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Stimate client, 

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs, creat şi testat conform normelor 
europene. Dovadă este certificatul CE de la producător. 
Vă rugăm să respectaţi toate aceste instrucţiuni de folosire pentru o funcţionare 
optimă a aparatului.  
 

VOLTCRAFT® în România prin GERMAN ELECTRONICS 

www.germanelectronics.ro 
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Descriere 
Multimetrul creion este un aparat de măsură cu LCD. Forma sa de creion permite ca 

valorile măsurate să fie citite chiar în timpul măsurătorii.  

 

Multimetrul are următoarele funcţii: 

• Măsurarea curentului continuu sau alternativ până la maximum 600 V 

• Măsurarea curentului continuu sau alternativ până la maximum 400 mA 

• Este de asemenea creat pentru a măsura valorile rezistenţelor până la 34 

Ohmi 

• Verificarea curentului continuu şi a diodelor 

 

Aparatul de măsură nu poate fi folosit dacă are capacul compartimentului bateriilor 

desfăcut sau detaşat. Orice utilizare în încăperi umede sau în exterior în condiţii 

nefavorabile nu este permisă. 

 

Condiţiile nefavorabile pot fi: 

• Umiditate excesivă 

• Praf sau combustibil gazos, vapori sau solvenţi 

• Furtună cu descărcări electrice sau câmp electrostatic mare 

 

Multimetrul poate fi folosit numai pentru categoriile de supratensiuni CATIII până la 

1000V şi CATIII până la 600V. 

 

Orice altă utilizare decât cea descrisă aici poate provoca defectarea aparatului şi 

poate duce la risc de scurtcircuit, incendiu sau şocuri electrice. 

Nici o parte a produsului nu poate fi modificată! 

 

 

Orice alt mod de utilizare decât cel descris mai jos nu este permis şi poate produce 

defectarea aparatului, poate duce la risc de scurtcircuitare, foc, şocuri electrice etc. 

Nici o parte a acestui produs nu poate fi modificată sau reconstruită. Vă rugăm citiţi 

instrucţiunile cu atenţie şi păstraţi-le pentru viitoare referinţe.     
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Instrucţiuni de siguranţă 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni 
sau pagube rezultate din utilizarea improprie a produsului dacă 
produsul a fost utilizat impropriu sau fără să se ţină cont de 
instrucţiunile de operare. Garanţia va expira! 

 

Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante care trebuie 

respectate cu stricteţe. Transformările sau modificările neautorizate nu sunt aprobate 

din motive de securitate (CE). 

Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea 

necorespunzătoare a aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta.  

Aparatul nu trebuie suspus la stres mecanic. Nu trebuie expus la temperaturi 

extreme, direct în soare, vibraţii intense sau umezeală. Aparatul trebuie manevrat cu 

atenţie. Orice şoc, lovitură sau cădere îi poate provoca defecţiuni. 

Dispozitivul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Service-ul, 

ajustările sau orice tip de reparaţie pot fi făcute doar de un specialist.   

Dacă apar orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceste instrucţiuni de 

operare contactaţi serviciul tehnic sau alţi specialişti.  

Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă când inseraţi bateriile. Scoateţi bateriile 

când aparatul nu este folosit o perioadă mai îndelungată, pentru a evita scurgerile de 

substanţe. Acestea pot provoca arsuri grave dacă acidul intră în contact cu pielea. 

Recomandăm folosirea unor mănuşi de protecţie la înlocuirea bateriilor.  

Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, e 

posibil să fie înghiţite accidental de copii sau animale domestice.  

Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt demontate, scurtcircuitate sau aruncate în 

foc. Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile. Risc de explozie! 

 

Un semn de exclamare într-un triunghi atrage atenţia asupra unor informaţii 

importante care trebuie respectate cu stricteţe. 

 

Acest produs este testat conform normelor CE şi respectă directivele EMC 

89/336/EEC şi directiva 73/23/EEC. 
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Izolare clasa a doua (dublă izolare). 

