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Acest manual de utilizare însoțeşte produsul. El conține informații importante privind setarea şi folosirea aparatului. Vă rugăm să 
luați în considerare aceste instrucțiuni, chiar dacă cumpărați acest produs pentru altcineva. 
Vă rugăm să păstrați acest manual pentru o utilizare viitoare! 
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Domenii de aplicabilitate 
 

- Măsurarea  şi afişarea mărimilor electrice pentru categoria  supratensiune  II  (până  la max. 250 V contra potențialului 
pământului) sau mai puțin 

- Măsurarea tensiunii continue şi alternative până la max. 250 V 
- Măsurarea curentului continuu până la max. 200 mA 
- Măsurarea rezistențelor până la 2000 kOhmi 
- Test diodă 
- Test baterie pentru baterii de 9 şi 1,5 V în condiții de încărcare 
- Generator de semnal rectangular  

 

Aparatul nu poate funcționa decât cu tipul de baterie indicat (2 x LR44 sau similar). 
Aparatul nu  are  voie  să  fie operat  cu  carcasa  sau  compartimentul bateriilor deschis. Nu  sunt permise măsurătorile  în  spații 
umede respectiv condiții vitrege de mediu. 
Condiții vitrege de mediu sunt: 

- umiditate sau umezeală prea mare 
- praf şi gaze inflamabile, aburi sau solvenți 
- furtună sau câmpuri electrostatice puternice etc. 

 

Orice  alte  întrebuințări,  în  afara  celor menționate deja, duc  la defectarea produsului;  în plus  există  şi  alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. 
 

Valorile măsurate  sunt  afişate de multimetru pe un ecran digital,  care  cuprinde 2000  counts  (count =  cea mai mică  valoare 
afişată).  
Domeniile individuale de măsurători sunt alese cu ajutorul unui comutator rotativ.  
Domeniul de măsurători este protejat contra supratensiunii printr‐o siguranță. Siguranța se găseşte în elementul de control roşu.  
 

Din motive de siguranță cablurile pentru măsurători sunt legate la aparat şi nu pot fi schimbate.  
Aparatul poate fi folosit atât în scopuri profesionale, cât şi hobby.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! 
 
Explicații simboluri şi unități ale multimetrului 
 

Tensiune alternativă 

Tensiune continuă 

Volt (unitate pentru tensiunea electrică) 
Mili‐Volt (exp. ‐3) 

Mili‐Amper (unitate pentru curentul electric, exp.‐3) 
Micro‐amper (exp.‐6) 

Ohm (unitate pentru rezistența electrică) 

Kilo‐Ohm (exp.3) 

Test diodă 

Test baterie 

Generator semnal rectangular 

Categorie supratensiune 3 
 

Instrucțiuni de siguranță 
 

În  cazul defecțiunilor produse  ca urmare a nerespectării  instrucțiunilor prezentate  în acest manual de utilizare  se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului  sau a nerespectării  indicațiilor de  siguranță prezentate  în manual.  În aceste  cazuri  se pierde dreptul  la 
garanție!  

 

Acest produs a părăsit porțile fabricii în stare de funcționare perfectă.  
Pentru a păstra această stare utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță incluse în acest manual.  
 

De asemenea, trebuie respectate următoarele simboluri: 
Simbolul  „semnul  exclamării  în  triunghi”  indică  faptul  că  informația  prezentată  este  importantă,  iar  instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 
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Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole privind sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 
Acest aparat corespunde normelor CE şi îndeplineşte directivele europene cerute.  
 
Clasa de protecție 2 (izolație dublă sau amplificată) 
 
Categoria supratensiune III pentru măsurarea instalațiilor din clădiri (de ex. prize sau sub‐distribuții). Această categorie 
cuprinde şi categoriile inferioare (de ex. CAT II pentru măsurarea aparatelor electrice).  
 

