
AX-7020 Gebruikershandleiding

1. Algemene informatie

Dit is een analoge multimeter met hoge nauwkeurigheid. De veiligheidsprestaties zijn aanzienlijk verbe-
terd. De multimeter voldoet aan de veiligheidsklasse CAT III 600V. Het apparaat heeft 21 bereiken, kan
DC-spanning, AC-spanning, DC-stroom, weerstand meten, en is voorzien van een zoemer voor continuï-
teitsmeting.
(1) Waarschuwing
Lees vóór gebruik van deze meter eerst de relevante waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig
door om een elektrische schok, lichamelijk letsel en beschadiging van het instrument te vermijden.
(2) Veiligheidsaanwijzingen
Deze analoge multimeter voldoet aan de EN61010-norm en valt in veiligheidscategorie CAT III 600V. De
meter moet volgens de gebruiksaanwijzing worden bediend anders zal hij worden beschadigd.

2. Veiligheidsregels

• Controleer vóór gebruik de afdekplaat van de meter. De meter werkt niet als de rubberen
beschermholster beschadigd is of ontbreekt. Als dit het geval is, gebruik deze meter niet.

• Controleer de isolatie van de meetsnoeren op beschadiging, of hun kale geleider zichtbaar is, en of de
meetsnoeren regelmatig zijn. Als de meetsnoeren beschadigd zijn, vervang ze eerst en ga dan pas de
meter gebruiken.

• Controleer of de meter goed werkt door de spanning te meten. Als de meter niet werkt, gebruik hem
niet en breng hem voor reparatie naar een vakkundige reparateur.

• Sluit de meter niet aan op een spanning die de nominale spanning van de meter op de
ingangsaansluiting overschrijdt.

• Wees altijd voorzichtig als u werkt met voltages boven 60V DC of 30V AC, de meter kan een gevaar
voor elektrische schok veroorzaken.

• Kies de juiste ingangsaansluiting en het juiste bereik.
• Meet geen spanning of stroom die het bereik overschrijdt. Als u niet zeker bent van het bereik, schakel

om naar het MAX bereik en voer een test uit. Voordat u een continuïteitsmeting (online) uitvoert,
schakel de stroom uit van het te meten circuit en zorg dat al de capaciteitsbronnen zonder energie zijn.

• Houd bij het gebruik van de meetsnoeren uw vingers achter de ringbescherming.



• Gebruik de meter niet en berg die niet op onder omstandigheden van hoge temperatuur, hoge
vochtigheid, in een ontvlambare en brandbare omgeving, en sterk elektromagnetisch veld.

• Gebruik bij onderhoud een zacht doek en neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak te reinigen;
gebruik geen schuur- of oplosmiddel omdat het de afdekplaat aantast en beschadiging veroorzaakt.

3. Veiligheidssymbolen

- dubbele isolatie
- GND
- AC
- diode
- EURONORM
- moet verwijzen naar de handleiding
- hoge spanning aanwezig

- DC
- zekering
- batterij

4. Beschrijving van het toestel

1. Beschermholster
2. Afdekplaat
3. Wijzer
4.Mechanische nulregelaar
5.Functiekeuzeschakelaar
6.Ingangsaansluiting
7.Weerstand nulregelaar
8.Functiepaneel



5. Spiegelschaal

1. Weerstand schaalverdeling
2. Spiegelsleuf
3. DC/AC schaalverdeling
4. ACV schaalverdeling, batterij en weerstand schaalverdeling
5. dB schaalverdeling
6. Diode positieve stroom schaalverdeling

6. Metingen uitvoeren

Waarschuwing
De ingangsaansluiting kan een gevaarlijke spanning hebben. De gebruiker moet vóór het gebruik de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en bij metingen zijn vingers achter de beschermingsring houden.
1. DC-spanning: (DCV)
Zet de draaischakelaar op het DCV-bereik en plaats de zwarte en rode meetpennen respectievelijk in
de zwarte en rode aansluiting van het te meten circuit, u krijgt dan de DCV-waarde. De beschikbare
spanningsbereiken zijn DCV 500V, 250V, 50V, 10V, 2.5V, 0.5V, 0.1V, de meetwaarde wordt op de tweede
schaalverdeling van de wijzerplaat afgelezen.

2. AC-spanning: (ACV)
Zet de draaischakelaar op ACV-bereik en plaats de zwarte en rode punten in het te meten circuit, u krijgt



dan de ACV-waarde. De beschikbare spanningsbereiken zijn ACV 500V, 250V, 50V, de meetwaarde wordt
op de derde schaalverdeling van de wijzerplaat afgelezen.

3. DC mA:
Waarschuwing

Op het DC mA-bereik moet er geen DCV en ACV met de meetsnoeren worden gemeten, anders kan dit
schade veroorzaken.
Zet de draaischakelaar op het DCV-bereik en plaats de zwarte en rode meetpennen respectievelijk in de
zwarte en rode van het te meten circuit, u krijgt dan de DC mA-waarde van de tweede DC mA-schaalver-
deling op de wijzerplaat. Als u het DC 10A-bereik kiest, plaatst de rode meetpen in de 10A-aansluiting.
Het is in overeenstemming met het principe dat rood is positief en zwart negatief.