 

Supratensiune categoria 2 de măsurare la aparatele electrocasnice. 

CATIII Supratensiune categoria 3 de măsurare la instalaţii industriale.  

Tensiunea potenţială. 

 

Simbolul fulgerului într-un triunghi indică riscuri care pot duce la accidente. 

Instrucţiunile trebuie respectate întocmai.  

 

Simbolul mâinii indică prezenţa unor sfaturi de ajutor în utilizarea 

aparatului. Pentru siguranţă, nu aduceţi nicio modificare aparatului. 

Consultaţi personalul autorizat în cazul în care aveţi dubii asupra aparatului sau 

asupra funcţionării lui. 

 

Tensiunea între 2 contacte de operare ale aparatului de măsură şi 

pământare nu trebuie să depăşească 600V DC/AC în categoria III sau 1000 

de V în categoria II. 

Înainte modificarea ariei de măsurare, produsele de testare trebuie deconectate de 

la aparatul de măsurat.  

 

Aveţi grijă în mod special când lucraţi cu tensiuni  care depăşeşte 25 V AC 

sau 35 V DC. Şi dacă tensiunea este mai mică decât aceste valori sunt 

posibile şocuri electrice dacă atingeţi conductorii. 

 

Înainte de orice măsurare, verificaţi mai întâi dacă aparatul funcţionează şi 

dacă display-ul său nu este avariat. Nu faceţi nicio măsurătoare dacă aveţi 

cabluri neizolate. 

 

Pentru a evita electrocutarea sau şocurile electrice, asiguraţi-vă că nu 

atingeţi direct conexiunea care trebuie măsurată şi nici indirect, pe 

perioada măsurării. 

 

Nu folosiţi aparatul pe perioada descărcărilor electrice! 
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Asiguraţi-vă că mâinile dvs., pantofii, hainele, podeaua sau aparatul de 

măsură sunt absolut uscate! 

 

Nu folosiţi aparatul în condiţii nefavorabile cu combustibil gazos, vapori sau 

praf. Evitaţi vecinătatea cu: 

- Puternice câmpuri magnetice 

- Transmisii aeriene ale generatoarelor HF. 

Acestea pot afecta negativ valorile măsurate.  

 

Dacă aveţi motive să credeţi că măsurarea nu va fi sigură, deconectaţi 

imediat aparatul. Se poate considera utilizare nesigură dacă: 

- Aparatul are defecţiuni vizibile 

- Aparatul nu mai funcţionează 

- Dacă a fost depozitat o perioadă mai lungă în condiţii nefavorabile 

- Dacă nu fost transportat corespunzător. 

 

Nu porniţi imediat aparatul după ce l-aţi dus de la frig la cald sau invers. 

Condensul care poate apărea poate distruge aparatul. Lăsaţi-l o vreme la 

temperatura camerei. 

 

Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Risc de accidente. 

 

Înainte de a-l deschide, deconectaţi-l de la orice sursă de tensiune. Condensatorii 

pot fi încă încărcaţi, deşi sursa este deconectată.  

 

Conţinutul pachetului 
• multimetru cu baterii 

• 2 baterii buton  

• 1 siguranţă 

• 1 conector de măsurare de 70 mm 

• 1 clemă crocodil pentru polul negativ 

• geantă de transport 

• instrucţiuni de operare 
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Elemente de operare 
1. Fişă de măsurare, deşurubată (pol plus şi măsurare DC) 

2. Capac cu clapă de deschidere şi inel de protecţie 

3. Buton de păstrare a informaţiilor 

4. Buton de păstrare a ariei de măsurare 

5. Buton de selectare 

6. LCD 

7. Buton de joasă impedanţă 

8. Compartimentul bateriei 

9. Cablu de conectare 

10. Buton de pornire/oprire 

11. Capac pentru braţul de măsurare 

12. Ac de testare 
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Simboluri pe display 
Tensiunea curentului alternativ 

Tensiunea curentului continuu 

Aria de măsurare este păstrată momentan 

Loc pentru datele păstrate; informaţiile sunt păstrate până când butonul 

DH este menţinut sau multimetrul este oprit. 

