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Típus: 72-9380A

Digitális multiméter, zseb mérőműszer
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Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a használat előtt, és tárolja 
a későbbi referenciához.
Ezt az eszközt a G84793, lEC61010-1, CAT III 1000V és CAT IV 600V szennyeződési 
fokozat 2 és a kettős szigetelés szabványainak megfelelően tervezték és gyártották.

• Kérjük, hogy a jelen útmutató szerint járjon el, ellenkező esetben a készülék által 
biztosított védelem csökkenhet vagy semlegesítődhet.

• Használat előtt ellenőrizze a mérővezetékeket, az érzékelőt és a szigetelés 
állapotát. Ha bármilyen hasadást, törést, sérülést vagy rendellenességet tapasztal, 
vagy úgy véli, hogy a készülék meghibásodott, azonnal hagyja abba az eszköz 
használatát.

• A mérési érzékelők használata közben tartsa ujjait az ujjvédő gyűrűk mögött. 
• Győződjön meg róla, hogy az összes bemenet kisebb, mint a kiválasztott 

tartomány, ellenkező esetben áramütést vagy a mérő károsodását okozhatja.
• Ha a mérni kívánt érték nem ismert, használja a maximális mérési pozíciót, és 

csökkentse az értékeket, amíg a helyes olvasás meg nem jelenik.
• Legyen óvatos, ha a feszültség 60V DC és 30V AC feszültség alatt van.
• Kapcsolja le az áramkör ellátását és válassza le az összes nagyfeszültségű 

kapacitív ellenállást az ellenállás, a dióda és az áram mérése előtt.
• Ne használja a mérőeszközt eltávolított hátlap esetén.
• Ne állítsa a tartományvezérlőt mérés közben.
• Cserélje ki az elemeket, amint az alacsony töltöttség jelzés megjelenik a kijelzőn.
• Távolítsa el a lemerült elemeket a mérőműszerből, vagy az elemeket ha hosszabb 

ideig nem fogja használni.
• Soha ne keverje össze a régi és az új elemeket, vagy más típusú elemeket.
• Soha ne dobja az elemeket a tűzbe, és ne próbálja újratölteni a normál elemeket.
• Az elem cseréje előtt kapcsolja ki a mérőeszközt, és húzza ki az összes  

mérendő testet.
• Az elemek élettartamának meghosszabbítása érdekében használat után kapcsolja 

ki a mérőeszközt.

ELEKTROMOS JELÖLÉSI ÚTMUTATÓ

MIT TARTALMAZ
• Digitális multiméter.
• 1 pár mlrővezeték.
• Hőmérséklet-érzékelő.
• Krokodilkapocs.
• Mérőkapocs.
• USB interfész kábel.
• CD Rom PC szoftver.
• Tárolózsák.
• Hálózati adapter.
• 9V-os elem.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Alacsony töltöttségű 
akkumulátor Földelés Figyelmeztetés

Kettős szigetelésű AC DC mérés

Biztosíték Dióda AC/DC mérés
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ÁTTEKINTÉS
1. LCD kijelző
2. Funkciógombok.
3. Tartományválasztó.
4. Bemeneti csatlakozók. 

Automatikus kikapcsolás
• A kijelző kialszik és a mérőeszköz alvó üzemmódba 

kapcsol 10 perces inaktivitás után.
• Alvó üzemmódban a kék gomb megnyomásával vagy  

a tartományválasztó elfordításával újra aktiválhatja a 
mérőeszközt.

• A mérőeszköz ezután visszaállítja a kijelzőt 
tartományválasztóval kiválasztott funkcióhoz; minden 
korábban aktivált gombfunkció elvetődik.

Kijelző háttérvilágítása
• Nyomja meg a LIGHT gombot a háttérvilágítás 

bekapcsolásához és nyomja meg megint a LIGHT gombot 
annak kikapcsolásához. A funkcióból való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

• Nyomja meg a LIGHT gombot a háttérvilágítás szintjének (alacsony vagy magas) 
beállításához a Beállítás menüben, ahol beállíthatja a háttérvilágítás automatikus 
kikapcsolásának idejét (10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc vagy OFF). 
Ha az időtartam OFF-ra van állítva, a háttérvilágítás funkció le van tiltva.

1
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TARTOMÁNYVÁLASZTÓ FUNKCIÓK

Pozíció Funkció Kék gomb funkció
OFF Kapcsolja ki a mérőeszközt Nincs kiválasztva

V DC feszültségmérés Nincs kiválasztva

V~ AC feszültségmérés Nincs kiválasztva

Hz % mV DC millivolt mérés Frekvencia mérés 
Frekvenciatengely-ciklus

Ellenállásmérés Diódamérés
Folytonossági mérés

W Teljesítménymérés Nincs kiválasztva

Kapacitásmérés Nincs kiválasztva
oC oF Centigrade mérés Fahrenheit mérés

μA~ DC árammérés (400μA, 4000μA) Váltás DC és AC között

mA~ 
4–20mA 

%
DC árammérés  
(40mA, 400mA)

Váltás AC vagy DC áram 
4~20mA hurokáram között, mint 
% olvasás

A~ AC vagy DC árammérés Váltás AC és DC között

• A kék gombbal kiválaszthatja bármilyen kiválasztott tartomány alternatív funkcióját.
• A kiválasztott tartomány megváltoztatása nem veszi át az al-beállításokat és a 

funkciókat.

Ω
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Funkciógombok
• A gombok olyan funkciókat aktiválnak, amelyek növelik a tartományválasztóval 

kiválasztott funkciót.
• Nyomja meg egyszer a gombot a fő funkció (pl. STORE) eléréséhez.
• A gomb első kiegészítő funkciójának eléréséhez (pl. RECALL) nyomja meg és 

több, mint 1 másodpercig tartsa lenyomva a gombot. Ez a kiegészítő funkció a 
megfelelő gombok felett vagy azok jobb vagy bal oldalán világít.

Megjegyzés: A RANGE és EXIT gombok csak egy kiegészítő funkcióval rendelkeznek.

Gomb Leírás Hozzáférési móds
Tartomány funkció: Kilépés az AUTO módból 
és belépés a MANUAL tartományba. MANUAL 
üzemmódban válassza ki a következő beviteli 
tartományt. EXIT az AUTO módba való 
visszatéréshez. Az AUTO alapértelmezett.

Nyomja meg egyszer a 
gombot.

