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1 Вступ 

CMP-400 -  кліщі струмовимірювальні, розроблені для вимірювання основних електричних 
величин. 

Для того щоб гарантувати правильну роботу кліщів  і необхідної точності результатів вимірювань 
необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: 

                                                                                        УВАГА: 

Виробник залишає за собою право внесення змін в зовнішній вигляд, а також технічні 
характеристики кліщів. 

Для забезпечення необхідних умов експлуатації і отримання достовірних результатів вимірювань 
необхідно виконати наступні рекомендації: 

                                                                                         Увага  

Перед роботою з кліщами необхідно вивчити дане Керівництво, ретельно дотримуватися 
правил захисту, а також рекомендації Виробника. 

Застосування кліщів, що не відповідає вказівкам Виробника, може бути причиною його 
поломки і джерелом серйозної небезпеки для Користувача. 

Кліщі  повиненні обслуговуватися тільки кваліфікованим персоналом, ознайомленим з Правилами 
техніки безпеки; 

• НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ: 

⇒ Пошкоджені та несправні повністю або частково кліщі; 
⇒ Проводи та зонди з пошкодженою ізоляцією; 
⇒ Кліщі, які довго зберігались в умовах, які не відповідають технічним характеристикам 

(наприклад, при підвищеній вологості). 
• Ремонт кліщів повинен здійснюватися тільки представниками авторизованого Сервісного 
центру. 
Перед початком вимірювань переконайтеся, що провідники підключені до відповідних гнізд 
кліщів. 

Забороняється користуватися кліщами  з ненадійно закритим або відкритим контейнером для 
елементів живлення, а також живлення кліщів  за рахунок будь-яких інших джерел, крім 
зазначених у цьому посібнику. 

Максимальні вхідні параметри для різних режимів вимірювання: 

Режим вимірювання Максимальні вхідні параметри 
Змінний струм (A, AC) 400 A 
Постійна/змінна напруга (В, DC\AC) 600 В DC/AC 
Частота, Опір, Тестування діодів, Цілісність 250 В DC/AC 
Температура (°C/°F) 250 В DC/ AC 
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Символи, відображені на кліщах: 

  Кліщі  захищені подвійною і посиленою ізоляцією. 

 Увага! Можлива небезпечна напруга на вимірювальних роз'ємах. 

 Перед роботою з кліщами необхідно вивчити дане Керівництво, ретельно дотримуватися 
правил захисту, а також рекомендації Виробника. 

  Сертифікат безпеки Європейського стандарту. 

  Кліщі струмовимірювальні, призначені для утилізації, слід передати Виробникові. У разі 
самостійної утилізації її слід проводити відповідно до чинних правових норм. 

CAT III 600V  Маркування на обладнанні CAT III 600V означає, що воно використовується в 
мережах напругою до 1000 В, відноситься до III категорії монтажу і максимальна імпульсна 
напруга, до впливу якої має бути стійким — 8000 В. 

2 Безпека 

Для забезпечення правильного обслуговування кліщів  та достовірності отриманих результатів 
вимірювань, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: 

Увага   
Перед роботою з кліщами  необхідно вивчити дане Керівництво, ретельно дотримуватися 

правил захисту, а також рекомендації Виробника. 

Застосування кліщів, які не відповідають вказівкам Виробника, може бути причиною поломки 
приладу і джерелом серйозної небезпеки для Користувача. 

• Кліщами  можуть користуватися особи, які мають відповідну кваліфікацію і допуск до цих робіт; 
• під час вимірювань Користувач не може мати безпосереднього контакту з відкритими 

частинами, доступними для заземлення (наприклад, відкриті металеві труби центрального 
опалення, провідники заземлення і т.п.); для забезпечення гарної ізоляції слід використовувати 
відповідний спецодяг, рукавички, взуття, ізолюючі коврики і т. д .; 

• не можна торкатися відкритих струмоведучих частин, підключених до електромережі; 
• особливу обережність необхідно дотримувати при вимірі напруги, що перевищує 40В 

постійного або 20В змінного струму, які становлять потенційну небезпеку ураження 
електричним струмом; 