Loc pentru supratensiuni: aria de măsurare a fost depăşită. 

Simbol al înlocuirii bateriilor, înlocuiţi-le imediat pentru a nu avea erori 

de măsurare 

Simbol pentru teste diodă 

Simbol pentru testarea continuităţii 

Afişaj pentru grafice 

 

 

 

 

Sfaturi pentru măsurare 
Nu depăşiţi niciodată valorile de suprasarcină pentru 
categoriile II sau III. 
 
Frecvenţa modificărilor nu trebuie să depăşească 400 Hz. 

 
Nu atingeţi nicio parte a circuitului dacă tensiunea e mai mare de 25V AC sau 
35V DC. Pericol de moarte! 
 
Înainte de măsurare verificaţi să nu fie defecţiuni pe cablu, să nu fie tăiat sau 
întrerupt. 
 
Cablurile defecte nu mai trebuie folosite. 
 
Acul de măsurarea are un capa de protecţie. Acesta trebuie îndepărtat când se 
face măsurarea şi pus la loc când acesta s-a încheiat.  
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Acul de măsurat 
Acul de măsurat al multimetrului poate fi înlocuit simplu, montându-l pe cel de 

rezervă cu 70 mm de cablu. Acesta este de folos pentru măsurătorile care se fac în 

puncte de acces mai lungi. 

Înşurubaţi acul în locaşul său. Clema crocodil poate fi montată până la linia neagră. 

 

Asiguraţi-vă că când montaţi acul de măsură că nu există nici un aparat 
electric conectat la multimetru.  

 

 

 

Măsurarea tensiunii 
Pentru măsurarea tensiunii, procedaţi astfel: 

 
 

• Puneţi butonul de operare 10 pe poziţia V. 

• Acum conectaţi cele două ace pe obiectul care trebuie măsurat.   

• Polaritatea va fi afişată pe display alături de valoarea curentului măsurat 6. 

• Pentru măsurarea curentului alternativ Ac, apăsaţi pe butonul S (5) pentru a 

trece pe aria de măsurare AC. Dacă mai apăsaţi o dată, se va trece în aria de 

măsurare DC. 

• Tensiunea V afişează o valoare de intrare a rezistenţei de aprox. 10 Ohmi. 

Când valoarea „-„ apare pe display, tensiunea măsurată este negativă (sau 

acele de măsurat trebuie schimbate). 
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„LI” Impedanţă scăzută 400 KΩ 
Această funcţie trebuie folosită pentru tensiuni de maxim 250V CATII şi 
max. 3 sec. 

 

Această funcţie poate afişa impedanţa de la 10 Ohmi la 400 KΩ. Apăsaţi tasta „LI” 

(7) pe parcursul măsurării tensiunii (max. 250V) pentru max. 3 secunde. Apoi, 

multimetrul trece la impedanţa normală de 10 Ohmi. 

 

 

 

Măsurarea rezistenţei 
Asiguraţi-vă că toate aparatele electrice sunt deconectate de la 
multimetru. 

 

Procedaţi astfel pentru măsurarea rezistenţei: 

 
• Alegeţi aria de măsurare de la butonul 10 pe poziţia Ohmi. 

• Verificaţi indicatorul de măsurare pentru continuitate conectând ambele ace 

de măsurare unul peste altul. După aceea valoarea rezistenţei trebuie să fie 0 

Ohmi.  

• Acum conectaţi acele de măsurat pe obiectul care trebuie măsurat. Dacă 

obiectul nu este de mare rezistenţă electrică sau este întrerupt, valoarea 

măsurată va fi afişată pe display.   