Potențialul pământului 
 

Din motive legate de siguranță şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului.  
Adresați‐vă personalului specializat dacă aveți nelămuriri privind modul de funcționare, siguranța sau conectarea aparatului. 
Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor.  
Dacă produsul este folosit  în medii profesionale trebuie respectate normele  legale privind protecția  la  locul de muncă  în cazul 
folosirii aparatelor electrice.  
În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 
Înainte de măsurătorile pentru tensiune asigurați‐vă că aparatul nu se află în modul pentru măsurarea curentului.  
Tensiunea dintre aparat şi potențialul pământului nu are voie să depăşească 250 V DC/AC în CAT III.  
Înainte de schimbarea domeniului de măsurători trebuie să îndepărtați elementele de control de pe obiectul de măsurat.  
Aveți mare  grijă  la manevrarea  valorilor >25 V  tensiune alternativă  (AC),  respectiv >35 V  tensiune  continuă;  la  aceste  valori 
puteți să vă electrocutați dacă atingeți cablurile electrice.  
Înainte de orice măsurătoare verificați aparatul în scopul prezenței eventualelor daune. Nu mai realizați nici un fel de măsurători 
dacă stratul de izolație este defect (rupt, sfâşiat etc.).  
Pentru  a  evita  posibilitatea  unui  şoc  electric  aveți  grijă  să  nu  atingeți  în  timpul  măsurătorilor,  direct  sau  indirect, 
conexiunile/punctele de măsurat. Nu apucați elementele de control în timpul măsurătorilor deasupra marcajelor perceptibile de 
pe mâner.  
Nu folosiți multimetrul cu puțin timp înainte, în timpul sau imediat după o furtună (fulgere/supratensiuni). Aveți grijă ca mâinile 
dvs., hainele, încălțămintea, circuitele şi părțile componente ale circuitelor să fie neapărat uscate. 
Evitați folosirea aparatului în apropierea: 

- câmpurilor puternice magnetice sau electromagnetice 
- antenelor de emisie sau generatoarelor HF 

În aceste condiții puteți obține valori măsurate eronate. 
 

Dacă observați că aparatul nu mai poate fi operat în siguranță, deconectați‐l şi asigurați‐vă că nu mai poate fi operat.  
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
‐ prezintă daune evidente 
‐ nu mai funcționează  
‐ produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 
Dacă transportați produsul dintr‐un spațiu rece într‐unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus în 
aceste condiții există  şi pericolul electrocutării! De aceea  lăsați aparatul  la  temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, 
înainte de a‐l folosi. 
Materialele folosite  la  împachetarea produsului nu pot fi  lăsate  la voia  întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase pentru 
copii. 
 

Conținut colet 
 

• Multimetru cu cabluri de măsurători legate fix 
• 2 baterii LR44 (sau similar) 
• Manual de utilizare 

 
Punerea în funcțiune 
 

Bateriile sunt livrate deja în aparat.  
 
Comutator rotativ 
Funcțiile  individuale pentru măsurători pot  fi setate  folosind comutatorul rotativ. Multimetrul este deconectat  în poziția OFF. 
Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu‐l folosiți.  
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Modul măsurători 
 

Nu  depăşiți  în  nici  un  caz  valorile maxim  admisibile  de  intrare. Nu  atingeți  circuitele  sau  elementele  circuitelor 
atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 35 V DC. Pericol de moarte! 
Înainte de a începe măsurătorile verificați integralitatea cablurilor conectate urmărind posibilele tăieri, sfâşieri sau 
striviri. Cablurile defecte nu mai pot fi folosite. Pericol de moarte! 
 

a. Măsurarea tensiunii „V” 
Pentru măsurarea tensiunii continue „V  ” procedați după cum urmează: 
- Conectați aparatul şi selectați domeniul de măsurători „V  ”.  
- Legați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.). 

Elementul de control roşu corespunde polului plus, iar cel negru polului minus.  
- Polaritatea valorii măsurate este afişată pe display împreună cu valoarea măsurată 

momentan.  
 

Dacă în cazul tensiunii continue înainte de valoarea măsurată apare un minus „‐„ înseamnă că tensiunea măsurată este 
negativă (sau cablurile de măsurători sunt schimbate).  
 

- După  încheierea măsurătorilor  îndepărtați cablurile de măsurători de pe obiectul de măsurat  şi deconectați aparatul 
(comutatorul rotativ pe poziția OFF). 

 
Pentru măsurarea tensiunii alternative „V  ” procedați după cum urmează: 
- Conectați aparatul şi selectați domeniul de măsurători „V  ”.  
- Legați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat (generator, circuit etc.). 
- Valoarea măsurată este afişată pe display. 

Domeniul de tensiune V DC/AC indică o rezistență intrare >1 MOhm. 

