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Stimate Client,  
 
Vă mulţumim pentru excelenta decizie de a cumpăra acest produs Voltcraft®. 
Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin 
competenţa tehnică, experienţa extraordinară acumulată şi inovaţia permanentă în domeniul 
dispozitivelor de măsurare şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
Cu Voltcraft® veţi fi în măsură să rezolvaţi sarcini dificile atât ca utilizator amator, cât şi ca utilizator 
profesionist. Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport cost-performanţă 
deosebit de avantajos. 
Prin urmare, suntem siguri că primul dumneavoastră contact cu brandul Voltcraft® va marca, de 
asemenea, începutul unei relaţii de succes şi de lungă durată. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®!  
 
 

Conţinut colet 
 Multimetru cu baterie-bloc 9 V 

 Termocuplu tip K 

 Adaptor multifuncţional pentru termocuplu tip K 

 Cablu de măsurători roşu şi negru (cu etanşare pe ştecăr, pentru funcţionare IP67) 

 2 buşoane de etanşare 

 Tahometru inductiv cu funcţie de înregistrare 

 Cutie de plastic 

 Manual de utilizare 
 
 

Domeniu de utilizare 
- Măsurarea şi afişarea valorilor electrice în domeniul categoriei de supratensiune CAT IV 

(până la max. 600 V contra potenţialului pământului, conform EN 61010-1) şi toate 
categoriile inferioare. 

- Măsurarea tensiunii continue şi alternative până la max. 600 V DC/AC rms (efectiv) 
- Măsurarea curentului continuu şi alternativ în 2 domenii de la 0 la 400 mA şi 0 la 10 A (>1A 

max. 30 secunde cu 15 minute pauză între măsurători) 
- Măsurarea frecvenţelor de până la 40 MHz, duty-cicle (raport puls/pauză în %) şi durata 

pusului 
- Măsurarea rezistenţei de până la 40 MOhm 
- Test de continuitate (<35 Ohm, acustic) şi test diodă 
- Măsurarea capacităţii până la max. 40 mF 
- Măsurarea temperaturii cu sonda de temperatură tip K de la -30 ºC până la 1000 °C (cu 

termocuplul tip K max. -30 ºC până la +250 ºC) 
- Măsurarea temperaturii non-conatct cu adaptorul IR pentru termometru de la -30 ºC până 

la +550 ºC (cu adaptor IR termometru opţional) 
- Măsurarea turaţiei motorului cu şi fără cap distribuitor cu ajutorul tahometrului cu funcţie 

de înregistrare 
- Măsurarea unghiului de închidere la motoare cu 4 până la 8 cilindri 
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Funcţiile de măsurare sunt selectate printr-un comutator rotativ. Selecţia automată a măsurătorii 
este activă în toate domeniile de măsurare (cu excepţia domeniilor legate de curentul electric). 
Aparatul este protejat contra prafului şi umidităţii când folosiţi cablul de măsurat şi racordurile de 
etanşare furnizate (IP67).  
Cele două intrări pentru măsurarea curentului sunt protejate împotriva suprasarcinilor prin 
siguranţe fuzibile de ceramică de înaltă capacitate. Tensiunea în circuitul electric nu are voie să 
depăşească 600 V.  
Aparatul nu poate fi folosit în cazul în care carcasa sau compartimentul bateriilor sunt deschise sau 
dacă lipseşte capacul acestui compartiment. Nu efectuaţi măsurători în condiţii nefavorabile de 
mediu.  
Prin condiţii nefavorabile de mediu se înţelege: 

- praf şi gaze inflamabile, aburi şi solvenţi 
- furtună, respectiv condiţii de furtună, precum câmpuri electrostatice puternice etc. 

Folosiţi pentru măsurători numai cabluri de măsurat şi accesorii în concordanţă cu specificaţiile 
multimetrului. 
Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus este interzisă deoarece poate provoca 
deteriorarea produsului şi implică riscuri suplimentare, precum scurtcircuit, incendiu, şoc electric, 
etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau transformat. Respectaţi întocmai instrucţiunile de 
siguranţă!  
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Elementele de operare 

 
1 Display (LCD) 
2 Tasta de comutare pentru sub-funcţiile de măsurat  
3 Tasta HOLD pentru „îngheţarea” valorii afişate pe ecran 
4 Tasta RANGE pentru a comuta între funcţiile de măsurat marcate prin culoarea galbenă şi 

pentru setarea manuală a domeniului de măsurători 
5 Comutator rotativ 
6 Mufă 10 A pentru măsurarea curentului între 0,01 A - 10 A 
7 Mufă 400 mA pentru măsurarea curentului între 0,01 mA - 400 mA 
8 Mufă COM (masa de referinţă, potenţial negativ) 
9 Mufă V pentru toate funcţiile de măsurare (în afara măsurării curentului) precum tensiune, 

rezistenţă, frecvenţă, temperatură, turaţie, test motor şi capacitate (potenţial plus) 
10 Tastă pentru activarea şi dezactivarea iluminării ecranului 
11 Tastă MIN/MAX 
12 Tasta PEAK pentru măsurarea rapidă a valorii de vârf (1 ms) în domeniile V şi A/mA 
13 Suport demontabil pentru elementul de recepţie 
14 Compartimentul bateriilor 
15 Suport rabatabil 
 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Vă rugăm să citiţi toate instrucţiunile de utilizare înainte de a folosi produsul; ele 
conţin informaţii importante privind utilizarea corectă. 
Garanţia va fi anulată în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor 
instrucţiuni de siguranţă! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele 

prejudicii! 
De asemenea, nu ne asumăm nicio răspundere în cazul pagubelor materiale sau al vătămării 
corporale produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare ori a nerespectării instrucţiunilor de 
siguranţă! În aceste cazuri, garanţia va fi anulată. 
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Acest dispozitiv a ieşit din fabrică în perfectă stare tehnică. 
Pentru a menţine aparatul în această stare şi pentru a avea garanţia funcţionării sale în condiţii de 
siguranţă, utilizatorul trebuie să respecte instrucţiunile de siguranţă şi avertismentele cuprinse în 
acest manual de utilizare. 
Vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor simboluri: 

 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” atrage atenţia asupra unor instrucţiuni 
importante care trebuie respectate întocmai. 

 
Simbolul „fulger în triunghi” semnalează existenţa unui risc de electrocutare. 
 
Simbolul „mâinii” indică prezenţa unor sfaturi sau indicaţii importante privind utilizarea. 

 
Acest produs este conform normelor CE şi îndeplineşte toate cerinţele europene aplicabile 
în materie. 