• при перевірці наявності напруги слід переконатися в тому, що дана функція діє належним 
чином (за допомогою вимірювання відомої величини напруги) перш ніж прийняти, що нульове 
показання відповідає відсутності напруги; 

• неприпустимо застосування: 
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o кліщів, пошкоджених повністю або частково, 
o проводів з пошкодженою ізоляцією, 
o кліщів , які тривалий час зберігались в неправильних умовах (наприклад, в сирому 

приміщенні); 
• перед початком вимірювань слід вибрати відповідну вимірювальну функцію; 
• ремонт кліщів може виконуватися лише авторизованим сервісним підприємством. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не приступати до вимірів з вологими або мокрими руками. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Не виконувати вимірювання в взривобезпечному  средовищі (наприклад, в 
присутності горючих газів, парів, пилу і т.д.). Використання кліщів  в таких 

умовах може викликати іскріння і вибух. 
 

УВАГА! 
Не використовуйте кліщі  в ланцюгах, де присутній змінний / постійний струм 

понад 1000А і 600В напруга постійного / змінного струму. 

3 Підготовка кліщів  до роботи 

Після купівлі кліщів слід перевірити комплектність вмісту упаковки. 

Перед тим як приступити до вимірювань: 

• переконатися, що стан елементів живлення дозволяє виконувати вимірювання; 
• перевірити цілісність корпусу кліщів та ізоляцію вимірювальних проводів; 
• щоб забезпечити однозначність результатів вимірювань, рекомендується до гнізда COM 

підключати чорний провід, а до гнізда V Ω Temp - червоний. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Підключення невідповідних або пошкоджених проводів може призвести до 

ураження небезпечним струмом. 
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4 Будова 

4.1 Вимірювальні роз'єми і елементи вибору вимірювальних функцій 

 

11 Вимірювальний роз'єм V/Ω/TEMP. Вимірювальний вхід для функції вимірювання напруги 
постійного і змінного струму, частоти, опору і температури. 

12 Вимірювальний роз'єм COM. Загальний вимірювальний вхід для всіх вимірювальних функцій 
(крім вимірювання струму) 

 1  кліщі  струмові  

 2  безконтактний світловий індикатор напруги змінного струму AC 

 3  важіль розкриття кліщів для вимірювання струму 

 4  поворотний перемикач: 

• OFF – вимикання вимірювача 
• V  – вимірювання напруги постійного і змінного струму 
• Ω  – вимір опору, цілісності ланцюга і тестування діодів 
• °F – вимір температури (Фаренгейт) 
• °C – вимір температури (Цельсия) 
• 4A~ – вимір змінного струму в діапазоні до 4А 
• 40A~ – вимір змінного струму в діапазоні до 40А 
• 400A~ – вимір змінного струму в діапазоні до 400А 
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5  Клавіша HOLD 
• Функція Data Hold (фіксування результату на дисплеї) 
• Функція підсвічування дисплея (утримування близько 2 сек) 

 6  Клавіша REL 
• Функція вимірювання відносних величин 

• Відключення функції відносних вимірювань 
 

 7  Рідкокристалічний дисплей (LCD) 

 8  Клавіша MODE 
• Зміна режимів вимірювання 

 9  Клавіша RANGE 

• Ручна установка діапазонів вимірювання 
10 Клавіша Hz/% 

• Частота/ коефіцієнт заповнення 
13 кришка відсіку елементів живлення 

4.2 Рідкокристалічний дисплей (LCD) 

 

– мінус 

AC, DC – AC (змінний струм) і DC (постійний струм) 

AUTO – режим автоматичного вибору діапазону вимірювання 

 – режим тестування діодів 

– режим перевірки цілісності кола 

HOLD – режим Data Hold (фіксування результату на дисплеї) 

REL – режим відносних вимірювань 

Hz % – частота/ коефіцієнт заповнення 

k, M, Ω, n, μ, F, m, V, °C, °F, A – одиниці вимірювання 

+___  – низький рівень заряду елементів живлення 
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BAT – низький рівень заряду елементів живлення (потрібна заміна елементів живлення) 

5 Вимірювання 

5.1 Вимірювальні провідники 

Виробник гарантує правильність і точність одержуваних результатів тільки при проведенні 
вимірювань стандартними вимірювальними провідниками. 