A kalibrátor ellenállási jelének vizsgálata:
A kalibrátor ellenállási jelének tesztelése 
során meg kell nyomni ezt a gombot, hogy a 
maximális kijelző 4000 számértékre változzon, 
de a pontosság változatlan marad.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot a 
mérőeszköz bekapcsolása 
közben.

Beállítási funkció: Lépjen a Setup beállításokra, 
a kijelzőn a „SET” felirat jelenik meg. A Setup 
módban a SETUP gomb minden egyes 
megnyomásával a következő kiválasztásra lép.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot több, mint 
1 másodpercig.

Tárolási funkció: Az aktuális mérési érték tárolása. 
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Nyomja meg egyszer a 
gombot.

Recall funkció: visszahívja a tárolt értéket. A 
Recall funkcióból való kilépéshez nyomja meg 
az EXIT gombot.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot több, mint 
1 másodpercig.

Beállítási funkció: A Setup (Beállítás) menüben 
nyomja meg a gombot az OFF kiválasztásához 
a HIGH és a LOW kiválasztásban.

Nyomja meg a gombot 
egyszer a Setup módba való 
lépéshez.

Tartsa meg a funkciót: Nyomja meg a HOLD 
gombot a megjelenített érték lefagyasztásához. 
Nyomja meg az EXIT gombot a kijelző 
feloldásához.
Peak Hold funkció: Nyomja meg a gombot a 
Peak Hold funkció eléréséhez, az elsődleges 
kijelző a PEAK HOLD értéket jeleníti meg. A 
kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Nyomja meg egyszer a 
gombot.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot több, mint 
1 másodpercig.

A Setup módban minden egyes 
gombnyomással kiválaszthatja a szerkeszteni 
kívánt számjegyet.
A Recall módban a gomb megnyomásával 
engedélyezheti a SEND funkciót
A Store menüben a gomb megnyomásával 
válthat a tárolt olvasás törlése vagy az aktuális 
indexszám leolvasása között.

Nyomja meg egyszer a 
gombot a Setup, a Recall vagy 
a Store módba való belépés 
után.

A Peak Hold funkció végrehajtásának lépései: -
Peak Value: True RMS érték (Sinewave).A 
Peak Value egy fél Peak-to-Peak érték.

Bemenet először, majd nyomja 
le a Peak Hold gombot. 
A funkcióból való kilépéshez 
nyomja meg az EXIT gombot. 
Ha először nagyfeszültséget, 
majd alacsony feszültséget 
mér, a Peak Hold-ot vissza  
kell állítani.

RANGE

HOLD

STORE
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Gomb Leírás Hozzáférési móds
Tartomány funkció: Kilépés az AUTO módból 
és belépés a MANUAL tartományba. MANUAL 
üzemmódban válassza ki a következő beviteli 
tartományt. EXIT az AUTO módba való 
visszatéréshez. Az AUTO alapértelmezett.

Nyomja meg egyszer a 
gombot.

A kalibrátor ellenállási jelének vizsgálata:
A kalibrátor ellenállási jelének tesztelése 
során meg kell nyomni ezt a gombot, hogy a 
maximális kijelző 4000 számértékre változzon, 
de a pontosság változatlan marad.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot a 
mérőeszköz bekapcsolása 
közben.

Beállítási funkció: Lépjen a Setup beállításokra, 
a kijelzőn a „SET” felirat jelenik meg. A Setup 
módban a SETUP gomb minden egyes 
megnyomásával a következő kiválasztásra lép.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot több, mint 
1 másodpercig.

Tárolási funkció: Az aktuális mérési érték tárolása. 
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Nyomja meg egyszer a 
gombot.

Recall funkció: visszahívja a tárolt értéket. A 
Recall funkcióból való kilépéshez nyomja meg 
az EXIT gombot.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot több, mint 
1 másodpercig.

Beállítási funkció: A Setup (Beállítás) menüben 
nyomja meg a gombot az OFF kiválasztásához 
a HIGH és a LOW kiválasztásban.

Nyomja meg a gombot 
egyszer a Setup módba való 
lépéshez.

Tartsa meg a funkciót: Nyomja meg a HOLD 
gombot a megjelenített érték lefagyasztásához. 
Nyomja meg az EXIT gombot a kijelző 
feloldásához.
Peak Hold funkció: Nyomja meg a gombot a 
Peak Hold funkció eléréséhez, az elsődleges 
kijelző a PEAK HOLD értéket jeleníti meg. A 
kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Nyomja meg egyszer a 
gombot.

Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot több, mint 
1 másodpercig.

A Setup módban minden egyes 
gombnyomással kiválaszthatja a szerkeszteni 
kívánt számjegyet.
A Recall módban a gomb megnyomásával 
engedélyezheti a SEND funkciót
A Store menüben a gomb megnyomásával 
válthat a tárolt olvasás törlése vagy az aktuális 
indexszám leolvasása között.

Nyomja meg egyszer a 
gombot a Setup, a Recall vagy 
a Store módba való belépés 
után.

A Peak Hold funkció végrehajtásának lépései: -
Peak Value: True RMS érték (Sinewave).A 
Peak Value egy fél Peak-to-Peak érték.

Bemenet először, majd nyomja 
le a Peak Hold gombot. 
A funkcióból való kilépéshez 
nyomja meg az EXIT gombot. 
Ha először nagyfeszültséget, 
majd alacsony feszültséget 
mér, a Peak Hold-ot vissza  
kell állítani.

Gomb Leírás Hozzáférési móds
Nyomja meg a gombot bizonyos gombfunkciókból 
való kilépéshez, és a készülék visszaáll a gyári 
alapbeállításra.

Nyomja meg egyszer 
a gombot.

Nyomja meg a gombot a háttérvilágítás 
bekapcsolásához. Lehetőség van az első és a második 
háttérvilágítás közötti váltásra, majd lépjen ki a 
funkcióból ennek a gombnak
a megnyomásával. Miután kilépett a fényjelző 
funkcióból, a nyomógombot több mint 1 másodpercig 
lenyomva tartva bekapcsolhatja a háttérvilágítást.

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva a 
gombot több, mint 1 
másodpercig.

Nyomja meg a max, min és az átlag értékek 
megjelenítéséhez.
Nyomja meg az EXIT gombot a leállításhoz és a 
jelenlegi mérési módba való visszatéréshez.

Nyomja meg egyszer 
a gombot.

A Setup menüben minden egyes gombnyomással 
csökkenthet egy Opciót.

Nyomja meg a gombot 
egyszer a SEND 
módba való lépéshez.