 
Clasa de protecţie 2 (izolare dublă sau întărită). 
 
Categoria de supratensiune II pentru măsurători la aparatele electrice şi electronice, care 
sunt alimentate cu curent printr-o priză de reţea. Această categorie include şi categoriile 
inferioare (de ex. CAT I pentru măsurarea curentului de control şi de semnal). 
Categoria de supratensiune III pentru măsurători la instalaţiile din clădiri (de ex. prize sau 
distribuitoare secundare). Această categorie cuprinde şi categoriile inferioare (de ex. CAT II 
pentru măsurarea aparatelor electrice). 
Categoria de supratensiune IV pentru măsurători la sursele de tensiune joasă (de ex. 
distribuitor principal). Această categorie cuprinde şi categoriile inferioare (de ex. CAT III). 
Potenţialul pământului 

 
Din motive legate de siguranţă şi conformitate (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea 
arbitrară a produsului. 
Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nedumeriri legate de modul de funcţionare, siguranţa sau 
conectarea aparatului. 
Aparatele de măsură şi accesoriile acestora nu sunt jucării şi nu au ce căuta în mâinile copiilor. 
Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia 
la locul de muncă în cazul folosirii aparatelor electrice. 
Utilizarea unui astfel de aparat în şcoli, centre de formare profesională sau ateliere de lucru trebuie 
să aibă loc sub supravegherea unui personal instruit. 
Înainte de orice măsurare a tensiunii, asiguraţi-vă că aparatul nu se află în domeniul măsurătorilor 
de curent. 
Tensiunea dintre terminalele aparatului şi potenţialul pământului nu are voie să depăşească 600 V 
DC/AC în CAT IV. 
La fiecare schimbare a domeniului de măsurători, sondele trebuie îndepărtate de pe obiectul ce 
urmează să fie măsurat.  
Fiţi deosebit de atenţi, mai ales când lucraţi cu tensiuni de curent alternativ mai mari de 25 V (AC) 
sau tensiuni de curent continuu mai mari de 35 V (DC)! Chiar şi la aceste voltaje, există pericolul 
unui şoc electric fatal dacă atingeţi conductorii electrici. 
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Înainte de orice măsurătoare verificaţi dacă aparatul şi cablurile sunt intacte. Nu efectuaţi 
măsurători dacă izolaţia este distrusă (ruptă, sfâşiată etc.).  
Pentru a evita şocurile electrice, aveţi grijă să nu atingeţi în timpul măsurătorilor 
conexiunile/punctele de măsurătoare. În timpul măsurătorilor, nu apucaţi sondele deasupra 
marcajelor palpabile de pe mâner. 
Nu folosiţi aparatul cu puţin înainte, în timpul sau imediat după o furtună (risc de supratensiune). 
Aveţi grijă ca mâinile, pantofii, hainele, podeaua, circuitele şi elementele circuitelor să fie neapărat 
uscate.  
Evitaţi folosirea aparatului în apropierea unor câmpuri magnetice şi electromagnetice, antene sau 
generatoare HF, căci în aceste condiţii valorile măsurate pot fi eronate. 
Dacă aveţi motive să credeţi că produsul nu mai poate fi utilizat în condiţii de siguranţă, închideţi-l 
imediat şi asiguraţi-vă că nu poate fi pornit în mod accidental. 
Funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă dacă aparatul: 

- prezintă semne vizibile de deteriorare 
- nu mai funcţionează 
- a fost depozitat o perioadă mai lungă de timp în condiţii improprii 
- a fost supus unui stres mecanic intens în timpul transportului 

Niciodată nu utilizaţi produsul imediat după ce l-aţi mutat dintr-o încăpere rece într-una caldă. 
Condensul care se formează poate provoca deteriorarea dispozitivului. Lăsaţi multimetrul să ajungă 
la temperatura camerei. 
Nu lăsaţi materialele de ambalaj la întâmplare, deoarece acestea pot deveni jucării periculoase 
pentru copii. 
Folosiţi pentru măsurare doar cablurile furnizate în colet şi accesorii compatibile cu specificaţiile de 
pe multimetru. 
Asiguraţi-vă că aerisirea este suficientă în timp ce lucraţi cu motoare ce funcţionează. Motoarele cu 
ardere internă generează monoxid de carbon (CO). Gazul inodor afectează capacitatea de reacţie şi 
poate duce la otrăvire şi chiar deces. 
Atunci când lucraţi în camera motoarelor aveţi grijă la părţile componente rotative sau cele aflate 
sub tensiune. Pericol de accidentare! Purtaţi ochelari de protecţie. 
Când lucraţi cu autovehicule trageţi frâna de mână şi blocaţi roţile cu dispozitive speciale. 
 

Descrierea produsului 
Valorile măsurate sunt afişate pe un ecran digital împreună cu unităţile şi simbolurile multimetrului. 
Afişarea valorilor măsurate cuprinde 4000 digit (digit=cea mai mică valoare afişată). Modificarea 
rapidă a valorilor este reprezentată printr-un grafic cu coloane. Dacă nu este folosit timp de 30 
minute, aparatul se deconectează automat pentru a economisi bateria. Funcţia deconectare 
automată poate fi dezactivată manual. 
Aparatul poate fi folosit atât ca hobby, cât şi în medii profesionale.  
Pentru a putea fi citit cât mai simplu aparatul poate fi plasat într-o poziţie ideală, cu ajutorul 
suportului din partea posterioară. Aparatul este protejat contra prafului şi umidităţii atunci când 
sunt introduse cablurile pentru măsurători. În plus, cele două mufe neutilizate trebuie să fie 
protejate cu dopurile de etanşare. Mânerele cablurilor nu au voie să devină umede sau ude în 
timpul măsurătorilor. 
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Comutator rotativ 
Funcţiile de măsurare sunt selectate cu ajutorul unui comutator 
rotativ. Selecţia automată a domeniului „Autorange” este activă 
pentru funcţiile standard tensiune, rezistenţă, capacitate, curent 
(mA) şi frecvenţă. 
Anumite funcţii de măsurare au rol dublu (indicate prin culoarea 
albastră). Aceste funcţii sunt comutate cu tasta DC/AC (2) (de ex. 
comutare măsurători rezistenţă, test diodă şi test de continuitate 
sau comutarea AC/DC). Fiecare apăsare schimbă funcţia. 
Aparatul este deconectat în poziţia OFF. Deconectaţi aparatul atunci 
când nu-l folosiţi. 
 