УВАГА 
Використання вимірювальних провідників які не відповідають вимогам може призвести до 

ураження небезпечним струмом або до появи додаткової помилки вимірювання. 
Слід ретельно вивчити зміст даного розділу, тому що тут описана методика вимірювань і 
принципи інтерпретування результатів. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не приступати до вимірів при відкритому відсіку елементів живлення. 

У разі якщо кліщі  не використовуються, рекомендується встановити поворотний перемикач в 
позицію OFF. 

5.2 Вимірювання змінного струму 

УВАГА 
Не приступати до вимірів сили струму, якщо вимірювальні провідники приєднані до вимірника. 

Порядок проведення вимірювання: 

• Встановити поворотним перемикачем необхідний діапазон струму 400A~ або 40A~ або 
4A~. Якщо діапазон ніхто не знає, спочатку встановіть найвищий діапазон. 

• Розкрити кліщі вимірювача і обхопити необхідний провід. 
• Зчитати результат вимірювання з дисплея. 
• Встановити більш низький діапазон, якщо це необхідно. 

УВАГА: 
При вимірюванні струму слід переконатися, що кліщі  повністю затиснуті. Інакше можлива 

поява додаткової похибки. Максимально точне значення буде отримано, якщо провід буде 
знаходитися в центрі вимірювальних кліщів. 

5.3 Вимірювання напруги постійного і змінного струму 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не приступати до вимірів при відкритому відсіку елементів живлення. 

Порядок проведення вимірювань напруги постійного і змінного струму: 

• Підключити чорний вимірювальний провідник до гнізда COM і червоний вимірювальний 
провідник до гнізда V/Ω/TEMP 

• Встановити поворотний перемикач в положення V  
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• Використовуючи клавішу MODE, вибрати напруга змінного (АС) або постійного (DC) струму 
• Клавішею RANGE встановіть діапазон виміру, якщо це необхідно 
• Підключити вимірювальні провідники паралельно вимірюваному контуру. При вимірі 

напруги постійного струму червоний електрод підключайте до точки з більш високим 
потенціалом 

• Зчитати результат вимірювання з дисплея. 

5.4 Вимірювання опору 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не проводьте вимірювання на об'єктах під напругою. Конденсатори повинні бути розряджені. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не приступати до вимірів при відкритому відсіку елементів живлення. 

Порядок проведення вимірювань опору: 

• Підключити чорний вимірювальний провідник до гнізда COM і червоний вимірювальний 
провідник до гнізда V/Ω/TEMP 

• Встановити поворотний перемикач в положення Ω  
• При розімкнутих вимірювальних провідниках на дисплеї з'явиться символ , при 

закорочених – «0» 
• Клавішею RANGE встановіть діапазон виміру, якщо це необхідно 
• Торкнутися кінцями вимірювальних провідників контактів вимірюваного контуру або 

компонента. Рекомендується від'єднувати вимірювану частина об'єкта, щоб інші контури 
не вносили свого впливу в результат вимірювання. 

• Зчитати результат вимірювання з дисплея 

5.5 Перевірка цілісності кола 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не проводьте вимірювання на об'єктах під напругою. Конденсатори повинні бути розряджені. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Не приступати до вимірів при відкритому відсіку елементів живлення. 

Порядок проведення вимірювань цілісності ланцюга: 

• Підключити чорний вимірювальний провідник до гнізда COM і червоний вимірювальний 
провідник до гнізда V/Ω/TEMP 

• Встановити поворотний перемикач в положення Ω  
• Натискати клавішу MODE, до появи символу  на дісплеє 
• При розімкнутих вимірювальних провідниках на дисплеї з'явиться символ , при  

закорочених – «0» 
• Торкнутися кінцями вимірювальних провідників контактів вимірюваного контуру або 

компонента  
• Зчитати результат вимірювання з дисплея. Якщо опір <50Ω, з'явиться звуковий сигнал 
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5.6 Тестування діодів 

Порядок проведення тестування діодів: 