4. Weerstand: (Ω)
Waarschuwing



Zorg er bij weerstandsmeting voor dat de stroom van het te meten circuit al uitgeschakeld is, en dat al
de capaciteitsbronnen zonder energie zijn. Dan pas kunt u de test uitvoeren. Anders is er gevaar voor
beschadiging en elektrische schok.
Zet de draaischakelaar op het Ω-bereik, en stel voor de meting de wijzer in op nul. Controleer de wijzer
of hij in de nulpositie op de Ω-schaalverdeling staat. Zo niet, draai de nulregelaar zodat de wijzer op het
nulpunt komt te staan. Sluit nu de meetsnoeren aan op het circuit en meet de weerstand, de waarde kan
op de eerste schaalverdeling worden afgelezen.
Als de meetsnoeren in kortsluiting zijn en de wijzer, ondanks het draaien van de Ω-regelaar, toch niet op
nul kan komen te staan, betekent dit dat de batterij leeg is. Vervang dan de batterij door een nieuwe.
Let op elk weerstandsbereik en volg de bovenstaande instructie om de wijzer telkens voor gebruik in te
stellen. De waarde die wordt verkregen van een ander bereik moet worden vermenigvuldigd door elk
vermenigvuldigtal. De eenheid is Ω�

5. LED-meting
Zet de draaischakelaar op het Ω*10-bereik, sluit de meetpennen aan op de twee aansluitpunten van de
LED. De vierde LI-schaal geeft de positieve stoom van de diode (IF) (stroom in stroomrichting) weer, de
LV-schaal geeft de positieve spanning van de diode weer (doorlaatspanning van de diode).



6. Continuïteitsmeting
Zet de draaischakelaar op het BUZZ(Rx1)-bereik, sluit de meetpennen aan op de te meten weerstand. Als
de weerstandwaarde lager is dan 100 Ω, geeft de zoemer alarmgeluid.

7. Geluidsniveaumeting dB
De meetmethode is gelijk aan de ACV-meting. Als het gemeten circuit gelijkstroomcomponenten bevat,
is het noodzakelijk om een scheidingscondensator met een capaciteit van 0,1uF en een houdspanning van
meer dan 500 V serieel aan te sluiten, Zet de draaischakelaar op AC 10V-bereik, de vierde schaalverdeling
geeft -10~22dB weer, en onder ander ACV-bereik, de werkelijke dBV-waarde moet onder ADD volgen, dB
vorm naar conversie.



7. Technische gegevens

1. Algemene kenmerken:
- Functie: ACV, DCV, DCA, Ω, dB, continuïteitsmeting, diodetest.
- Voeding: UM-3(AA), 1.5V*2, 6F22, 9V*1
- Zekering: F0.5A/250V, Φ5*20mm
- Zekering: F10A/250V, Φ5*20mm
- Werkomgeving: 0℃-40℃ Vochtigheid <70%RH
- Opbergomgeving: -10℃-50℃ Vochtigheid<70%RH
- Toepasselijke hoogte: onder 2000m
- Veiligheidsnorm: IEC61010-1 Cat III 600V
- Vervuilingsgraad: niveau 2
- Netto gewicht: ca. 320g
- Afmetingen: 168*95*46mm
- Toebehoren: gebruiksaanwijzing, gekleurde doos. Batterij niet inbegrepen
2. Elektrische eigenschappen
Nauwkeurigheid: DC ±3%, AC±4%, 1 jaar kalibratieperiode.
Werkomgeving van hoge nauwkeurigheid: 18℃-28℃, Vochtigheid <75%RV
1 - Bereik
2 - Nauwkeurigheid
3 - Ingangsimpedantie
4 - Spanningsval
5 - Middenwaarde
DC-spanning: (DCV)



AC-spanning: (ACV)

Gelijkstroom: (DCA)

Weerstand: (Ω)



8. Onderhoud

Waarschuwing
Om elektrische schokken te voorkomen, houd de meetsnoeren verwijderd van het gemeten punt voordat u
de achterklep opent.
1. Dit is een precisiemeter, daarom moet de gebruiker het circuit niet wijzigen, en letten op waterdichtheid,
stofdichtheid en trillingen.
2. Als u de meter voor een langere tijd niet gaat gebruiken, vergeet niet de batterij te verwijderen om
batterijlekkage en schade aan het toestel te voorkomen.
3. Controleer de batterij als in het Ω-bereik de kortsluiting van de meetsnoeren en de potmeter niet terug
op nul kunnen worden gezet. Dit kan betekenen dat de batterij bijna leeg is. Vervang dan de batterij door
een nieuwe.
4. De zekering moet worden vervangen door een nieuwe met dezelfde maat.
5. Als er problemen met de meter zich voordoen, moet hij door een erkende reparateur worden gerepareerd.