Nyomja meg a max, min és az átlag értékek 
megjelenítéséhez.
Nyomja meg az EXIT gombot a leállításhoz és a 
jelenlegi mérési módba való visszatéréshez.

Nyomja meg egyszer 
a gombot.

Nyomja meg az adatok kimenőteljesítményéhez, az 
AUTO üzemmód kikapcsol. Az elsődleges kijelzőn 
„SEND” felirat jelenik meg.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva a 
gombot több, mint 1 
másodpercig.

A Setup menüben minden egyes gombnyomással 
csökkenthet egy Opciót.
A Reacall menüben minden egyes gombnyomással 
visszatérhet az előző tárolt olvasathoz. A Store 
menüben minden egyes gombnyomással csökkenhet 
egy másodpercet a tárolási időközön.
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Nyomja meg a 
gombot egyszer a 
SEND módba való 
lépéshez.

Nyomja meg a gombot a relatív üzemmódba való lépéshez, 
az elsődleges kijelző mutatja. A bal oldali másodlagos 
kijelző a jelenlegi mérési értéket mutatja. A jobb oldali kijelző 
a tárolt értéket mutatja. Az elsődleges kijelző a jelenlegi 
mérési értéket mutatja a mért értéket kivonva.
Nyomja meg az EXIT gombot a relatív üzemmódból 
való kilépéshez.

Nyomja meg egyszer 
a gombot.

A Setup menüben minden egyes gombnyomással 
növelheti egy Opciót.
A Reacall menüben minden egyes gombnyomással 
visszavonhatja a következő tárolt olvasatot.
A Store menüben minden egyes gombnyomással növelhet 
egy másodpercet a tárolási időközön.

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva a 
gombot több, mint 1 
másodpercig.

AC mérési mód esetén nyomja meg a gombot az AC+DC 
True RMS érték megjelenítéséhez az elsődleges kijelzőn 
és a bal oldali másodlagos „AC+DC” kijelzőn.

Nyomja meg egyszer 
a sárga gombot.

A kék gombbal kiválaszthatja bármilyen 
tartományválasztó alternatív funkcióját. (kékkel jelölve).

Nyomja meg egyszer 
a kék gombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, miközben 
bekapcsolja a mérőeszközt, hogy a leggyorsabb 4000 
kiszámítását peckelje ki minden funkcióhoz. Ha kikapcsolja, 
majd bekapcsolja a mérőeszközt, vagy ha az Auto Power 
Off üzemmódból folytatja, a mérőeszköz 40.000-es 
számlálási üzemmódba kapcsol vissza.

EXIT

MAXMIN

REL

AC+DC
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Funkció Elsődleges képernyő Jobb másodlagos kijelző Bal másodlagos képernyő

DCV A mért DC feszültség értéke Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 4, 40, 400, 1000

ACV A mért AC feszültség értéke A mért frekvencia értéke: 
40.00Hz~ 250.0kHz Teljes tartomány: 4, 40, 400, 1000

DCmV A mért DCmV érték Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 400

Ω A mért ellenállási érték Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 400, 4, 40, 
400, 4, 40

A mért ellenállási érték Nincs megjelenítés Teljes tartomány értéke: 400

A mért ellenállási érték Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 4

Hz A mért frekvencia értéke Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 40, 400, 4, 
40, 400, 4, 40, 400

A mért kapacitás értéke Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 40, 400, 4, 
40, 400, 4, 40

oC A mért oC értéke Nincs megjelenítés 1000
oF A mért oF értéke Nincs megjelenítés 1832

DCμA A mért DCμA Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 400, 4000

ACμA A mért ACμA A mért frekvencia értéke: 
40.00Hz~100.00kHz Teljes tartomány: 400, 4000

DCmA A mért DCmA értéke Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 40, 400

ACmA A mért ACmA értéke A mért frekvencia értéke: 
40.00Hz~100.00kHz Teljes tartomány: 400, 4000

DCA A mért DC áramérték Nincs megjelenítés Teljes tartomány: 10

ACA A mért AC áramérték A mért frekvencia értéke: 
40.00Hz~100.00kHz Teljes tartomány: 10

STO Az aktuális mérési 
leolvasás

A megfelelő indexszám 
értéke

Az indexszám növeli az egyiket.
Indexszám: 0001 sz.~0100 sz.

RCL A visszahívott érték A tárolt érték teljes 
összege Indexszám 0001 sz.~0100 sz.

MAXMIN Küldés

REL
A jelenlegi mérési érték 
mínusz a tárolt érték A tárolt érték A jelenlegi mérési érték

A tartomány kiválasztása
• Nyomja meg a RANGE gombot a fix tartomány vagy az automatikus tartomány 

kiválasztásához.
• Automatikus tartomány (AUTO világít a kijelzőn) mindig először jelenik 

meg, amikor új funkciót választ. Automatikus tartományban a mérő a lehető 
legalacsonyabb bemeneti tartományt választja ki, biztosítva, hogy a leolvasás a 
legmagasabb elérhető felbontással jelenjen meg.

• Ha az AUTO már be van kapcsolva, nyomja meg a RANGE gombot a MANUAL 
tartomány megadásához a jelenlegi tartományban. Ezután kiválaszthatja a 
következő manuális tartományt minden egyes RANGE megnyomásakor.

• Az EXIT megnyomásával visszatérhet az automatikus tartományhoz.
Megjegyzés: A REL funkción nincs MANUAL tartomány.
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Analóg oszlopdiagram
• Az oszlopdiagram a mért bemenet analóg jelzését mutatja. A legtöbb mérési 

funkció esetén az oszlopdiagram másodpercenként 10-szer frissül. 

MAX MIN használata
• A MAX MIN üzemmód minimális (MIN) és maximális (MAX) bemeneti értékeket 

tárol. Ha a bemenet a tárolt minimális érték alá vagy a tárolt maximális érték fölé 
kerül, a mérő csipog és tárolja az új értéket.

• Nyomja meg a MAX MIN gombot a MAX MIN üzemmódba való lépéshez. A 
mintavételezés időtartama 2 másodpercenként történik. A maximális leolvasás és 
a MAX érték a bal oldali kijelzőn látható. A minimális olvasás és a MIN érték a jobb 
oldali kijelzőn jelennek meg. Az elsődleges kijelző az aktuális mérési értéket mutatja.

• Nyomja meg a MAX MIN gombot másodszor, az aktuális mérési érték a bal oldali 
kijelzőn látható. A minimális olvasás és a MIN érték a jobb oldali kijelzőn jelennek 
meg. Az elsődleges kijelző a maximális értéket mutatja.