• Підключити чорний вимірювальний провідник до гнізда COM COM і червоний 
вимірювальний провідник до гнізда V/Ω/TEMP 

• Встановити поворотний перемикач в положення Ω . Використовуючи клавішу MODE 
встановити режим тестування діодів (відповідний символ відобразитися на дисплеї ) 

• Торкнутися кінцями вимірювальних провідників виводів діода (анод-червоний роз'єм, 
катод - чорний роз'єм вимірювача) 

• • Стан діода можна оцінити за такими параметрами: 
o На дисплеї відображається значення напруги в межах 0,400-0,700 В. При 

зворотному підключенні (зворотна полярність) на дисплеї відображається OL - діод 
справний 

o При обох способах з'єднання відображається OL. Діод закритий. 
o При обох способах з'єднання відображається дуже маленькі значення або «0», діод 

короткозамкнут. 

5.7 Вимірювання частоти або % коефіцієнта заповнення 

Порядок проведення вимірювань частоти або коефіцієнта заповнення: 

• Встановити поворотний перемикач в положення V  
• Використовуючи клавішу Hz /% вибрати функцію вимірювання Частоти (Hz) або Коефіцієнту 

заповнення (%) 
• Підключити чорний вимірювальний провідник до гнізда COM і червоний вимірювальний 

провідник до гнізда V/Ω/TEMP 
• Торкнутися кінцями вимірювальних провідників контактів вимірюваного контуру 
• Зчитати результат вимірювання з дисплея 
• Натиснути клавішу HZ/% для повернення в режим вимірювання напруги 

5.8 Вимірювання температури 

УВАГА 
Для запобігання ураження електричним струмом вимкніть термопару перед зміною 

режиму вимірювання. 

Порядок проведення вимірювань температури: 

• Встановити поворотний перемикач в положення°C або °F 
• Підключити температурний датчик до роз'ємів COM і V / Ω / TEMP, дотримуючись 

полярності 
• Торкнутися кінцем температурного датчика об'єкта вимірювання. Утримувати до 

стабілізації результату на екрані вимірювача 
• Зчитати результат вимірювання з дисплея 
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5.9 Безконтактна індикація напруги змінного струму 

Для запобігання можливості ураження електричним струмом, завжди перевіряйте індикатором 
наявність напруги, для визначення правильного (безпечного) режиму вимірювання. 

Порядок проведення безконтактної індикації напруги змінного струму: 

• Торкнутися або обхопити струмовимірювальними кліщами провідник 
• При наявності небезпечної напруги змінного струму загориться світловий індикатор 

Примітка 

Використовуваний детектор змінної напруги досить чутливий. Можливі випадки індикації 
статичної напруги або наведень з інших провідників / споживачів електричної енергії. 

6 Функціональні можливості 

6.1 Автоматичний/ручний вибір діапазонів вимірювань 

При включенні вимірника він переходить в режим автоматичного вибору вимірювального 
діапазону, що дозволить провести вимірювання з максимальною точністю. У приладі також 
передбачений режим ручного вибору діапазонів вимірювання. Для цього необхідно: 

• Натиснути клавішу RANGE. На дисплее погаснет символ AUTO 
• Натискати клавішу RANGE до вибору потрібного вимірювального діапазону. 
• Для повернення в автоматичний режим вибору вимірювального діапазону, натиснути і 

утримувати клавішу клавішу RANGE близько 2 секунд. На дисплеї з'явиться символ AUTO 

6.2 Відносні вимірювання 

Режим відносних вимірів дозволяє проводити вимірювання щодо збереженої величини. 
Результатом вимірювання є різниця між цією величиною і виміряною. 

Порядок проведення вимірювань: 

• Натиснути клавішу REL для збереження результату на дисплеї в якості відносної величини. 
На дисплеї відобразиться індикатор REL 

• Вважати результат вимірювання з основної частини дисплея 
• Для виходу з режиму відносних вимірювань, натиснути клавішу REL, відповідний індикатор 

згасне. 

