

Вимірювання тільки в процесі вимірювання RISO 

max
min

ISO

nomISO
ISO

I
UR =
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Низьковольтне вимірювання опору 

Вимірювання перехідних опорів контактів і провідників струмом не менше ±200 мА 

Діапазон вимірювання згідно ДСТУ EN 61557-4: 0,10…999 Ом 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 
0,00...19,99 Ом 0,01 Ом 

±(2% в.в. + 3 о.м.р.) 
20,0...199,9 Ом 0,1 Ом 

200...999 Ом 1 Ом ±(4% в.в. + 3 о.м.р.) 
• Напруга на розімкнутих вимірювальних провідниках: 8 В 
• Вихідний струм при R<2 Ом: мін. 200 мA 
• Компенсація опору вимірювальних провідників 
• Вимірювання двунаправленим струмом 

Вимірювання активного опору малим струмом 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 
0,0...199,9 Ом 0,1 Ом 

±(3% в.в. + 3 о.м.р.) 
200...1999 Ом 1 Ом 

• Напруга на розімкнутих вимірювальних провідниках: <8 В 
• Вихідний струм 5 мА<Isc< 15 мA 
• вукова індикація при опорі < 30 Ом±10% 
• Компенсація опору вимірювальних провідників 

7.2 Додаткові технічні характеристики 

Клас ізоляції ............................................. подвійна, згідно ДСТУ EN 61010-1 і ДСТУ EN 61557 
Категорія безпеки ............................................... IV 600 В  (III 1000 В ) згідно ДСТУ EN 61010-1 
Ступінь захисту корпусу згідно ДСТУ EN 60529 .................................................................. IP67 
Живлення вимірювача .............................................................................................................. 
 ..................... елементи живлення LR6 (АА) алкалінові, акумуляторні батареї NiMH HR6 (AA) 
габарити ....................................................................................................... 220 x 100 x 60 мм 
маса вимірювача ...................................................................................................... біля 0,6 кг 
температура зберігання .......................................................................................... –20...+70°C 
температура робоча ................................................................................................ -10...+50°C 
дісплей.................................................................................................................................. РКІ 
пам'ять результатів вимірювання ......................................................................... 990 комірок 
інтерфейс ........................................................................................................ радіоканал OR-1 

8 Комплектація 

8.1 Стандартний комплект поставки 

Найменування Кількість Індекс 
MIC-10 Вимірювач параметрів електроізоляції 1 шт. WMPLMIC10 
Керівництво з експлуатації 1 шт.  
Копія сертифікату відповідності 1 шт.  
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Копія декларації відповідності 1 шт.  
Провід вимірювальний 1,2м з роз'ємами "банан" чорний 1 шт. WAPRZ1X2BLBB 
Провід вимірювальний 1,2м з роз'ємами "банан" червоний 1 шт. WAPRZ1X2REBB 
Затискач «Крокодил» ізольований чорний К01 1 шт. WAKROBL20K01 
Зонд гострий з роз'ємом «банан» червоний 1 шт. WASONREOGB1 
Зонд гострий з роз'ємом «банан» чорний 1 шт. WASONBLOGB1 
Футляр М6 1 шт. WAFUTM6 
Ремені «вільні руки» 1 шт. WAPOZSZE2 
Кріплення "вільні руки” 1 шт. WAPOZUCH1 
Елемент живлення алкаліновий SONEL 1,5 V AA LR6 4 шт.  

8.2 Додаткова комплектація 

Найменування Індекс 
Провід вимірювальний 1,2 м з роз'ємами "банан" блакитний WAPRZ1X2BUBB 
Зонд гострий з роз'ємом "банан" блакитний WASONBUOGB1 
Затискач «Крокодил» ізольований блакитний WAKRORE20K02 
Програма формування протоколів випробувань «СОНЭЛ Протоколы»  
Елемент живлення лужний (alkaline) SONEL C LR6 1,5 V  

9 ПОВІРКА 
Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» п.1 Ст.17. 
«Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, 
підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту» 

Порядок проведення повірки викладений у Наказі Мінекономрозвитку України № 193. 

Періодичність повірки згідно з Наказом Мінекономрозвитку України № 1747. 

10 ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА 

SONEL S.A., Poland, 58-100 Swidnica, ul.  WoкulsкieГo 11 
tel. (0-74) 858 38 78 (Dział Handlowy) 

(0-74) 858 38 79 (Serwis) 
fax (0-74) 858 38 08 
e-mail: dh@sonel.pl 

internet: www.sonel.pl 

11 ВІДОМОСТІ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА 

ТОВ «СОНЕЛ», Україна 

03148, Київ,  пр-кт Леся Курбаса 2-Б, офіс 601, 

тел./факс +38(044) 247-17-72(3); 

E-mail: sonel@meta.ua 

mailto:sonel@sonel.pl
http://www.somel.pl/
mailto:sonel@meta.ua
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Internet: www.sonel.ua 

12 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

Гарантійний та післягарантійний ремонт приладу здійснюють авторизовані Сервісні центри. 
Обслуговуванням користувачів в Україні займається Сервісний центр в м.Києві, розташований за 
адресою: 

03148, Київ,  пр-кт Леся Курбаса 2-Б, офіс 601, 

тел./факс +38(044) 247-17-72(3); 

E-mail: sonel@meta.ua 

Internet: www.sonel.ua 
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