• Nyomja meg a MAX MIN gombot harmadszor, az aktuális mérési érték a bal 
oldali kijelzőn látható. A maximális leolvasás és a MAX érték a jobb oldali kijelzőn 
látható. Az elsődleges kijelző a minimális értéket mutatja.

• A MAX MIN minden további megnyomása a fenti három üzemmódon keresztül történik.
• A MAX MIN üzemmódból való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Megjehgyzés: A MAX MIN üzemmód csak MANUAL üzemmódban használható.

MŰKÖDÉS
Feszültség mérése
• A feszültség méréséhez tegye a következőket:
1. Helyezze be a piros mérővezetéket a V terminálba és a fekete mérővezetéket a 

COM terminálba.
2. Állítsa be a tartományválasztót V  vagy V~ vagy Hz % mV állásba
3. Csatlakoztassa a mérővezetékeket a mérendő tárgyra.
4. A mért érték a kijelzőn jelenik meg. Az AC mérés az True RMS értéket jeleníti meg. 

A DC mérés a szinusz hullám effektív értékét mutatja (átlagérték-válasz).
• Az ACV funkció kiválasztásakor a Sárga gomb 

megnyomásával megtekintheti az AC+DC True 
RMS értéket az elsődleges kijelzőn.

• A KÉK gomb az mV  frekvencián és a 
munkacikluson belül van körforgásbab.

• A magas feszültség mérésekor legyen  
nagyon óvatos.

• Amikor a feszültségmérés befejeződött, 
húzza ki a mérővezetékeket a vizsgált 
áramkörből, és távolítsa el a mérővezetékeket a 
mérő bemeneti csatlakozóiból.

Figyelem: Az áramütésből következő személyi 
sérülések, vagy a mérő károsodásának elkerülése 
érdekében ne próbáljon meg 1000 V-nál nagyobb 
feszültségeket mérni, bár az értékek leolvashatóak 
lennének.
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Áram mérése
• AC vagy DC áram méréséhez az alábbiak 

szerint járjon el:
1. Kapcsolja ki az áramkör ellátását. Távolítsa el 

az összes nagyfeszültségű kapacitív ellenállást.
2. Helyezze be a piros mérővezetéket az mAµA 

vagy az A terminálba és a fekete mérővezetéket 
a COM terminálba.

3. Ha az A terminált használja, állítsa a 
tartományválasztót A~-ra. Ha mAμA terminált 
használ, állítsa a tartományválasztót μA~-ra. 

4. A DC mérés alapértelmezett, nyomja meg a kék 
gombot az AC mérés kiválasztásához.

5. Nyissa meg a mérni kívánt áramkört. Érintse 
meg a piros tesztvezetéket a törés pozitív 
oldalához; érintse meg a fekete érzékelőt a 
törés negatív oldalához. A zsinórok visszafordítása negatív értéket eredményez, 
de nem károsítja a mérőeszközt. 

6. Kapcsolja be az áramkör ellátását; majd olvassa le a kijelzőt. Az AC mérés az True 
RMS értéket jeleníti meg. A DC mérés a szinusz hullám effektív értékét mutatja 
(átlagérték-válasz).

7. Kapcsolja ki az áramkör ellátását és válassza le az összes nagyfeszültségű 
kapacitív ellenállást. Távolítsa el a mérőeszközt és állítsa vissza az áramkört 
normál működésbe.

8. Az ACA funkció kiválasztásakor a Sárga gomb megnyomásával megtekintheti az 
AC+DC True RMS értéket az elsődleges kijelzőn.

Megjegyzés: A kék gomb az AC vagy DC áram kiválasztására szolgál.
• Ha a mérni kívánt érték ismeretlen, használja a maximális mérési pozíciót, és 

lépésenként csökkentse a tartományt, amíg kielégítő értéket nem kap.
• Ha a mért áram 5A alatt van, a folyamatos mérés megengedett.
• Ha a mért áram 5A-10A között van, a mérések között folyamatos mérést kell 

biztosítani ≤10 másodperc és több, mint 15 perc között.
• Amikor az árammérés befejeződött, húzza ki a mérővezetéket a vizsgált 

áramkörből, és távolítsa el a mérővezetékeket a mérő bemeneti csatlakozóiból.

 

Ellenállásmérés
• Az ellenállás méréséhez az alábbiak szerint 

járjon el:
1. Helyezze be a piros mérőzsinórt a Ω terminálba 

és a fekete mérőzsinórt a COM terminálba.
2. Állítsa a tartományválasztót a Ω  

nyomja meg a KÉK gombot a Ω mérési mód 
kiválasztásához.

3. Csatlakoztassa a mérőzsinórokat a mérendő 
tárgyhoz.

4. A mért érték a kijelzőn jelenik meg.
Megjegyzés: A KÉK gomb az ellenállás, a 
folytonosság és a dióda között mozog ciklikusan.
• Az LCD kijelzi az OL-t nyitott áramkört jelezve, 

vagy azt, hogy a vizsgált ellenállás értéke 
magasabb, mint a mérőeszköz maximális 
tartománya.
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• A kalibrátor ellenállási jelének mérésénél nyomja meg és tartsa lenyomva a 
RANGE gombot, miközben bekapcsolja a mérőeszközt, hogy a maximális kijelző 
4000 számértékre változzon, de a pontosság változatlan marad. 

• Amikor az árammérés befejeződött, húzza ki a mérővezetékeket a vizsgált 
áramkörből, és távolítsa el a mérővezetékeket a mérő bemeneti csatlakozóiból.

A folytonosság mérése
• Kapcsolja ki az áramkör ellátását. Távolítsa el az 

összes nagyfeszültségű kapacitív ellenállást.
• A folytonosság méréséhez az alábbiak szerint 

járjon el:
1. Helyezze be a piros mérővezetéket a Ω 

terminálba és a fekete mérővezetéket a COM 
terminálba.

2. Állítsa be a tartományválasztót a
Ω nyomja meg a KÉK gombot a 

mérési mód kiválasztásához, és csatlakoztassa 
a mérővezetékeket a mért tárgyhoz.

3. A csipogó folyamatosan nyitott áramkörökön 
indul el, és kevesebb mint ≤50Ω esetén  
fog szólni.

Megjegyzés: A KÉK gomb az ellenállás, a 
folytonosság és a dióda között mozog ciklikusan.
• Amikor a folyamatossági mérés befejeződött, 

húzza ki a mérővezetékeket a vizsgált áramkörből, és távolítsa el a 
mérővezetékeket a mérő bemeneti csatlakozóiból.