 

Date afişate pe display şi simboluri 
 
Selecţia automată a domeniului de măsurare este activă 

Simbol pentru selecţia manuală a domeniului de măsurare 

Funcţia „Data-Hold” (stocarea datelor) este activă 

Overload; domeniul de măsurare a fost depăşit 

Poziţia OFF; aparatul este deconectat 

Simbol pentru gradul de încărcare a bateriei 

Simbol pentru test diodă 

Simbol pentru testul acustic al continuităţii 

Simbol pentru măsurarea turaţiei motoarelor fără distribuitor şi pentru motoarele în 2 
timpi 
Simbol pentru măsurarea turaţiei la motoarele în 4 timpi cu distribuitor 
Simbol pentru măsurarea unghiului de închidere (DWELL) 

Simbol pentru deconectarea activă automată (auto-power-off) 

Simbol pentru iluminarea displayului 

Valori pentru tensiune şi curent alternativ 

Valori pentru tensiune şi curent continuu 

Milivolt  
V           Volt (unitate de măsură a tensiunii electrice) 

A           Amper (unitate de măsură a intensităţii curentului electric) 

mA           Miliamper  

Hz           Hertz (unitate de măsură pentru frecvenţă) 

kHz           Kilohertz 

MHz           Megahertz 

Ω           Ohm (unitate de măsură a rezistenţei electrice) 

kΩ           Kiloohm 

MΩ           Megaohm 

nF           Nanofarad (unitate de măsură a capacităţii electrice) 

µF           Microfarad 

mF           Milifarad 
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%  Raport puls în % pentru semnalul total/perioada 

ms  Durata pulsului în ms/perioadă 

°C  Grade Celsius (unitate de măsură pentru temperatură) 

°F  Grade Fahrenheit (unitate de măsură pentru temperatură) 

IR/IR TEMP Domeniul pentru măsurarea non-contact a temperaturii 

Type-K Domeniul de măsurători pentru termocuplu tip K 

%DUTY Raport impuls/pauză (ciclu de funcţionare) în % 

ms-PULSE Durata impulsului 

DWELL Măsurarea unghiului de închidere 

RPM/x10RPM Măsurarea turaţiei/domeniul de măsurare x 10 

MAX  Afişarea valorii maxime 

MIN  Afişarea valorii minime 

PEAK  Valoare de vârf calibrabilă 

PMAX Indicare valoare de vârf (pozitiv) 

PMIN  Indicare valoare de vârf (negativ) 

CYL  Numărul de cilindri la testul motorului 

TRIG ± Declanşare, selectarea domeniului pozitiv (+) sau negativ (-) al semnalului 

STROKE 4/2 DIS Motoare în 2 sau 4 timpi, DIS = dispozitiv de aprindere fără distribuitor  

 
 

Mod măsurare 
Nu depăşiţi în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeţi circuitele 
sau elementele circuitelor când acestea se află sub o tensiune mai mare de 25 V/AC 
rms sau 35 V/DC. Pericol de moarte! 
Înainte de a începe măsurătorile, verificaţi cablurile conectate. Nu folosiţi cabluri 
deteriorate (rupte, întrerupte, strivite etc.). Pericol de moarte! 
În timpul măsurătorilor, nu apucaţi sondele deasupra marcajelor palpabile de pe 
mâner.  

 
Nu efectuaţi măsurători numai dacă carcasa şi compartimentul bateriilor sunt închise. 
 

Nu aveţi voie să conectaţi la aparat decât două cabluri de măsurători deodată. Din motive de 
siguranţă, îndepărtaţi de pe aparat toate cablurile care nu sunt necesare.  
Aparatul corespunde normei de protecţie IP67 (protecţie contra prafului şi umezelii) doar în cazul în 
care cablurile şi cele 2 dopuri de etanşare sunt în stare bună. 
 
Dacă pe ecran apare „OL” (overload) înseamnă că aţi depăşit domeniul de măsurători. 
 
a) Punerea în funcţiune a multimetrului 
Multimetrul se porneşte cu ajutorul comutatorului rotativ (5). Rotiţi comutatorul spre funcţia de 
măsurare dorită. Pentru oprire, mutaţi comutatorul în poziţia „OFF”. Când nu folosiţi aparatul, 
selectorul trebuie să fie permanent în poziţia „OFF”. 

 
Înainte de a utiliza acest produs trebuie să inseraţi bateria. Introducerea şi schimbarea 
bateriei sunt descrise în secţiunea „Introducerea şi schimbarea bateriei”. 
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b) Măsurarea tensiunii „V” 
Pentru măsurarea tensiunii continue „V/DC” procedaţi după cum urmează: 

- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „V”.  
- Introduceţi cablul roşu de măsurare în mufa V (9), iar cablul 

negru de măsurare în mufa COM (8). 
- Legaţi cele două sonde de măsurare la obiectul pe care 

doriţi să-l măsuraţi (baterie, circuit, etc.). Sonda roşie 
corespunde polului pozitiv, iar cea neagră polului negativ.  

- Polaritatea valorii măsurate este afişată pe display împreună 
cu valoarea măsurată momentan. 

 
Dacă înainte de valoarea măsurată apare un minus „-„ 
înseamnă că tensiunea măsurată este negativă (sau 
cablurile de măsurare sunt inversate).  

 
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 

deconectaţi aparatul. 
 

Pentru măsurarea tensiunii alternative „V/AC” procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „V”. Apăsaţi tasta „DC/AC” (2) pentru a 

comuta în domeniul de măsurători AC. Pe display apare AC. 
- Introduceţi cablul roşu de măsurare în mufa V (9), iar cablul negru în mufa COM (8).  
- Legaţi cele două sonde de măsurare la obiectul pe care doriţi să-l măsuraţi (generator, 

circuit etc). 
- Valoarea măsurată este afişată pe display. 
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 

deconectaţi aparatul. 
 
c) Măsurarea intensităţii curentului 

Tensiunea maximă admisă în circuitul electric măsurat nu are voie să depăşească 600V. 
Măsurătorile >1 A pot fi realizate numai pentru max 30 sec şi doar la interval de 15 min 
În domeniul 10 A nu măsuraţi niciodată curent electric de peste 10 A, iar în domeniul 
mA curent de peste 400 mA, căci altfel sar siguranţele. 

 
Începeţi întotdeauna măsurarea curentului cu cel mai mare domeniu de 
măsurători şi treceţi dacă este nevoie la un domeniu de măsurători mai 
mic. Deconectaţi circuitul de la curent înainte de începe măsurătorile şi 
înainte de a schimba domeniul de măsurători. Toate domeniile de 
măsurători pentru curent sunt protejate contra suprasarcinii. 
Pentru măsurarea curentului continuu (A/DC) procedaţi după cum 
urmează: 

- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „10 A” sau 
„mA”. Pentru curent >400 mA selectaţi domeniul „10 A”, iar 
pentru curent <400 mA domeniul „mA”.  

