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বৈদ্যু তিক সংয োগ তিত্র 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ব্যাটাররর ভ াল্টেজ                          7.  প্রধান রিসল্টে   
2. রিসল্টে ভ াি নাম্বার                        8.  যাার্ম সংল্ট ত 
3. সাপ্তারি  রদল্টনর নাম                       9.   ার্ড অআ ন 
4. এ রট  এনারি ররমাল্টর এ          10. ররল্ট রিহ্ন 
5. টযাররপ ভরআট আনল্টিক্স                    11. রব্রীত রদল্ট  রব্দ্যযৎ প্রব্াি সংল্ট ত 
6. রতররক্ত টা ার অআ ন 

 

রসল্টে ভপজ- ার্ড রমটার রররিরত ও 

ব্যব্িাররব্রধ 

 স্মার্ট কার্ড দ্বারা রমটার ররিাি  রার দ্ধরত  

 

 ভ রডং ভেলন ভথল্ট  অনার ররিািকৃত স্মার্ট 
 ার্ডরট  রমটাল্টর প্রল্টব্ল  রাল্টনার পূল্টে অনার 
রমটাল্টরর ব্র্তমান ব্যাল্টন্স ভি   ল্টর ভদখুন 
( এরসরি রিসল্টেল্টত রিপে ভসরটং এ থব্া 
রমটাল্টরর পুল ব্াটন দ্য'ব্ার ভিল্ট )।  

 ররিািকৃত স্মার্ট  ার্ডরট অনার রমটাল্টরর  ার্ড 
স্লল্টট প্রল্টব্ল  রান।  ার্ডরটর প্রায় ল্টে াংল 
 ার্ড স্লল্টটর  যন্তল্টর প্রল্টব্ল  রল্টব্। তঃর 
২ রমরনট ল্টক্ষা  রুন।  ‘’রব্’’ লব্দ িল্ট 
এব্ং রমটাল্টরর  এরসরি রিসল্টেল্টত প্রথল্টম 
‘’Card’’ এব্ং ল্টর ‘’Good’’           
বুঝল্টত িল্টব্ অনার রমটাররট সরি   াল্টব্ 
ররিাি িল্টেল্টে। 

 নতুন ররিাি োড়াআ যরদ গ্রািল্ট র স্মার্ট  ার্ড 
রমটাল্টর আনসার্ট  রা িে তল্টব্ রমটাররট      
‘’ Used‘’ প্রদর্শন  রল্টব্। 

 অনার স্মার্ট   ার্ডরট রমটার ভথল্ট  ভব্র  রার 
পূল্টে নতুন ব্যাল্টন্স ভি   ল্টর রনন ।  

 রমটাল্টর ররিাি  রার র ররিািকৃত টা া 
রমটাল্টর ট্রান্সপার িল্টব্ এব্ং রমটার গ্রাি ল্ট  
রব্দ্যযৎ সংল্টযাগ রদল্টব্ ( আতপূল্টে রব্রিন্ন িল্টয ়
থা ল্ট ) । 

 রমটাল্টরর ব্যাল্টন্স ১০০ টা ার রনল্টি অসল্ট 
রমটার অনা অরন এআরি াআট ও 
যাাল্টর্মর মাধযল্টম সতর্ক  সংল্ট ত রদল্টব্ । 

       া        কার্ড     ক া        া 
   া  ভসআ রমটাল্টরআ ব্যব্িার  রা যাল্টব্। 
 ার্ড দ্বারা রমটার ররিাি  রল্টত না ারল্ট 
যথা রমটাল্টর  ার্ড ব্ার ব্ার প্রল্টব্ল না  ররল্টয ়
অনার  রব্দ্যযৎ রপল্টস ভযাগাল্টযাগ  রুন। 

 



 

 

 

 র ছু গুরুত্বপূর্ণ রিসল্টে ভ াি নম্বর ও রব্ব্রন  
িযাল্টন 
ভ াি 

প্রদরর্শত তথয িযাল্টন 
ভ াি 

প্রদরর্শত তথয 

02 ব্রলষ্ট টা া 34 গত মাল্টস ররিািকৃত টা া 
03 ভমাট ব্যব্হৃত আউরনট(kwh) ররমান 35 Current াওোর 

04 
িরত মাল্টসর ব্যব্হৃত আউরনট(kwh) 
ররমান 

54 
রনউট্রা াআন াওোর 

05 
গত মাল্টস ভমাট ব্যব্হৃত আউরনট(kwh) 
ররমান 

C1 
ভ াল্টেজ 

07 ব্র্তমান   া  ফ C2 ভপজ  াল্টরন্ট (িযাল্টন-১) 
2X   া  ফ    （X＝0～9） C3 রনউট্রা  াল্টরন্ট (িযাল্টন-২) 

30 ব্র্তমান তাররখ C4 ভপজ  াওোর (িযাল্টন-১) 

31 ব্র্তমান সমে C5 রনউট্রা  াওোর (িযাল্টন-২) 
33 িরত মাল্টসর ররিািকৃত টা া C9 ররল্ট রট্র অউট সময ়

 

 

 এরসরি রিসল্টেল্টত প্রদরর্শত সাধারণ Error ভ াি 
প্রদরর্শত 
ভ াি 

রব্ব্রন 

E02 ররল্ট সমসযা 
E03 রমটার   ার ওল্টন 
E04 ঘরি়র সমসযা 
E06 ব্যাটারর ভ াল্টেজ  ম 
E10 টারর্মনা   ার ওল্টন 
E12 ভটম্পাররং 
E14 ব্রলষ্ট টা া যল্টথষ্ট নে 
E17 ব্রলষ্ট টা ার ররমাণ ০ (শুনয)  

 

 

 

 

 

 