Diódamérés
• Kapcsolja ki az áramkör ellátását. Távolítsa el az 

összes nagyfeszültségű kapacitív ellenállást.
• Használja a diódmérést diódák, tranzisztorok 

és egyéb félvezető eszközök ellenőrzésére. 
A diódamérés áramot küld a félvezető 
csomóponton keresztül, majd megméri a 
feszültségcsökkenést a csomóponton. A jó 
szilíciumcsatlakozás 0,5 V és 0,8 V között 
csökken.

• A folytonosság méréséhez az alábbiak szerint 
járjon el:

1. Helyezze be a piros mérővezetéket a Ω 
terminálba és a fekete mérővezetéket a COM 
terminálba.

2. Állítsa be a tartományválasztót a Ω  
nyomja meg a KÉK gombot a mérési mód 
kiválasztásához, és csatlakoztassa a mérővezetékeket a mért tárgyhoz.

3. Helyezze a piros mérőzsinórt a komponens anódjára, és helyezze a fekete 
mérőzsinórt a komponens katódjára.

Megjegyzés: A KÉK gomb az ellenállás, a folytonosság és a dióda között mozog 
ciklikusan.
• Amikor a folyamatossági mérés befejeződött, húzza ki a mérővezetékeket 

a vizsgált áramkörből, és távolítsa el a mérővezetékeket a mérő bemeneti 
csatlakozóiból.
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Kapacitásmérés
• A pontosság biztosítása érdekében a 

mérőeszközt először belsőleg kell leválasztani 
a mérendő kapacitív ellenállásról. A kijelzőn 
megjelenik a DIS.C felirat. A kapacitív ellenállás 
méretétől és a szükséges kisülési mennyiségtől 
függően ez a folyamat eltarthat egy ideig.

• A mérőeszköz vagy a vizsgált berendezés 
károsodásának elkerülése érdekében szüntesse 
meg az áramkör áramellátását és válassza le az 
összes nagyfeszültségű kapacitív ellenállást a 
kapacitás mérése előtt.

• Használja a DC feszültség funkciót annak 
megerősítésére, hogy a kapacitív ellenállás 
lemerült.

• A kapacitás méréséhez az alábbiak  
szerint járjon el:

1. Helyezze be a piros mérőzsinórt a  terminálba és a fekete mérőzsinórt a COM 
terminálba.

2. Állítsa a tartományválasztót  mérési módba, a mérőeszköz egy rögzített 
leolvasást jelenít meg, amely egy belső elosztott kapacitív ellenállás érték. 
A pontosság érdekében a 10nF-nél kisebb kapacitású kapacitív ellenállások 
vizsgálatakor a belső szétosztott kapacitív ellenállás értékét le kell vonni az 
olvasásból.

Megjegyzés: A kis értékű kapacitív ellenállások mérési pontosságának javítása  
(kevesebb, mint 10nF) érdekében, nyomja meg a REL-t a mérőzsinórral, hogy kivonja 
a mérő és zsinórok maradék kapacitását.
• Javasoljuk, hogy a rövid mérőkapocs-zsinórokat használja a kapacitásméréshez.
• Az LCD kijelzi az OL-t jelezve, hogy a vizsgált kapacitív ellenállás rövidre van 

állítva, vagy meghaladja a maximális tartományt.
• A 400μF-nél nagyobb kapacitív ellenállások hosszabb ideig tartanak. Az analóg 

oszlopdiagram a mérés befejezéséig hátralévő időt mutatja.
• Amikor a kapacitásmérés befejeződött, húzza ki a mérőzsinórokat a vizsgált 

áramkörből, és távolítsa el a mérőzsinórokat a mérő bemeneti csatlakozóiból.

Frekvencia/Munkaciklus mérése
A frekvencia és a munkaciklus méréséhez az 
alábbiak szerint járjon el:
1. Helyezze be a piros mérőzsinórt a Hz terminálba 

és a fekete mérőzsinórt a COM terminálba.
2. Állítsa a tartományválasztót %Hz vagy Hz % 

mV értékre és nyomja meg a KÉK gombot 
a Hz mérési mód kiválasztásához a frekvencia 
méréséhez vagy % -hoz a munkaciklus 
méréséhez.

3. Csatlakoztassa a mérőzsinórokat a mérendő 
áramkörre.

4. A mért érték az elsődleges kijelzőn jelenik meg.
• Amikor a frekvenciamérés befejeződött, húzza 

ki a mérőzsinórokat a vizsgált áramkörből, és 
távolítsa el a mérőzsinórokat a mérő bemeneti 
csatlakozóiból.
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Hőmérsékletmérés
Megjegyzés: Ne alkalmazzon feszültséget 
a mérőzsinórokra, ha a mérőeszköz 
hőmérsékletmérési módban van.
1. Állítsa a tartományválasztót oC oF állapotra, 

a kijelzőn OL jelenik meg. Rövidzárlat a 
mérőzsinórok a szobahőmérsékletet jelzik. A 
mérő Celsius fok egységre alapértelmezett, az 
egységek módosításához nyomja meg a KÉK 
gombot, miután kiválasztotta a hőmérséklet 
funkciót.

2. Helyezze a pontérintkező hőmérséklet-érzékelőt 
a jobb oldali kézi mérőterminálokba. 

3. Helyezze a hőmérséklet-érzékelőt a  
mérendő tárgyra.

4. A mért érték a kijelzőn több másodperc elteltével 
jelenik meg.

• A mérőkészülék névleges környezeti 
hőmérséklete 18o~23o különben pontatlan leolvasás esedékes, különösen az 
alacsony hőmérsékletek vizsgálatakor.

• A mellékelt pontérintkező hőmérséklet-érzékelő csak 230oC vagy 440oF 
hőmérséklet felett használható.

• Amikor a hőmérsékletmérés befejeződött, húzza ki a hőmérséklet-érzékelőt a 
mérőeszköz bemeneti csatlakozóiból.

4~20mA hurokáram, mint % leolvasás
• Ez az üzemmód az mA mért értéket vagy 

kimeneti szintet mutatja egy 4-20mA skálán.
• Csatlakoztassa a mérőeszközt az alábbiak 

szerint:
• Állítsa be a tartományválasztót mA  

4-20mA %-ra és nyomja meg a KÉK gombot a 
kiválasztáshoz (4-20mA)% opció.

• Ha a mért áram 5A alatt van, a folyamatos mérés 
megengedett.