- În funcţie de domeniul de măsurători ales, introduceţi cablul roşu 
în mufa 10 A (6) sau mufa 400 mA (7). Cablul negru se introduce în 
mufa COM (8).  
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- Legaţi cele două sonde de măsurare la obiectul pe care doriţi să-l măsuraţi; pe display este 
afişată polaritatea respectivă împreună cu valoarea măsurată.  

 
Dacă înainte valorii măsurate apare un minus „-„ înseamnă că curentul circulă în sens 
opus (sau cablurile de măsurare sunt inversate).  

 
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 

deconectaţi aparatul. 
 

Pentru măsurarea curentului alternativ (A/AC) procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „10 A” sau „mA”. Pentru curent  >400 

mA selectaţi domeniul „10 A”, iar pentru curent <400 mA domeniul „mA”. Apăsaţi tasta 
„DC/AC” (2) pentru a comuta spre domeniul de măsurători AC. Pe display apare AC. 

- În funcţie de domeniul de măsurători ales, introduceţi cablul roşu în mufa 10 A (6) sau mufa 
400 mA (7). Cablul negru se introduce în mufa COM (8).  

- Legaţi cele două sonde de măsurare la obiectul pe care doriţi să-l măsuraţi; pe display este 
afişată valoarea măsurată. 

- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 
deconectaţi aparatul. 

 
d) Măsurarea frecvenţei 
Aparatul poate măsura şi afişa frecvenţa unui semnal de tensiune între 1 Hz- 40 MHz. 
 
Pentru măsurarea frecvenţei procedaţi după cum urmează: 

- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „Hz”. Pe display 
apare „Hz”.  

- Introduceţi cablul roşu în mufa Hz (9) şi cablul negru în mufa COM (8).  
- Legaţi cele două sonde de măsurare la obiectul pe care doriţi să-l 

măsuraţi. 
- Pe display este afişată frecvenţa. 
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de 

pe obiectul măsurat şi deconectaţi aparatul. 
 

e) Măsurarea rezistenţei electrice 
Asiguraţi-vă că niciunul din elementele ce urmează să fie măsurate (circuite, elemente 
ale circuitelor etc.) nu se află sub tensiune şi nu sunt încărcate. 
 

Pentru măsurarea rezistenţei procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „Ω”. 
- Introduceţi cablul roşu în mufa Ω (9), iar cablul negru în mufa COM 

(8).  
- Verificaţi continuitatea cablurilor de măsurare prin conectarea celor 

două sonde de măsurare. După aceea trebuie să apară o valoare 
pentru rezistenţă de circa 0-0,5 Ohmi (rezistenţa proprie a cablurilor 
de măsurare).  

- Legaţi cele două sonde de măsurare la obiectul pe care doriţi să-l 
măsuraţi. Rezultatul este afişat pe display, dacă obiectul nu are o 
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impedanţă mare sau circuitul nu este întrerupt. Aşteptaţi până ce afişarea se stabilizează. 
Acest lucru poate dura câteva secunde în cazul rezistenţelor >1 MOhm. 

- Dacă pe display apare „OL” (overload) înseamnă că aţi depăşit domeniul de măsurători sau 
circuitul măsurat este întrerupt.  

- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 
deconectaţi aparatul. 

 
Când măsuraţi rezistenţa electrică, asiguraţi-vă ca punctele pe care le atingeţi cu sondele 
de măsurare să nu fie murdare, acoperite cu ulei, lac, etc. În caz contrar rezultatul afişat 
ar putea fi eronat. 

 
f) Test diodă 

Asiguraţi-vă că niciunul din elementele ce urmează să fie 
măsurate (circuite, elemente ale circuitelor etc.) nu se află 
sub tensiune şi nu sunt încărcate.  

- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători . 
- Apăsaţi tasta „DC/AC” (2) pentru a selecta domeniul de măsurare 

„test diodă”. Pe display apare simbolul „diodă”. Dacă apăsaţi încă 
o dată treceţi la următoarea funcţie de măsurare, etc. 

- Introduceţi cablul roşu în mufa Ω (9), iar cablul negru în mufa 
COM (8). 

- Verificaţi continuitatea cablurilor de măsurare prin conectarea 
celor două sonde de măsurare. După aceea trebuie să apară o 
valoare de circa 0 V.  

- Legaţi cele două sonde de măsurare la obiectul pe care doriţi să-l 
măsuraţi (dioda).  

- Pe display este afişată tensiunea directă „UF” în volţi (V). Dacă 
apare „OL”, atunci dioda este măsurată în direcţia inversă („UR”) 
sau este defectă. Pentru control, realizaţi o măsurătoare în sens 
invers polarităţii.  

- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 
deconectaţi aparatul. 

 
Diodele cu siliciu au o tensiune directă („UF”) de circa 0,4 - 0,9 V. 
 

g) Test de continuitate 
Asiguraţi-vă că nici unul dintre elementele de măsurat (circuite, elemente ale 
circuitelor etc) nu se află sub tensiune şi nu sunt încărcate.  
 

- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători . 
- Apăsaţi de două ori pe tasta „DC/AC” (2) pentru a selecta domeniul de 

măsurare „test de continuitate”. Pe display apare simbolul pentru 
testarea continuităţii. Dacă apăsaţi încă o dată treceţi la prima funcţie 
de măsurare, etc. 

- Introduceţi cablul roşu în mufa Ω (9), iar cablul negru în mufa COM (8). 
- O întrerupere corespunde unei valori măsurate <35 Ohmi şi se aude un 

bip de alarmă.  
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- Dacă pe display apare „OL” înseamnă că aţi depăşit domeniul de măsurători sau circuitul 
măsurat este întrerupt. Pentru control, realizaţi o măsurătoare în sens invers polarităţii.  

- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 
deconectaţi aparatul. 

 
h) Măsurarea capacităţii electrice 

Asiguraţi-vă că nici unul dintre elementele de măsurat (circuite, elemente ale 
circuitelor etc.) nu se află sub tensiune şi nu sunt încărcate.  
Respectaţi polaritatea în cazul condensatorilor electrolitici. 

- Porniţi aparatul şi alegeţi domeniul de măsurători „CAP”. 
- Introduceţi cablul roşu de măsurători în mufa V (9), iar cablul negru în 

mufa COM (8). 
- Pe ecran apare unitatea „nF”. 
 