 

Când verificaţi măsurarea rezistenţei, asiguraţi-vă că punctele de măsurare 

pe care puneţi acele de măsurare sunt curate şi nu au praf pe ele, nu sunt 

unsuroase, în caz contrar, rezultatele măsurătorilor pot fi eronate.  
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Pentru verificarea continuităţii, apăsaţi pe butonul  „5” până când apare simbolul 

pe display. Dacă ţineţi apăsat, veţi trece la următoarea arie de măsurare (diode, 

rezistenţe, continuitate). Imediat ce apare OL pe display, înseamnă că aţi depăşit 

aria de măsurare sau circuitul a fost întrerupt. 

 

 

 

Testarea diodei 
Pentru această măsurătoare, procedaţi astfel:  

 
 

Puneţi butonul 10 în poziţia Ω  

 

Apăsaţi butonul „S” (5) de două ori pentru a trece pe testarea diodei. Simbolul de 

diodă va apărea pe display.  

Acum conectaţi cele două ace ale aparatului pe diodă. Starea tensiunii va fi afişată. 

 

Dacă măsuraţi la anod, tensiunea măsurată va fi în jur de 0,6V, dacă traseul diodei 

nu este defect. 

 

 

Dacă măsuraţi la catod, OL va apărea pe display. Dacă va apărea simbolul 

de tensiune, înseamnă că aţi conectat incorect obiectul de măsurat sau 

acesta este defect.  
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Măsurarea curentului 
 

Tensiunea mai mare de 340mA poate fi măsurată în aria de măsurare a curentului. 

Acesta este securizată împotriva supratensiunilor. 

Procedaţi astfel:    

 
• Puneţi butonul 10 în poziţia A. 

• Polaritatea va fi afişată pe display împreună cu valoarea curentului. 

 

Procedaţi astfel pentru a afla valorile curentului alternativ: 

• Apăsaţi butonul S 5 în aria de măsurarea a curentului, pentru a trece în aria 

de măsurare AC, dacă mai apăsaţi o dată, veţi trece în aria de măsurare DC. 

• Polaritatea va fi afişată pe display împreună cu valorile curentului. 

 

Nu operaţi nicio măsurare, când aparatul este deschis.  
 

 

Funcţia Auto-Power OFF 
Pentru a creşte durata de viaţă a bateriei, aparatul are o funcţie de închidere 

automată. Aparatul de măsură este oprit dacă butonul nu este apăsat timp de 30 de 

minute. Apăsând pe orice buton al aparatului, puteţi porni aparatul din nou. 

 

 

Întreţinere şi curăţare 
Cu excepţia înlocuirii bateriilor şi curăţarea ocazională, aparatul nu necesită alte 

operaţii de întreţinere. Folosiţi o cârpă curată şi uscată pentru a-l şterge de praf. Nu 

folosiţi substanţe abrazive sau chimice. 
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Înlocuirea acului de măsurat 
Dacă nicio valoare nu este afişată pe display, probabil acul de măsurat este defect. 

Procedaţi astfel pentru a înlocui acul: 

 
 

• Închideţi multimetrul şi scoateţi toate circuitele. 

• Învârtiţi acul în locaşul de plastic în direcţia indicată pe imagine şi scoateţi 

acul. 

• Îndepărtaţi capacul. 

• Înlocuiţi acul defect cu unul nou de acelaşi tip (5 x 20 mm şi F400mA, 250V)  

• Închideţi multimetrul la loc 

 

Nu folosiţi niciodată aparatul când este deschis. Pericol de 
moarte! 

 

 
 

Înlocuirea bateriilor 
Când simbolul de baterie goală apare pe display, înseamnă acestea trebuie 

înlocuite. 

• Învârtiţi de butonul de plastic şi 

detaşaţi-l din aparat. 

• Înlocuiţi bateriile cu altele de 

acelaşi tip (2 x LR44). 

• Închideţi apoi capacul la loc cu atenţie. 