• Amikor a kapott leolvasások  
<4mA: az elsődleges kijelzőn LO látható  
4mA-n: az elsődleges kijelző 0% 
20mA- mutat: az elsődleges kijelző 100% 
>20mA-t mutat: az elsődleges kijelző HI-t mutat

• Amikor a hurokáram-mérés befejeződött, húzza ki a mérőzsinórokat a vizsgált 
áramkörből, és távolítsa el a mérőzsinórokat a mérő bemeneti csatlakozóiból.

 

oCoF
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Tárolás és leolvasások törlése
• A leolvasás tárolásához az alábbiak szerint járjon el:
1. Nyomja meg egyszer a STORE gombot, STO és a „no.xxxx” felirat jelenik meg 

a művelet megerősítéséhez, és a bal oldali kijelző mutatja az aktuális mérési 
eredményt. Nyomja meg a pecket a tárolt leolvasások törlése között és kezdje az 
első leolvasásoktól vagy a legutóbbi tárolt leolvasásoktól. A jobb oldali kijelző az 
eredeti feljegyzések számát mutatja.

2. Nyomja meg a STORE gombot másodszor és az STO megjelenik. A bal 
másodlagos kijelző a tárolási időintervallumot másodpercekben mutatja,  
nullára állítva. 

3. Az intervallum másodpercben történő megváltoztatásához nyomja meg a + vagy 
a - gombot. Az intervallum akár 255 másodperc magas vagy akár 0 másodperc 
alacsony is lehet. 

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a STORE gombot a gyors beállításba való 
lépéshez.

5. Nyomja meg a STORE gombot harmadjára, STO és nincs kijelzés. A baloldali 
másodlagos kijelzőn az indexszám egyel növekszik. A jobb másodlagos kijelző 
mutatja a megfelelő indexszám értékét, az elsődleges kijelző az aktuális leolvasási 
értéket mutatja.

• Ha a leolvasás tárolására nincs időtartam beállítva, a STORE minden egyes 
megnyomása egy indexszámmal növeli meg a leolvasást.

• A tárolt olvasás maximális száma 100. Ha a tárolt olvasási memória megtelt, a 
mérőeszköz elkezd visszatérni az első tárolt leolvasáshoz és azt felülírni.

• A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
• Az automatikus kikapcsolás funkció le van tiltva, miközben a mérőeszköz ebben a 

módban van.
A tárolt leolvasások visszahívása
• Használja a következő eljárást a tárolt leolvasások visszahívásához:
• Nyomja meg a RECALL gombot a tárolt érték visszahívásához és az RCL 

megjelenik a művelet jóváhagyásához.
• A bal másodlagos kijelző a „no.xxxx” indexszámot mutatja.
• Az elsődleges kijelző a megfelelő visszahívott adatokat mutatja.
• A jobb oldali kijelző a tárolt adatok teljes számát mutatja.
• Nyomja meg a gombot, hogy engedélyezze a SEND funkciót, hogy az adatokat 

USB-n keresztül a számítógépre átvigye. A szoftver az adatok tárolási idejét és 
értékét mutatja. Az adatátvitel befejezése után a SEND funkció automatikusan 
letiltásra kerül.

• Nyomja meg a + vagy - gombot a további tárolt leolvasás megtekintéséhez. 
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a RECALL gombot a gyors visszahívásra lépéshez.
• A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Teljesítménymérés
• Állítsa a forgókapcsolót W állásba.
• Helyezze a tápegységet a megfelelő bemeneti csatlakozókra, és dugja be a 

tápegységet a konnektorba.
• Helyezze a mérendő objektumot a tápegység kimenetébe.
• A mért érték a kijelzőn jelenik meg. Az érték magában foglalja: a látszólagos 

teljesítményértéket, teljesítményértéket és teljesítménytényező értéket.
• Amikor az teljesítménymérés befejeződött, először kapcsolja ki a készüléket, majd 

válassza le a csatlakozót az adapter és a konnektor között.
Megjegyzés: A mért tárgy áramának >10A-nak kell lennie. ≤5A folyamatos mérés 
megengedett. 5A~10A mérésekor csak ≤10 másodperces folyamatos mérés 
megengedett, és az egyes mérések közötti időtartamnak 15 percnél hosszabbnak  
kell lennie.
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Send használata
• a Send funkció használatakor olvassa el a mellékelt CD-ROM telepítési útmutatóját.

Az alapértelmezett beállítás módosítása
• A mérőeszköz lehetővé teszi az alapértelmezett működési konfiguráció 

megváltoztatását a gyárilag beállítások módosításával.
• Az alapértelmezett beállítás módosítása csak akkor javasolt, ha a mérőeszköz 

DCV mérési módban van.
• A Setup módba való belépéshez kapcsolja be a mérőeszközt, és nyomja le és 

tartsa lenyomva a SETUP gombot több, mint 1 másodpercig.
• A SETUP gomb minden egyes lenyomásával a következő kiválasztásra lépik. A - 

vagy a + gomb minden egyes megnyomásával növeli vagy csökkenti az opciót.

Kiválasztás Opció Gyári 
beállítás Leírás

HIGH

Max. 40,000 (72-7732A típus), 
Max. 20.000 (72-7730A típus) 
Nyomja meg a ◄ gombot az off 
kiválasztásához 
Nyomja meg a ► gombot a szerkeszteni 
kívánt szám kiválasztásához.

OFF A felső határ fölött 
szaggatottan csipog

LOW

Max. 40,000 (72-7732A típus), 
Max. 20.000 (72-7730A típus) 
Nyomja meg a ◄ gombot az off 
kiválasztásához 
Nyomja meg a ► gombot a szerkeszteni 
kívánt szám kiválasztásához.

OFF A felső határ fölött 
szaggatottan csipog

10
20
30
OFF

10 perc

10 perc kikapcsolás
20 perc kikapcsolás
30 perc kikapcsolás
A kikapcsolás le van tiltva

1

OFF

1 Folyamatosan csipog 
és az ikon világít 
Nem csipog, az ikon 
világít

10
20
30
OFF

10 A háttérvilágítás 10 
másodpercen belül 
kikapcsol
A háttérvilágítás 20 
másodpercen belül 
kikapcsol
A háttérvilágítás 30 
másodpercen belül 
kikapcsol
A háttérvilágítás letiltása

Analóg 
oszlopdiagram

A zéró a bal oldalon van
A zéró középen van

Zéró a 
középen

Csak DCV, DCI és Co / Fo 
esetén érvényes funkciók

A beállítási opciók mentése
• Mindegyik beállítási opció esetében tárolja a választását és az EXIT segítségével 

lépjen ki a beállításból, majd a + gombbal lépjen előre a következő opcióra.
• A Setuo módból való kilépéshez a jelen opció mentése nélkül nyomja meg a 

SETUP gombot.