Datorită sensibilităţii sistemului de măsurare, este posibil ca o 
valoare să fie afişată chiar şi în cazul unei măsurători „deschise”. 
Acest lucru nu influenţează însă precizia măsurătorilor. 

  
- Legaţi cele două sonde de măsurare (roşu = polul plus/negru = polul minus) la obiectul pe 

care doriţi să-l măsuraţi (condensator). După o scurtă perioadă de timp, pe display este 
afişată capacitatea măsurată. Aşteptaţi până ce se stabilizează afişarea. Pentru capacităţi 
>40 μF acest lucru poate dura câteva secunde.  

- Dacă pe ecran apare „OL” înseamnă că aţi depăşit domeniul de măsurători. 
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 

deconectaţi aparatul. 
 
i) Măsurarea temperaturii 

În timpul măsurării temperaturii, doar termocuplul poate fi conectat la obiectul 
măsurat. Temperatura de operare a multimetrului nu are voie să fie depăşită, căci 
altfel există riscul apariţiei unor erori în măsurare. 
Termocuplul poate fi folosit numai pentru suprafeţe ce nu se află sub tensiune. 

 
Multimetrul poate măsura temperatura în două moduri: funcţia tip „K” pentru măsurarea 
temperaturii prin contact cu ajutorul termocuplului tip K inclus în pachet sau funcţia „IR” pentru 
măsurarea temperaturii de la distanţă, prin infra-roşii. Adaptorul IR poate fi achiziţionat separat. 
Pentru ambele funcţii de măsurare se poate selecta afişarea temperaturii în °C sau °F.  

 
Pentru măsurarea temperaturii prin contact procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători °C sau °F 

pentru funcţia tip „K”. 
- Introduceţi termocuplul în adaptor, având grijă la polaritatea 

corectă. Mini-ştecărul tip K al senzorului intră în adaptor numai la 
polaritatea corectă.  

- Introduceţi adaptorul cu polul pozitiv în mufa V (9) şi cu polul 
negativ în mufa COM (8).  

- Pe ecran va fi afişată valoarea temperaturii în unitatea de măsură 
aleasă. Termocuplul din colet este compatibil numai pentru 
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domeniul de măsurători de la -30 până la +250 °C. 
- Dacă pe ecran apare „OL” înseamnă că domeniul de măsurători a fost depăşit. Dacă pe lângă 

afişarea „OL” se aude şi un semnal acustic de avertizare înseamnă că a fost detectat un 
senzor defect. Verificaţi contactele.  

- După încheierea măsurătorilor îndepărtaţi termocuplul şi deconectaţi aparatul. 
 
Pentru măsurarea non-contact a temperaturii procedaţi după cum urmează:  

Pentru acest mod de măsurare trebuie să achiziţionaţi separat un adaptor IR. 
Respectaţi instrucţiunile din manualul de utilizare al adaptorului. 
 

- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători °C sau °F 
pentru funcţia tip „IR”.  

- Introduceţi cablul roşu al adaptorului IR în mufa V (9) şi cablul 
negru în mufa COM (8).  

- Apăsaţi tasta pentru măsurare de pe adaptor şi luaţi în vizor 
obiectul pe care doriţi să-l măsuraţi. Pe ecran va fi afişată 
valoarea temperaturii în unitatea de măsură aleasă. 

- Dacă pe ecran apare „OL” înseamnă că domeniul de măsurători 
a fost depăşit.  

- După încheierea măsurătorilor îndepărtaţi adaptorul IR şi 
deconectaţi aparatul. 

 
j) Măsurarea unghiului de închidere 

Când lucraţi cu motoare aflate în funcţiune aveţi grijă la părţile în mişcare sau la cele 
aflate sub tensiune. Pericol de accidentare! 
 

- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „DWELL”.  
- Alegeţi numărul cilindrilor motorului cu tasta „RANGE” (4). La fiecare 

apăsare a tastei numărul cilindrilor afişat pe display se schimbă. 
- Introduceţi cablul roşu în mufa V (9), iar cablul negru în mufa COM 

(8).  
- Legaţi sonda de măsurare a cablului negru la caroseria maşinii 

(împământare). 
- În timp ce motorul funcţionează, legaţi sonda de măsurare a cablului 

roşu la întrerupător. 
- Unghiul de închidere este afişat în grade pe display. 
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de 

pe obiectul măsurat şi deconectaţi aparatul. 
 

k) Raportul impuls-pauză „Duty cycle” 
Când lucraţi cu motoare aflate în funcţiune aveţi grijă la părţile în mişcare sau la cele 
aflate sub tensiune. Pericol de accidentare! 
 

Raportul impuls-pauză oferă informaţii despre distribuirea semnalului unei perioade. Se poate 
afişa pe ecran semi-unda pozitivă sau negativă. Rezultatul măsurat indică raportul procentual 
faţă de semnalul total (de ex. perioada unui semnal de control).  
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- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „%DUTY”.  
- Introduceţi cablul roşu în mufa V (9), iar cablul negru în mufa COM 

(8).  
- Selectaţi cu tasta „RANGE” (4) poziţia declanşatorului (+ sau -). 

semnul „+” indică ciclul de funcţionare pentru semi-unda pozitivă în 
% 
semnul „-„ indică ciclul de funcţionare pentru semi-unda negativă 
în %. 

- Legaţi sonda de măsurare a cablului negru la caroseria maşinii. 
- Legaţi sonda de măsurare a cablului roşu cu semnalul de control. 
- Ciclul de funcţionare este afişat pe display în %.  
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 

deconectaţi aparatul. 
 

l) Măsurarea lăţimii impulsului „ms” 
Când lucraţi cu motoare aflate în funcţiune aveţi grijă la părţile în mişcare sau la cele 
aflate sub tensiune. Pericol de accidentare! 
 

Lăţimea impulsului este perioada unei semi-unde. Unele părţi componente ale maşinii sunt reglate 
prin semiundele semnalelor de control. Cu cât durat unui asemenea ciclu este mai lungă, cu atât 
mai mult timp va rămâne deschisă de exemplu o supapă. Se poate afişa pe ecran semi-unda pozitivă 
sau negativă. Rezultatul măsurării indică durata impulsului în milisecunde (ms). Prin adunarea 
duratei pozitive şi negative a impulsului obţineţi durata totală a perioadei semnalului de control. 