6.3 Функція DATA HOLD 

Для фіксації результату вимірювання на дисплеї, натисніть клавішу HOLD. Активація даної функції 
буде позначена індикатором HOLD на дисплеї вимірювача. Для повернення в режим вимірювання, 
натисніть клавішу HOLD. Відповідний індикатор на дисплеї згасне. 
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6.4 Підсвічування дисплея 

Для активації підсвічування дисплея натисніть і утримуйте більше 2 секунд клавішу HOLD. Також 
буде активована функція DATA HOLD. Щоб її вимкнути, і повернутися в режим вимірювання, 
натисніть клавішу HOLD. Для відключення підсвічування дисплея натисніть і утримуйте більше 2 
секунд клавішу HOLD. 

6.5 Установка параметрів вимірювання (MODE) 

Клавіша MODE дозволяє встановлювати параметри вимірювання в наступних режимах: 

• Вимірювання напруги постійного або змінного струму (положення поворотного 
перемикача V ) 

• Тестування діодів, вимірювання опору або перевірка цілісності кола (положення 
поворотного перемикача Ω ). 

7 Заміна елементів живлення 

 Живлення кліщів струмовимірювальних CMP-400 здійснюється від елементів живлення 9 В типу 
6LR61. Бажано використовувати лужні (alkaline) елементи живлення. 

Увага  
Не від'єднання проводів від вимірювальних гнізд під час заміни елементів живлення 

може призвести до ураження небезпечним струмом. 
 

Порядок заміни елементів живлення: 

• Вийняти з вимірювальних гнізд дроти і встановити поворотний перемикач в позицію OFF; 
• Викрутити гвинт кришки елементів живлення; 
• Зняти кришку; 
• Вийняти розряджений елемент живлення і встановити новий; 
• Встановити зняту кришку і вкрутити кріпильний гвинт. 

8 Обслуговування кліщів 

Увага  
У разі порушення правил експлуатації обладнання, встановлених Виробником, може 

погіршитися захист, застосований в данних кліщах. 

Корпус струмовимірювальних кліщів CMP-400 можна чистити м'якою вологою фланеллю, 
застосовуючи будь-який доступний мильний розчин. Не можна використовувати розчинники, 
абразивні чистячі засоби (порошки, пасти і так далі). Електронна схема кліщів  не потребує 
очищення. 
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9 КОМПЛЕКТАЦІЯ 

9.1 Стандартная комплектация 
Наименование Количество Индекс 

Кліщі струмовимірювальні  CMP-400 1 шт. WMPLCMP400 
« Кліщі струмовимірювальні  CMP-400» Керівництво по 
експлуатації 

1 шт.  

   
Комплект вимірювальних проводів 1 шт. WAPRZCMP1 
Термопара 1 шт.  
Футляр з ременем 1 шт.  
Декларація відповідності -  

10 Зберігання 

При зберіганні необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: 

• всі дроти від кліщів  відключити; 
• переконатися, що кліщі і аксесуари сухі; 
• якщо кліщі  будуть зберігатися протягом тривалого часу, то необхідно вийняти з них 

елементи живлення. 

11 Умови навколишнього середовища 

• рабоча температура - 5oC до 40oC 
• температура зберігання - -20oC до 60oC 
• вологість - макс 80% при 31oC 
• вологість при зберіганні - <80% 
• висота - 2000м 

12 Утилізація 

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

13 Технічні характеристики 

13.1 Основні технічні характеристики 

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

Скорочення «о.м.р.» у визначенні основної похибки позначає «одиниця молодшого розряду» 
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Вимірювання змінного струму (AC) 

Діапазон Роздільна здатність Похибка 
4,000A 0,001A ± (2,5% в.в. + 12 о.м.р.) 
40,00A 0,01A ± (2,5% в.в. + 8 о.м.р.) 
400,0A 0,1A ± (2,8% в.в. + 8 о.м.р.) 

Диапазон частоты 50...60Гц 

Вимірювання напруги постійного струму 

Діапазон Роздільна здатність Похибка 
400,0мВ 0,1мВ ± (0,8% в.в. + 2 о.м.р.) 
4,000В 0,001В 

± (1,5% в.в. + 2 о.м.р.) 40,00В 0,01В 
400,0В 0,1В 
600В 1В ± (2% в.в. + 2 о.м.р.) 