14

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Funkció Tartomány/leírás
Üzemi hőmérséklet 0o~40oC (32oF~104oF)
Relatív páratartalom ≤75%@ 0oC~30oC alatt

≤50%@ 30oC~40oC
Elem típusa 9V NEDA 1604 vagy 6F22 vagy 006P
Méretek (H x Sz x M) 177 x 85 x 40 mm)
Súly 340 g elemmel együtt
Tartomány Automatikus
Polaritás Automatikus
Tri digitális kijelző: 
Elsődleges
Bal másodlagos:
Jobb másodlagos:

40,000 számjegy frissítés 2-3-szor / másod 
4000 számjegy  
4000 számjegy

Analóg oszlopdiagram 40 szegmens, frissítés 10-szer másodpercenként
DC feszültség 0 – 1000V
AC feszültség true RMS 0–750 V 250 kHz sávszélesség
Alapv pontosság DC Feszültség: 0,025 %

AC feszültség: 0,5 %
DC áram 0–10A (5~10A ≤10 másodpercig, ≥15 perc intervallum)
AC áram, True RMS 0–10A (5~10A ≤10 másodpercig, ≥15 perc intervallum)
Ellenállás 0–40MΩ
Kapacitás 0–40mF
Frekvencia 0~400MHz
Hőmérséklet -40oC~1000oC(-40oF~1832oF )
STORE leolvasások A felhasználó memóriában akár 100 leolvasást is elmenthet. 

Ezeket az értékeket a Recall funkció használatával lehet 
megtekinteni.

DC feszültség

Tartomány Felbontás
Pontosság Túlterhelés 

elleni védelem
Bemeneti 

impedancia72-7730A
400mV 0,01mV ±(0,025%+5)

1000V

~2.5gΩ
4V 0,0001V

±(0,08%+5)
~10mΩ

40V 0,001V
400V 0,01V

1000V 0,1V ±(0,1%+8)

Részletes pontossági előírások  
Pontosság: ±([% leolvasás] + [legkevésbé jelentős számjegyek száma].

Működési hőmérséklet: 18o~28o Relatív páratartalom: ≤75%RP
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AC feszültség (AC+DC mérés elérhető)

Tartomány Felbontás Sávszélesség Pontosság Bemeneti 
impedancia

4V 0,0001V 45Hz~1kHz ±(0,4%+30)

Körülbelül
10mΩ

1kHz~10kHz ±(3%+30)
10kHz~100kHz ±(6%+30)

40V 0,001V 45Hz~1kHz ±(0,4%+30)
1kHz~10kHz ±(3%+30)

10kHz~100kHz ±(6%+30)
400V 0,01V 45Hz~1kHz ±(0,4%+30)

1kHz~10kHz ±(5%+30)
10kHz~100kHz Nincs megadva

1000V 0,1V 45Hz~1kHz ±(1%+30)
1kHz~10kHz ±(5%+30)
5kHz~100kHz ±(10%+30)

Túlterhelésvédelem: 1000V.
• True RMS 10% tartománytól 100% tartományig érvényes
• Az AC csúcstényező legfeljebb 3,0 lehet kivéve 1000V, ahol 1,5.
• A 80-jegyű maradék leolvasott érték a mérőzsinórok rövidre zárásával nem 

befolyásolja a megjelölt pontosságot.
• Amikor a frekvencia alacsonyabb, mint 100 kHz, a pontosság garantált tartománya 

10%–100%.
• Amikor AC+DC mérést végez, a pontosságot hozzá kell adni (1%+ 35 számjegy) a 

leolvasáshoz a fenti táblázat alapján.

DC áram

Tartomány Felbontás Pontosság Túlterhelés elleni 
védelem

400μA 0.01μA
±(0.1%+15) 0,5A, 1000V 

gyorsfeszültségű 
biztosíték Ø10,3 x 

38 mm

4000μA 0.1μA

40mA 0.001mA
±(0,15%+15)

400mA 0,01mA

10A 0,001A ±(0,5%+30) 10A, 1000V, gyors 
típusó biztosíték, 

Ø6,3 × 32 mm

• Amikor a mért áram ≤5A, a folyamatos mérés megengedett.
• Ha a mért áram 5A-10A között van, a folyamatos mérésnek ≤10 másodpercnek 

kell lennie és 15 percnél több időnek kell eltelnie két mérés között.
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AC áram (AC + DC mérés elérhető)

Tartomány Felbontás Sávszélesség Pontosság Túlterhelés elleni 
védelem

400μA 0,01μA

45Hz~1kHz
1kHz~10kHz

±(0.7%+15)
±(1%+40)

0,5A, 1000V 
gyorsfeszültségű 
biztosíték Ø10,3 x 

38 mm

4000μA 0,1μA
400mA 0,001mA
400mA 0,01mA

10A 0,001A
45Hz~1kHz ±(1.5%+20) 10A, 1000V, gyors 

típusó biztosíték 
Ø6,3 × 32 mm1kHz~10kHz ±(5%+40)

Ellenállás

Tartomány Felbontás Pontosság Túlterhelés elleni 
védelem

400Ω 0,01Ω ±(0,3%+8) + a 
mérőzsinór OC érték

1000V

4kΩ 0,0001kΩ
±(0,3%+8)

40kΩ 0,001kΩ
400kΩ 0,01kΩ ±(0,5% +20)
4mΩ 0,0001mΩ ±(1%+40)

40mΩ 0,001mΩ ±(1,5%+40)

Folytonosságmérés
Tartomány Felbontás Túlterhelés elleni védelem

0,01Ω 1000V

• Nyitott áramkör feszültség kb. -1,2V.
• A hangjelzés nem szól, ha a vizsgálati ellenállás >60Ω
• A csipogó folyamatosan szól a nyitott áramköröknél, és ha a mérési ellenállás ≤40Ω

Diódamérés
Tartomány Felbontás Túlterhelés elleni védelem

0,0001V 1000V

• Nyitott áramkör feszültsége megközelítőleg 2,8V.
• A jó szilíciumcsatlakozás 0,5 V és 0,8 V között csökken.