 
Pentru măsurarea lăţimii impulsului procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „ms-PULSE”. 
- Introduceţi cablul roşu în mufa V (9), iar cablul negru în mufa COM 

(8).  
- Selectaţi cu tasta „RANGE” (4) poziţia declanşatorului (+ sau -). 

semnul „+” indică durata impulsului pentru semi-unda pozitivă 
semnul „-„ indică durata impulsului pentru semi-unda negativă 

- Legaţi sonda de măsurare a cablului negru la caroseria maşinii. 
- Legaţi sonda de măsurare a cablului roşu cu semnalul de control. 
- Durata impulsului este afişată pe display în „ms”. Pentru o scurtă 
perioadă, pe ecran apare afişat „OL”, până ce durata (lăţimea) impulsului 
este înregistrată. Dacă afişarea „OL” persistă verificaţi punctele de contact. 
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 
deconectaţi aparatul. 
 

m) Măsurarea turaţiei 
Când lucraţi cu motoare aflate în funcţiune aveţi grijă la părţile în mişcare sau la cele 
aflate sub tensiune. Pericol de accidentare! 
 

Măsurarea turaţiei se poate realiza în cazul maşinilor pe benzină cu motoare în 2 timpi, 4 timpi cu 
cap distribuitor şi 4 timpi fără cap distribuitor. Măsurarea se face de la distanţă cu ajutorul unui 
tahometru inductor prins pe o fişă de bujie.  
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Pentru măsurători procedaţi după cum urmează: 
- Porniţi aparatul şi selectaţi domeniul de măsurători „RPM” pentru 

<4.000 turaţii/min. La viteze de peste 4.000 turaţii/min. selectaţi 
domeniul de măsurători „x10RPM”. Valoarea afişată trebuie apoi 
multiplicată cu 10.  

- Introduceţi cablul în mufa V (9), iar cablul negru în mufa COM (8).  
- Cu tasta „RANGE” (4) selectaţi tipul de motor. 

Pentru motoare fără delco, în 2 timpi. 
 

Pentru motoare în 4 timpi cu delco. 

- Strângeţi mânerul tahometrului şi prindeţi-l pe o fişă de bujie. Poziţionaţi tahometrul la o 
distanţă de max. 15 cm de bujie şi cât mai departe posibil de delco.  

- Turaţia este afişată pe display în turaţii/min. 
- După încheierea măsurătorilor, îndepărtaţi sondele de măsurare de pe obiectul măsurat şi 

deconectaţi aparatul. 
 

Dacă pe ecran nu apare niciun rezultat, îndepărtaţi tahometrul şi prindeţi-l din nou pe 
fişa de bujie, dar rotit cu 180 de grade. 
Dacă valorile afişate sunt instabile, puteţi seta sensibilitatea folosind butonul „Sensitivity” 

de pe tahometru. 
 
 
Funcţia „HOLD” 
Funcţia HOLD „îngheaţă” valoarea momentan afişată pentru a putea fi citită apoi în linişte. 

 
Asiguraţi-vă că această funcţie este dezactivată când începeţi teste, căci altfel 
rezultatele măsurătorilor pot fi eronate.  
 

Pentru activarea funcţiei hold apăsaţi tasta „HOLD” (3); operaţia este confirmată de un semnal 
acustic, iar pe display este afişat „H”. 
Pentru a dezactiva funcţia „HOLD” apăsaţi din nou tasta „HOLD” şi schimbaţi funcţia de măsurare. 
 
 
Funcţia „PEAK” 

Funcţia „PEAK” este activă numai în domeniul de măsurători pentru tensiune şi curent 
(V, mA, A). 
 

Funcţia „PEAK” permite măsurarea rapidă a valorii de vârf într-un interval de max. 1 ms. Pot fi 
măsurate chiar şi valorile de vârf de foarte scurtă durată (valori de vârf la conectare etc.). Oricând 
poate fi aplicată o nouă valoare de referinţă (memoria „PEAK” este ştearsă). Atunci când funcţia 
„PEAK” este activă este valabil actualul domeniu de măsurare. 

 
- În modul măsurare apăsaţi tasta „PEAK” (12). Pe display apare „PMAX” şi este afişată 

valoarea maximă. 
- Apăsaţi încă o dată tasta „PEAK”, iar pe ecran apare „PMIN”. Se calculează valoarea cea mai 

mică. 
- La fiecare apăsare se schimbă afişarea de pe ecran.  
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- Pentru a ieşi din acest meniu, ţineţi apăsată tasta „PEAK” circa 1 secundă, până ce dispare 
afişarea „PMAX” sau „PMIN” şi se aude un semnal sonor.  

- Pentru a şterge memoria „PEAK” şi a seta o nouă valoare de referinţă, ţineţi apăsată tasta 
„PEAK” circa 2 sec. până ce pe display apare „CAL”. Acum sunt setate noul domeniu de 
măsurare şi noua valoare de măsurare.  

 
La schimbare domeniului de măsurători sau a funcţiei de măsurare memoria „PEAK” 
trebuie restabilită. 

 
 
Funcţia „MAX/MIN” 
Această funcţie menţine pe ecran valorile maxime şi minime măsurate. Selecţia automată a 
domeniului de măsurători este dezactivată. 

- În modul măsurare, apăsaţi tasta „MIN/MAX” (11). Pe display apare „MAX” şi este afişată 
valoarea maximă. 

- Apăsaţi din nou tasta „MIN/MAX”, iar pe ecran apare „MIN” şi este afişată valoarea minimă.  
- Apăsaţi din nou tasta „MIN/MAX”. Pe ecran clipeşte „MIN/MAX” şi este afişată valoarea 

actuală măsurată. Funcţia „MIN/MAX” rulează în continuare în fundal. 
- La fiecare apăsare scurtă se modifică afişarea. 
- Pentru a ieşi din acest meniu, ţineţi apăsată tasta „MAX/MIN” circa 1 secundă până ce 

dispar afişările „MAX”, „MIN” sau „MAX/MIN” şi se aude un semnal sonor.  
 
 

Funcţia „Auto-power off” (deconectare automată)  
Dacă nu a fost apăsată nicio tastă, aparatul se deconectează automat după 30 min. Această funcţie 
conservă rezerva de energie a bateriei şi prelungeşte durata de utilizare a aparatului. 
Pentru a porni aparatul după ce acesta s-a deconectat automat, acţionaţi comutatorul rotativ sau 
apăsaţi o tastă la alegere (în afară de tastele „AC/DC” şi „lumină”). 
 
Dezactivarea manuală a funcţiei „Auto-power off”: 
Opriţi aparatul („OFF”). Ţineţi apăsată tasta „RANGE” şi porniţi aparatul cu comutatorul rotativ. De 
pe display dispare simbolul „ceas”. Funcţia rămâne inactivă până când aparatul este oprit prin 
comutatorul rotativ. 
 
