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Stosowane symbole 

Dokładności pomiarów są podane dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy 
23°C ± 5°C i dla wilgotności 75% RH.
Dokładność: ± % wartości wskazania ± liczba cyfr najmniej znaczących.

Instrukcja obsługi 

Aby uniknąć porażenia prądem oraz/lub uszkodzenia urządzenia, nie należy mierzyć napięcia
przekraczającego wielkość 1000V DC lub 750V AC w stosunku do potencjału ziemii.
Nie używać uszkodzonych przewodów pomiarowych.

Uziemienie

Podwójna lub wzmocniona izolacja

Bezpiecznik

Prąd przemienny (AC)

UWAGA! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA! Aby bezpiecznie posługiwać się miernikiem należy przeczytać odpowiednie uwagi 
i zalecenia zawarte w instrukcji.

Prąd stały (DC)

Wyczerpana bateria

Dioda (test diod)

Oznakowanie CE

CAT I 1000V - Miernik spełnia wymogi kategorii pomiarowej KAT I 1000V. 
CAT II 600V - Miernik spełnia wymogi kategorii pomiarowej KAT II 600V.

1. Podłączyć czerwony przewód testowy 
do gniazda VΩmA, a czarny przewód do gniazda 
COM.
2. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję 
DCV. Jeśli nie jest znane napięcie w urządzeniu, 
które ma być mierzone, należy ustawić 
przełącznik na najwyższy zakres, następnie 
zredukować go dopóki nie zostanie uzyskana 
odpowiednia rozdzielczość. 
3 .  P r z y ł o ż y ć  p r z e w o d y  p o m i a r o w e  
do mierzonego obwodu.
4. Odczytać wartość napięcia na wyświetlaczu. 

1. Podłączyć czerwony przewód testowy 
do gniazda VΩmA, a czarny przewód do gniazda 
COM.
2. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję ACV. 
3 .  P r z y ł o ż y ć  p r z e w o d y  p o m i a r o w e  
do mierzonego obwodu.
4. Odczytać wartość napięcia na wyświetlaczu. 

1. Podłączyć czerwony przewód testowy 
do gniazda V? mA, a czarny przewód do gniazda 
COM (przy pomiarze pomiędzy 200mA a 10A 
czerwony przewód testowy podłączyć 
do gniazda 10A).
2. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję 
DCA.
3. Otworzyć obwód, w którym ma być zmierzony 
prąd i przyłożyć przewody pomiarowe 
do mierzonego obwodu.
4. Odczytać wartość na wyświetlaczu.

1. Podłączyć czerwony przewód testowy 
do gniazda V? mA, a czarny przewód do gniazda 
COM.
2. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję ? .
3. Jeżeli mierzona oporność jest podłączona 
do obwodu, należy wyłączyć zasilanie 
i rozładować wszystkie kondensatory przed 
przyłożeniem przewodów pomiarowych 
do rezystora.
4. Przyłożyć przewody pomiarowe do rezystora, 
który ma zostać zmierzony i odczytać wartość 
na wyświetlaczu.

1. Czerwony przewód testowy podłączyć 
do gniazda VΩmA, a czarny do gniazda COM.
2. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję     .     
3. Przyłączyć czerwony przewód pomiarowy 
do anody, a czarny do katody mierzonej diody.
4. Wczesny spadek napięcia zostanie podany 
na wyświetlaczu w mV. Przy odwróconych 
przewodach wyświetlone zostanie "1".

1. Ustawić przełącznik zakresów miernika 
na pozycję hFE. Możliwość określenia wartości 
przy typie tranzystora NPN lub PNP. Włożyć 
końcówki tranzystora (ECBE) odpowiednio do 
gniazda pomiarowego (PNP / NPN).
2. Odczytać przybl iżoną wartość hFE 
(lb=10µA / Vce 2,8V).

Znaczek      na wyświetlaczu sygnalizuje wyczerpanie baterii. Po zdjęciu pokrywy z tyłu miernika 
można wymienić zużytą baterię oraz bezpiecznik (F500mA / 250V). Należy zwrócić uwagę na sposób 
dopasowania biegunów "+" i "-" w trakcie wymiany nowej baterii.

Przed zdjęciem tylnej pokrywy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu.
Przed rozpoczęciem pomiarów założyć tylną pokrywę i przymocować śrubami.

Kategoria bezpieczeństwa

KAT I - kategoria pomiarowa KAT I określa wymagania bezpieczeństwa dla pomiarów w urządzeniach 
nie podłączonych bezpośrednio do instalacji niskiego napięcia, takich jak baterie, akumulatory, latarki. 
KAT II - kategoria pomiarowa KAT II określa wymagania bezpieczeństwa dla pomiarów 
przeprowadzanych w urządzeniach bezpośrednio podłączonych do instalacji niskiego napięcia, takich 
jak urządzenia domowe, biurowe lub stanowiące wyposażenie warsztatów. 
Miernika nie wolno używać do prowadzenia pomiarów określonych przez KAT III i KAT IV.
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