- După  încheierea măsurătorilor  îndepărtați cablurile de măsurători de pe obiectul 
de măsurat şi deconectați aparatul (comutatorul rotativ pe poziția OFF). 

 
b. Măsurarea rezistenței 

Asigurați‐vă că nici unul dintre elementele de măsurat (circuite, elemente ale circuitelor etc.) nu se află sub tensiune 
şi nu sunt încărcate.  
 

Pentru măsurarea rezistenței procedați după cum urmează: 
- Conectați aparatul şi selectați domeniul de măsurători „Ω”  
- Verificați continuitatea cablurilor de măsurători prin conectarea celor două elemente de control. După aceea trebuie să 

apară  o  valoare  pentru  rezistență  de  cca.  3  Ohmi  (în  funcție  de  siguranța 
integrată).  

- Legați  cele  două  elemente  de  control  cu  obiectul  de  măsurat.  Rezultatul 
măsurătorii este afişat pe display, dacă obiectul nu are rezistență electrică mare 
sau nu este întrerupt. 

-  Dacă  pe  display  apare  1  (overload)  înseamnă  că  ați  depăşit  domeniul  de 
măsurători, respectiv circuitul de măsurat este întrerupt.  

- După încheierea măsurătorilor îndepărtați cablurile de măsurători de pe obiectul de măsurat şi deconectați aparatul. 
 

Atunci când realizați măsurarea rezistenței aveți grijă ca punctele pe care le atingeți cu elementele de control să nu fie 
murdare, acoperite cu ulei, lac etc. În aceste condiții rezultatul măsurătorii poate fi eronat. 

 
c. Test diodă 

Asigurați‐vă  că  nici  unul  dintre  elementele  de măsurat  (circuite,  elemente  ale  circuitelor  etc.)  nu  se  află  sub 
tensiune şi nu sunt încărcate.  
 

Conectați aparatul şi selectați domeniul de măsurători  . 
- Verificați continuitatea cablurilor de măsurători prin conectarea celor două elemente 

de control. După aceea trebuie să apară o valoare de cca. 0 V.  
- Legați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat (dioda).  
- Pe  display  este  afişată  tensiunea  directă  UF  în mili‐Volți  (mV).  (Valori  standard  de 

tensiune:  diodă  siliciu  cca.  700 mV,  diodă  germanium  cca.  250 mV).  Dacă  apare  1 
atunci dioda este măsurată  în direcția  inversă  sau este defectă  (întrerupere). Pentru 
control realizați o măsurătoare în sens invers polarității.  

- După  încheierea măsurătorilor  îndepărtați  cablurile de măsurători de pe obiectul de 
măsurat şi deconectați aparatul. 
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d. Test baterie 
Folosind  ambele domenii de măsurători puteți  examina baterii  şi  acumulatoare  cu o  tensiune nominală de  9 V  sau  1,5 
respectiv 1,2 V. În timpul testului celulele sunt minor încărcate, ceea ce se aseamănă cu funcționarea reală.  
 

Selectați domeniul de măsurători corespunzător  .  
Pentru acumulatoare 1,2 V folosiți domeniul 1,5 V.  
 

- Conectați elementul de control roşu cu polul plus, iar elementul de control negru cu polul minus. 
- Pe display este afişată tensiunea bornelor bateriei/acumulatorului. 

 

În cazul bateriilor noi, respectiv acumulatoarelor complet  încărcate tensiunea bornelor este minimal mai mare decât 
tensiunea nominală indicată. 

 

- După încheierea măsurătorilor îndepărtați cablurile de măsurători de pe obiectul de măsurat şi deconectați aparatul. 
 

e. Generator semnal rectangular 
În acest modul multimetrul funcționează ca şi un generator de semnale rectangulare pentru a verifica circuitelor audio, ori 
similar. În acest domeniu de măsurători elementele de control măsoară un semnal de 75 Hz cu o amplitudine de 3 Vpp. 
Nu scurtcircuitați cablurile de măsurători în acest domeniu de măsurători. 
 
Selectați domeniul de măsurători   
- Conectați elementele de control cu obiectul de măsurat (roşu = semnal, negru = potențialul pământului) 
- După încheierea măsurătorilor deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF. 

 
f. Măsurarea curentului continuu A   
Măsurătorile pentru curent sunt posibile  în trei domenii de  la 0  la 200 mA. Toate domeniile de măsurători pentru curent 
sunt protejate contra supratensiunii.  
 