Activarea/dezactivarea iluminării ecranului 
Displayul poate fi iluminat în cazul în care lumina exterioară este slabă. Pentru activare apăsaţi tasta 
„lumină” (10). Iluminarea rămâne activă până când apăsaţi din nou tasta „lumină” sau opriţi 
aparatul. 

 
Dezactivaţi funcţia iluminare atunci când nu aveţi nevoie de ea pentru a proteja bateria. 
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Curăţare şi întreţinere 
Generalităţi 
Pentru a păstra precizia în măsurare o perioadă cât mai lungă de timp, multimetrul trebuie calibrat 
anual. 
Aparatul nu are nevoie de operaţii de întreţinere, cu excepţia curăţării ocazionale şi schimbării 
bateriei. 

 
Verificaţi în mod regulat starea tehnică a aparatului şi a cablurilor de măsurare 
(deteriorări ale carcasei, cabluri întrerupte etc.). 
 

Curăţarea 
Înainte de a curăţa aparatul, respectaţi următoarele instrucţiuni de siguranţă: 
 

La deschiderea capacului sau la schimbarea pieselor, anumite părţi/elemente ale 
aparatului se pot afla sub tensiune.  
Înainte de a curăţa sau repara multimetrul, toate cablurile legate la aparat sau la 
obiectele de măsurat trebuie deconectate. Opriţi aparatul. 

 
Pentru curăţare nu folosiţi produse pe bază de carbon, benzină, alcool etc., căci acestea pot dăuna 
carcasei. În plus, vaporii degajaţi de acestea sunt nocivi şi există risc de explozie. De asemenea, nu 
folosiţi unelte ascuţite, şurubelniţe, perii metalice, etc.  
Pentru curăţarea aparatului, ecranului şi cablurilor folosiţi numai lavete curate, antistatice, uşor 
umezite şi care nu lasă scame. Lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a realiza o nouă 
măsurătoare. 
 
Introducerea şi schimbarea bateriei 
Aparatul funcţionează cu o baterie-bloc de 9 V. La prima punere în funcţiune a aparatului sau când 

pe display apare simbolul „baterie descărcată”  trebuie să inseraţi o baterie nouă. 
 
Pentru inserarea/schimbarea bateriei procedaţi după cum urmează: 

- Îndepărtaţi toate cablurile de măsurare şi opriţi aparatul. 
- Rabataţi suportul (15) şi deşurubaţi cele două şuruburi de la compartimentul bateriei (14). 
- Deschideţi compartimentul bateriei. Bateria este acum accesibilă. 
- Înlocuiţi bateria uzată cu una nouă de acelaşi tip. 
- Închideţi şi înşurubaţi compartimentul bateriei. 
- Aparatul este din nou în stare de funcţionare. 

 
Nu folosiţi niciodată aparatul cu carcasa deschisă. Pericol de moarte! 
 
Nu lăsaţi bateria descărcată în multimetru, deoarece aceasta se poate coroda, iar 
substanţele chimice care se scurg pot dăuna aparatului şi sănătăţii dvs. 
Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, deoarece există pericolul să fie înghiţite de către copii 
sau animale de casă. Dacă se întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 

Scoateţi bateria când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita 
eventualele daune provocate de scurgerea bateriei. 
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Bateriile defecte sau care curg pot cauza arsuri ale pielii. Folosiţi mănuşi de protecţie 
atunci când manevraţi astfel de baterii. 
Nu demontaţi bateriile, nu le scurtcircuitaţi sau aruncaţi în foc! Nu reîncărcaţi bateriile 
nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

 
Folosiţi numai baterii alcaline, căci acestea sunt mai performante şi au o durată de viaţă 
mai lungă. Vizitaţi site-ul www.germanelectronics.ro pentru a comanda o baterie 
compatibilă (cod produs: 652509). 

 
Schimbarea siguranţei 
Domeniile de măsurare a curentului „mA” şi „10 A” sunt protejate cu siguranţe împotriva 
suprasarcinilor. Dacă nu mai puteţi efectua măsurători în aceste domenii înseamnă că trebuie să 
schimbaţi siguranţa. 
 
Pentru schimbarea siguranţei procedaţi după cum urmează: 

- Îndepărtaţi toate cablurile de măsurare şi opriţi aparatul. 
- Rabataţi suportul (15) şi deşurubaţi cele două şuruburi de la compartimentul bateriei (14). 
- Scoateţi compartimentul bateriei şi suportul din aparat. 
- Scoateţi bateria. 
- Deşurubaţi cele 6 şuruburi şi deschideţi cu grijă carcasa. 
- Siguranţele sunt acum accesibile. 
- Înlocuiţi siguranţa defectă cu una nouă de acelaşi tip şi putere 

nominală. Siguranţele au următoarele valori: 
-  
 

Siguranţă F1 F2 

Caracteristici FF500 mA/600 V F 10A/600 V 

Dimensiuni 5 x 20 mm 6,3 x 32 mm 

Tip 
SIBA® Fuse 

N° 70 180 40 
SIBA® Fuse 

N° 70 094 63 

 
- Închideţi carcasa folosind aceleaşi operaţii, dar în sens invers.  

 
Din motive de securitate, nu este permisă şuntarea sau folosirea de siguranţe reparate. 
În astfel de cazuri există pericolul izbucnirii unui incendiu sau arc electric. Nu folosiţi 
niciodată aparatul cu carcasa deschisă! 

 
 

Evacuarea 
Evacuarea produselor electrice şi electronice uzate 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii 
omului şi al utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul 
este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

http://www.germanelectronics.ro/
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Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice 
şi nu laolaltă cu gunoiul menajer. 
 
Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul 
deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă 
cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin 
substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică 
faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este 
interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = 
cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice 
punct de colectare din localitatea dumneavoastră, la filialele noastre sau oriunde se 
comercializează baterii sau baterii reîncărcabile. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 
 

Soluţionarea problemelor 
Acest multimetru a fost proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, 
totodată, este sigur în operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme. Informaţii despre 
felul în care puteţi soluţiona aceste posibile probleme: 

 
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 
 

Eroare Cauză posibilă Soluţie posibilă 

Multimetrul nu funcţionează Este bateria consumată? 
Controlaţi nivelul de încărcare al 

bateriei. 

Rezultaltele măsurării nu sunt 
afişate sau nu se schimbă 

Este activă o funcţie de măsurare 
nepotrivită (AC/DC)? 

Verificaţi afişarea (AC/DC) şi 
schimbaţi funcţia dacă este 

nevoie. 

Mufele utilizate sunt cele 
potrivite? 

Verificaţi conexiunile de intrare. 