 
Nu lăsaţi bateriile în aparat dacă nu-l folosiţi. Acestea pot prezenta 
scurgeri, care pot coroda şi pot chiar distruge compartimentul 
bateriilor.  
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Eliminarea elementelor uzate 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viaţa şi 

sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent şi raţional, 

utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice şi electrice 

nefuncţionale la centrele de colectare special amenajate. 

Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea dezafectării speciale a 

produsului, separat de deşeurile menajere. 

 

 

Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile 
Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzaţi 

la locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor şi 

acumulatorilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi acumulatorii 

conţin elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea oamenilor. Aceste 

elemente sunt inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( Cd - Cadmiu, 

Hg - Mercur, Pb - Plumb).   

 

 

Defecţiuni 
Aparatul pe care l-aţi achiziţionat este realizat după ultimele standarde în domeniu. 

Totuşi defecţiuni pot apărea. Din acest motiv, vă explicăm cum puteţi elimina singuri 

unele defecţiuni. 

 

 

Defecţiuni Posibile cauze 

Multimetrul nu funcţionează Sunt goale bateriile? Verificaţi-le! 

Nu se poate măsura curentul Verificaţi capul de măsurare. 

Valorile măsurate sunt alterate Nu este cumva activă funcţia HOLD? 

Apăsaţi pe butonul „DH”. 

 

 

Alte reparaţii decât cele descrise mai sus trebuie operate de un 
electrician autorizat.  
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Date tehnice: 
Sursă de alimentare:……………………..……3 V/DC - 2 baterii buton LR44 (incluse) 

Posibilitate calibrare:………………………..…ISO / DKD 

Interval măsurare rezistenţă:………………....0.1 Ω - 40 MΩ 

Interval măsurare tensiune alternativă AC:... 1 mV - 250 V 

Interval măsurare tensiune continuă DC:….. 0.1 mV - 250 V 

Precizie de bază:……………………………….0.8% 

Afişaj:…………………………………………….4000 digit 

Categorie supratensiune:…………………..…CAT III 250 V 

Dimensiuni:……………………………………..(L x l) 230 mm x 35 mm 

 

Tip de operare tensiune DC 

Aria Acurateţe Rezoluţie 

400,0 mV (0,8% + 2 digiţi) 0,1 mV 

4,000 V (1,0% + 2 digiţi) 0,001 V 

40,00 V (1,0% + 2 digiţi) 0,01 V 

400,0 V 

600 V  

(1,0% + 2 digiţi) 

(1,2% + 2 digiţi) 

0,1 V 

1V 

 

Tip de operare DC A 

VC 82 Acurateţe Rezoluţie 

40,00 mA (1,5% + 2 digiţi) 0,01 mA 

400,0 mA (1,5% + 2 digiţi) 0,1 mA 

Protecţie la suprasarcină 400 mA 250V 

Tip de operare AC A 40 la 400 Hz 

 

Tip de operare AC A de la 40 la 400 Hz 

VC 82 Acurateţe Rezoluţie 

40,00 mA (1,8% + 3 digiţi) 0,01 mA 

400,0 mA (2% + 3 digiţi) 0,1 mA 

Protecţie la suprasarcină 

400 mA 250V 
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Tip de operare rezistenţă 

VC- 82 Acurateţe Rezoluţie 

400,0 Ω (0,8% + 10 digiţi) 0,1 Ω 

4,000 kΩ (2% + 2 digiţi) 0,001 kΩ 

40,00 kΩ (2% + 2 digiţi) 0,01 kΩ 

400,0 kΩ (2% + 3 digiţi) 0,1 kΩ 

4,000 MΩ (3% + 3 digiţi) 0,001 MΩ 

40,00 MΩ (5% + 3 digiţi) 0,01 MΩ 

Protecţie la suprasarcină 

500V 

Test de continuitate: 

<35Ohmi 

Test diodă: teste tensiune 

max. 3,0  V 
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