Pentru măsurarea curentului continuu DC procedați după cum urmează: 
- Dacă  vreți  să măsurați  curent  de max.  2000  µA mutați  comutatorul  pe  poziția  „2000  µA”, 

respectiv domeniul corespunzător de măsurători.  
- Conectați cele două elemente de control în serie cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.); pe 

display este afişată polaritatea corespunzătoare împreună cu valoarea măsurată momentan.  
 

Nu măsurați  niciodată  curent mai mare  de  200 mA  în  domeniul  µA/mA,  căci  altfel  se  declanşează  siguranța.  În 
circuitul măsurat  tensiunea nu are voie  să depăşească 250 V.  În domeniul de măsurători pentru  curent  cele două 
elemente de control sunt conectate la rezistență mică. Pericol de electrocutare la atingerea unui vârf metalic.  

 

Dacă  nu mai  sunt  posibile măsurători  (nu  există modificări  ale  valorilor măsurate  etc.)  înseamnă  că  probabil  s‐a 
declanşat siguranța interioară.  

 

- După încheierea măsurătorilor deconectați aparatul. Rotiți comutatorul în poziția OFF. 
 
Întreținere şi curățare 
 

Înainte de a curăța aparatul îndepliniți următoarele instrucțiuni de siguranță: 
 

La deschiderea capacelor sau îndepărtarea unor elemente componente pot să fie eliberate şi elemente încălzite.  
Înainte de  curățare  trebuie  să deconectați  toate  cablurile  legate  la  aparat  sau  la obiecte de măsurat. Deconectați 
aparatul.  

 

Pentru  curățare nu  folosiți produse pe bază de  carbon, benzină,  alcool  etc.,  căci  acestea pot dăuna  carcasei.  În plus,  aburii 
rezultați dăunează sănătății şi pot exploda. De asemenea, nu folosiți nici unelte ascuțite, şurubelnițe sau perii metalice.  
Pentru  curățarea aparatului,  respectiv displayului  şi  cablurilor  folosiți numai  lavete  curate, antistatice, uscate  şi  care nu  lasă 
scame.  
 
Schimbarea siguranței 
 

Dacă pe displayul aparatul nu mai apar valori măsurate probabil că siguranța este defectă. Siguranța este integrată în elementul 
de control roşu. Pentru schimbarea siguranței procedați după cum urmează: 
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Deconectați aparatul şi îndepărtați cele două elemente de control de pe obiectul de măsurat. 
Deşurubați capătul din față al elementului de control roşu de pe mâner. 
Înlocuiți siguranța defectă cu una nouă de acelaşi tip şi caracteristici tehnice (0,5 A/250 V rapidă).  
Reînşurubați cu grijă elementul de control roşu.  
 
Instalarea şi schimbarea bateriilor 
 

Aparatul funcționează cu două baterii tip ceas (LR44 sau similar). Bateriile trebuie schimbate atunci când afişarea pe ecran este 
tot mai slabă. 
Pentru instalarea/schimbarea bateriilor procedați după cum urmează: 

- Separați aparatul de circuitul de măsurat şi deconectați‐l. 
- Deşurubați şurubul din partea posterioară a carcasei şi deschideți carcasa. 
- Instalați bateriile noi la polaritatea corectă.  
- Închideți cu grijă carcasa.  

 
Nu folosiți aparatul cu carcasa deschisă. Pericol de moarte! 
Nu lăsați bateriile consumate în aparat, căci acestea se pot coroda şi elibera substanțe chimice, care pot 
dăuna aparatului şi sănătății dvs.  
Țineți bateriile departe de mâinile copiilor. Nu  lăsați bateriile  la  întâmplare, căci există pericolul să  fie 
înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 
Extrageți  bateriile  atunci  când  nu  folosiți  aparatul  o  perioadă  mai  lungă  de  timp,  pentru  a  evita 
eventualele daune create prin curgerea bateriilor. 
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuşi de protecție atunci 
când manevrați aceste baterii.  
Bateriile  nu  au  voie  să  fie  desfăcute,  scurtcircuitate  sau  aruncate  în  foc.  Nu  reîncărcați  bateriile 
nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

 
Evacuare 
 

Evacuați bateriile uzate conform legii.  
Ca şi consumator final sunteți obligat prin  lege să returnați toate bateriile şi acumulatoarele uzate; acestea nu pot fi 
aruncate în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele  ce  include  substanțe dăunătoare  sunt  însoțite de  simbolurile  corespunzătoare,  care  indică 
faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. 
Simbolurile  pentru  metalele  grele  implicate  sunt:  Cd=cadmiu,  Hg=mercur,  Pb=plumb  (simbolurile  apar  pe 
baterii/acumulatoare sub simbolul coş de gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele uzate pot fi evacuate în punctele de colectare legale din regiunea sau zona în care locuiți. 
În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător.  