Este siguranţa defectă? Verificaţi siguranţa. 

Este activată funcţia „Hold” 
(afişare „H”)? 

Apăsaţi tasta „HOLD” pentru a 
dezactiva această funcţie. 

 
 
Orice alte operaţii de reparaţii trebuie efectuate numai de către personal specializat.  
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Date tehnice 
Afişare     LCD, 4000 digiţi cu grafic tip coloane 
Rata măsurătorilor   circa 2 măsurători/sec. 
Lungime cablu de măsurare  circa 80 cm fiecare 
Impedanţă măsurători  >10MΩ (domeniul de măsurători „V”) 
Deconectare automată  după circa 30 min. 
Tensiune de alimentare  baterie-bloc de 9 V 
Condiţii de utilizare   0 până la 50 °C (< 70% umiditate) 
Altitudinea de utilizare  max. 2.000 m 
Condiţii de depozitare   20 °C până la +60 °C (<80% umiditate) 
Greutate aparat   circa 375 g 
Dimensiuni    182 x 82 x 55 mm 
Categorie supratensiune  CAT IV 600 V, grad de poluare 2 
Tip protecţie    IP67, anti-praf şi anti-umezeală (dacă mufele   
     sunt etanşate) 
 
Valori toleranţă măsurători 
Date privind precizia în ± (% din citire + afişare erori în digiţi (numărul celei mai mici poziţii)). 
Precizia aparatului este asigurată pentru un an de la prima utilizare, la o temperatură de +23 °C (±5 
°C) şi o umiditate relativă mai mică de 70% rF, fără condensare.  
 
 
Tensiune continuă 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

400 mV 0,1 mV ± (0,5% + 3) 

4 V 0,001 V 

± (1,5% + 2) 40 V 0,01 V 

400 V 0,1 V 

600 V 1 V ± (1,8% + 2) 

Protecţie suprasarcină: 600 V; impedanţă 10 Mohm 

 
 
Tensiune alternativă 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

400 mV 0,1 mV ± (1,5% + 5) 

4 V 0,001 V ± (1,0% + 3) 

40 V 0,01 V 
± (1,5% + 3) 

400 V 0,1 V 

600 V 1 V ± (2,0% + 4) 

Domeniul de frecvenţe 50 - 60 Hz; valoare medie efectivă la tensiune sinus; protecţia suprasarcină: 600 V; 
impedanţă 10 MOhm 
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Curent continuu 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

40 mA 0,01 mA 
± (1,5% + 3) 

400 mA 0,1 mA 

10 A 0,01 A ± (2,5% + 5) 

Protecţie suprasarcină: 600 V; limitare perioadă de măsurare >1 A: max. 30 secunde cu pauză de 15 min. 
între măsurători 

 
Curent alternativ 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

40 mA 0,01 mA 
± (1,8% + 5) 

400 mA 0,1 mA 

10 A 0,01 A ± (3,0% + 7) 

Protecţie suprasarcină: 600 V; limitare perioadă de măsurare >1 A: max. 30 secunde cu pauză de 15 min. 
între măsurători; domeniul de frecvenţe 50 - 60 Hz 

 
Rezistenţă 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

400 Ω 0,1 Ω ± (1,2% + 4) 

4 kΩ 0,001 kΩ ± (1,0% + 2) 

40 kΩ 0,01 kΩ 

± (1,2% + 2) 400 kΩ 0,1 kΩ 

4 MΩ 0,001 MΩ 

40 MΩ 0,01 MΩ ± (2,0% + 3) 

Protecţie suprasarcină: 600 V 

 
Capacitate 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

4 nF 0,001 nF ± (5,0% + 50) 

40 nF 0,01 nF ± (5,0% + 7) 

400 nF 0,1 nF 

± (3,0% + 5) 
4 µF 0,001 µF 

40 µF 0,01 µF 

400 µF 0,1 µF 

4 mF 0,001 mF 
± (10,0% + 10) 

40 mF 0,01 mF 

Protecţie suprasarcină: 600 V 
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Frecvenţă 

Domeniu Rezoluţie Precizie Sensibilitate 

4 kHz 0,001 kHz 

± (1,5% + 3) > 5 Vrms 
40 kHz 0,01 kHz 

400 kHz 0,1 kHz 

4 MHz 0,001 MHz 

40 MHz 0,01 MHz ± (2,0% + 4) > 15 Vrms 

Protecţie suprasarcină: 600 V; rms = valoarea efectivă 

 
Raportul impuls-pauză „Duty cicle” 

Domeniu Rezoluţie Precizie Sensibilitate 

0,5 - 99 % 0,1 % ± (2,0% + 5) > 5 Vrms 

Protecţie suprasarcină: 600 V; lăţime impuls: 100 μs - 100 ms; domeniul de frecvenţe: 5 Hz - 100 kHz 

 
Lăţime impuls 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

1 - 20 ms 0,1 ms ± (2,0% + 20) 

Protecţie suprasarcină: 600 V 

 
Test diodă 

Tensiune de test Rezoluţie Precizie Curent de test 

3,0 V 0,001 % ± (5,0% + 15) 1 mA (tipic) 

Protecţie suprasarcină: 600 V 

 
Măsurarea temperaturii tip K 

Domeniu Rezoluţie Precizie 

-30 la +1.000 °C 1 °C ± (3,0% + 5 °C)* 

-22 la +1.832 °C 1 °F ± (3,0% + 8 °F)* 

Protecţie suprasarcină: 600 V; termocuplu tip K; acurateţea senzorului nu este inclusă 

 
Turaţie 

Domeniu  Rezoluţie Precizie 

RPM4 
600 - 4.000 U/min. 1 U/min. 

± (2,0% + 4) 
1.000 - 12.000 U/min. (x10) 10 U/min. 

RPM2 300 - 4.000 U/min. 1 U/min. 

DIS 1.000 - 6.000 U/min. (x10) 10 U/min. 

Protecţia suprasarcină: 600 V; măsurare efectivă: > 600 U/min. 
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Unghiul de închidere 

Domeniu Rezoluţie Precizie  

4 CYL 0 - 90° 

0,1° ± (2,0% + 4) 
5 CYL 0 - 72° 

6 CYL 0 - 60° 

8 CYL 0 - 45° 

Protecţie suprasarcină: 600 V 

 
Testare acustică a continuităţii 
<35 Ω semnal continuu, curent de test 1 mA, protecţie suprasarcină 600 V 
 

Nu depăşiţi niciodată valorile de intrare maxim admise. Nu atingeţi circuitele sau 
elementele circuitelor atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V/ACrms 
sau 35 V/DC. Pericol de moarte!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
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