• True rms 10% tartománytól 100% tartományig érvényes
• Az AC csúcstényező legfeljebb 3,0 lehet.
• A 80-jegyű maradék leolvasott érték a mérőzsinórok rövidre zárásával nem 

befolyásolja a megjelölt pontosságot.
• Amikor a frekvencia alacsonyabb, mint 100 kHz, a pontosság garantált tartománya 

10%–100%.  
• Az AC+DC méréshez adjon hozzá (1%-35 számjegyet) a leolvasáshoz a fenti 

táblázat alapján.
• Amikor a mért áram ≤5A, a folyamatos mérés megengedett.
• Ha a mért áram 5A-10A között van, a folyamatos mérésnek ≤10 másodpercnek 

kell lennie és 15 percnél több időnek kell eltelnie két mérés között.
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Kapacitás

Tartomány Felbontás Pontosság Túlterhelés elleni 
védelem

40nF 0,001nF ±(1%+20)  
+ kapacitás-érték
nyitott áramkörű 

mérőzsinór

1000V
400nF 0,01nF

±(1%+20)4μF 0,0001μF

40μF 0,001μF

400μF 0,1μF ±(1,2%+20)
4mF 0,0001mF ±(5%+20)

40mF 0,001mF Nincs megadva

Frekvencia

Tartomány Felbontás Pontosság Túlterhelés elleni 
védelem

40Hz 0,001Hz

±(0,01%+8) 1000V

400Hz 0,01Hz

4kHz 0,0001kHz
40kHz 0,001kHz

400kHz 0,01kHz
4mHz 0,0001mHz

40MHz 0,001mHz
400mHz 0,01mHz Nincs megadva

Az „a” bemeneti amplitúdó (DC = 0)
• Amikor 10Hz~40MHz: 200mV ≤ 'a' ≤ 30Vrms
• Amikor > 40MHz: Nincs megadva.

Hőmérséklet (Celsius)

Tartomány Felbontás Pontosság Túlterhelés elleni 
védelem

-40oC~40oC
0,1oC

± (3%+30)
1000V40oC~400oC ± (1%+30)

400oC~1000oC ± (2.5%)
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Hőmérséklet (Fahrenheit)

Tartomány Felbontás Pontosság Túlterhelés elleni 
védelem

-40oF~32oF

0,1oF

± (4%+50)

1000V32oF~752oF ± (1,5%+50)

752oF~1832oF ± (3%)

Ide tartozik egy K-típusú (nikkel-króm ~ nikkel-szilícium) érintkezési pont hőmérséklet-
érzékelő, amely csak a 230°C alatti hőmérsékletet képes mérni. 
Ha 230oC foknál magasabb hőmérsékletet akar mérni, a bot kapcsolat hőmérséklet-
érzékelőt kell használnia.

4~20mA hurokáram

Tartomány Felbontás Pontosság Túlterhelés elleni 
védelem

(4~20mA) % 0,01% ± (1%+50)
0,5A, 1000V 

gyorsfeszültségű 
biztosíték Ø10,3 x  

38 mm

Ha a kapott értékek:
• < 4mA, az elsődleges kijelzőn LO jelenik meg
• 4mA, az elsődleges kijelzőn 0%... jelenik meg
• 20mA, az elsődleges kijelzőn 100% jelenik meg
• > 20mA, az elsődleges kijelzőn HI jelenik meg

Teljesítménymérés

Tartomány Felbontás Pontosság Áramtúlterhelés 
elleni védelem

Feszültségtúlterhelés 
elleni védelem

2500W 0,1W ± (2%+10)
10A, 1000V, gyors 
típusó biztosíték 
Ø6,3 × 32 mm

1000V

• Teljesítménytényező bemeneti tartomány: 0,00~1,00
• Feszültség bemeneti impedancia: kb. 10M Ω
• Feszültség bemeneti tartomány: AC50~250V

TISZTÍTÁS
• Időnként törölje le a tokot egy nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel. Ne 

használjon súrolószereket vagy oldószereket a tisztításhoz.
• Időnként tisztítsa meg a mérési érzékelőt, mivel az érzékelők szennyeződése 

befolyásolhatja a leolvasási pontosságot.



19

ELEM ÉS BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

• Ha  ikon jelenik meg az LCD kijelzőn, cserélje ki az elemet az alábbiak szerint:
• Válassza le a mérési érzékelőket a mérendő áramkörökről, kapcsolja a 

tartományválasztót OFF helyzetbe.
• Távolítsa el a csavart az elemrekeszről, és válassza le az elem rekeszét a  

hátsó borítóról.
• Helyettesítse a 9V-os elemet egy újjal (6F22) figyelve a megfelelő polaritásra.
• Helyezze vissza az elemrekeszt 

és húzza meg a csavart.

Elem

A biztosítékok cseréje
Figyelem: Az áramütésből következő 
személyi sérülések, vagy a mérőeszköz 
károsodásának elkerülése érdekében 
KIZÁRÓLAG specifikus biztosítékokat 
használjon a következő eljárásnak 
megfelelően.
• Fordítsa el a forgókapcsolót OFF állásba, 

és távolítsa el az összes csatlakozást a 
terminálokról.

• Távolítsa el az 5 csavart az alsó részből. 
• Távolítsa el a biztosítékot egy finom 

lazítással, majd emelje ki a biztosítékot a 
tartójából.

• KIZÁRÓLAG az azonos típusú és 
specifikációjú csere-biztosítékokat 
szereljen be, és győződjön meg arról, 
hogy a biztosíték szilárdan rögzítve lett a 
tartóban.

• 1. biztosíték: 0,5A, 1000V, gyors típus: 6,3x32mm  
2. biztosíték: 10A, 1000V, gyors típus 10,3x38mm

• Helyezze vissza az alsó részt és a tokot, és szerelje vissza az 5 csavart.
Megjegyzés: A biztosíték cseréje ritkán szükséges, a kiégett biztosíték szinte mindig a 
helytelen működtetés eredménye.

Biztosíték
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AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK FOGYASZTÓINAK 
HULLADÉKKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy szükséges az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak (WEEE) vagy a hulladékelemeknek a külön gyűjtése. Ne dobja ki ezeket az 
elemeket általános háztartási hulladékkal együtt. Különítse el a felhasznált anyagokat kezelésre, 
hasznosításra és újrahasznosításra. A hulladék elemeket/akkukat vissza lehet vinni elemek 
újrahasznosítására, amit a legtöbb elem-/akku-kereskedő biztosít. Vegye fel a kapcsolatot 
az adott terület helyi hatóságával a rendelkezésre álló elem- és WEEE-újrahasznosítási 
rendszerekkel kapcsolatban.

Gyártási hely: Kína PR2 9PP
Man Rev 1.0