 
Evacuarea aparatului uzat 

Pentru a proteja mediul  înconjurător  şi a  recicla materialele utilizatorii  sunt obligați prin  lege  să evacueze aparatele 
uzate sau defecte numai în punctele de colecționare special amenajate pentru deşeu electric şi electronic. 
Produsele electrice şi electronice uzate nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer! 
Evacuați produsul uzat conform normelor legale în vigoare. 

 
Soluționarea problemelor 
 

Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni.  
Câteva informații despre felul în care puteți soluționa aceste posibile probleme: 

 
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! 
 

 
Eroare  Cauză posibilă
Aparatul nu funcționează.  Este bateria consumată?

Controlați nivelul de încărcare al bateriei. 
Nu se modifică valoarea măsurată.   Este activată o funcție de măsurători nepotrivită (AC/DC)? 

Siguranța interioară este defectă.  
 
Orice alte operații de reparații trebuie efectuate numai de câte personal specializat.  
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Date tehnice 
 

Ecran      2000 semne (counts) 
Rata măsurători     2,5 măsurători per sec. 
Rezistență intrare  >1 MΩ 
Tensiune de operare  3 V/DC (2x LR 44 sau similar) 
Condiții de utilizare:  0°C până la 40°C, max. 80 % umiditate relativă (fără condens) 
Dimensiuni (LxÎxA)   103 x 52 x 27 (mm) 
Greutate    cca. 80 g 
 
Valori toleranță măsurători 
Date privind precizia în ± (% din citire + afişare erori în semne (numărul celei mai mici poziții)). Precizia aparatului este asigurată 
pentru  un  an,  la  o  temperatură  de  +23°C  (±5°C),  la  o  umiditate  relativă mai mică  de  75%rF,  fără  condensare.  Perioada  de 
încălzire este de cca. 1 min.  
 

Mod de funcționare  Domeniul de măsurători Precizie 
Tensiune continuă  200 mV  ±(1.5% + 2 counts) 

2,000 mV ‐ 250 V ±(2.5% + 2 counts) 
Tensiune alternativă 50 Hz  200 ‐250 V ±(2.5% + 9 counts) 
Curent continuu  2000 μA ‐ 200 mA ±(2.5% + 9 counts) 
Rezistență   200 Ohm ‐ 2000 kOhm ±(2.5% + 5 Counts + 3 Ohm)

 
Test diodă    tensiune testare: 1,3 V / curent testare: 0,9 mA 
Test baterie    50 mA curent încărcare în domeniul 1,5 V 
      5 mA curent încărcare în domeniul 9 V 
 
Mărimi intrare max./protecție supratensiune 

Măsurători tensiune   250 VDC sau VACrms (rms = efectiv)
Măsurători curent  max. 200 mA DC, max. 250 VDC
Protecție supratensiune  siguranță 5 x 20 mm (F500mA/250V)

Flink 500 mA, 250 V. Poate fi înlocuită doar de către un tehnician specializat. 
 
   
 

Nu depăşiți  în nici un  caz  valorile maxim  admisibile de  intrare. Nu  atingeți  circuitele  sau  elementele  circuitelor 
atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 35 V DC. Pericol de moarte! 
 

Înainte de orice măsurătoare verificați dacă aparatul şi cablurile sunt intacte. Nu efectuați măsurători dacă izolarea 
este distrusă (ruptă, sfâşiată etc.).  
 

Domeniile de măsurători testul diodei, testul bateriei, generator semnal rectangular, precum şi măsurătorile pentru 
rezistență nu sunt protejate în caz de supratensiune sau tensiuni de intrare prea mari. Depăşirea mărimii de intrare 
maxim admisibile,  respectiv  supratensiune pot duce  la defectarea aparatului,  respectiv pot pune  în pericol viața 
utilizatorului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Germania). 

                                                          www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau 
capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică în procesul de fabricație. 

© 2010 Voltcraft & German Electronics