Измерение напряжения переменного тока 

Діапазон Роздільна здатність Похибка 
400,0мВ 0,1мВ ± (1,5% в.в. + 30 о.м.р.) 
4,000В 0,001В 

± (1,8% в.в. + 8 о.м.р.) 40,00В 0,01В 
400,0В 0,1В 
600В 1В ± (2,5% в.в. + 8 о.м.р.) 

Діапазон частоти 50...60Гц 

Вимірювання опору 

Діапазон Роздільна здатність Похибка 

400,0Ω 0,1Ω ± (1 % в.в. + 4 о.м.р.) 
4,000кΩ 0,001кΩ 

± (1,5 % в.в. + 2 о.м.р.) 40,00кΩ 0,01кΩ 
400,0кΩ 0,1кΩ 
4,000MΩ 0,001MΩ ± (2,5 % в.в. + 3 о.м.р.) 
40,00MΩ 0,01MΩ ± (3,5 % в.в. + 5 о.м.р.) 

Вимірювання частоти 

Діапазон Роздільна здатність Похибка 
10,00…49,99 Гц 0,01 Гц 

± (1,5 % в.в. + 2 о.м.р.) 
50,0 Гц…511,9 Гц 0,1 Гц 
0,512…5,119 кГц 0,001 кГц 
5,12…10,00 кГц 0,01 кГц 

Чутливість: 100В(<50Гц), 50В(50…400Гц); 5В(401Гц…10кГц) 
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Вимірювання температури 

Діапазон Похибка * 
-20.0…760,0°C ± (3% в.в. + 5°C) 
-4.0…1400,0°F ± (3% в.в. + 9°F) 

* погрешность термопары (тип К) не учитывается 

13.2 Додаткові технічні характеристики 

категорія безпеки згідно ДСТУ EN 61010-1  ........................................................................  III 600 В 
рівень захисту корпусу згідно ДСТУ EN 60529  ........................................................................  IP40 
елемент живлення .................................................................................................... 9 В типу 6LR61 
максимальний діаметр обхвату ............................................................................................Ø30мм 
тестування діодів.............................................................................................. I=0,5мA, U0=1,5В DC 
цілісність кола ............................................................................ I<0,5мA, звукова індикація R<50Ω 
перевищення діапазону  ............................................................................................. OL індикатор 
вхідний опір ............................................................................................................ 10MΩ (В AC/DC) 
Дисплей ........................................................................... рідкокристалічний (LCD), 4000 символів 
розміри ................................................................................................................... 197 x 70 x 40 мм 
маса ................................................................................................................................. біля 180 гр 
рабоча температура ............................................................................................................. 5…40°C 
температура зберігання .................................................................................................... -20…60°C 
вологість (робоча) .............................................................................................. макс 80% при 31°C 
вологість (зберігання) .............................................................................................................. <80% 
висота ........................................................................................................................... 2000 метров 
час бездіяльності до самовідключення ................................................................... біля 30 хвилин 

14 НАГЛЯД ЗА ПРИЛАДАМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

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. 

15 ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА: 

SONEL S.A., Poland, 58-100 Swidnica, ul.  Wokulskiego 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 
 

mailto:sonel@sonel.pl
http://www.somel.pl/
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16 ВІДОМОСТІ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА: 
ТОВ« СОНЕЛ » 

Проспект Леся Курбаса 2Б 
03148 Київ 

+380 44 247 19-72 
+380 44 247 19-73 

e-mail: sonel@meta.ua 

internet: www.sonel.ua 

17 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 
Гарантійний та післягарантійний ремонт приладу здійснюють авторизовані Сервісні центри. 
Обслуговуванням користувачів займається Сервісний центр в м Київ, розташований за адресою: 

Проспект Леся Курбаса 2Б , 

03148 Київ 

+380 44 247 19-72, +380 44 247 19-73 

e-mail: sonel@meta.ua 

internet: www.sonel.ua 

 

 

Дата: «            »                                2020 р. 

Тип:  CMP-400     № 

 

Гарантія 24 місяці 
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