
AX-595 MIERNIK CYFROWY - INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Jest to nowy rodzaj multimetru cyfrowego 3 5/6 wyposażony w przyciski dotykowe zamiast tradycyjnego
mechanicznego regulatora obrotowego oraz w wyświetlacz LCD o wysokości tekstu wynoszącej 33mm dzięki
czemu łączy w sobie zalety urządzenia z wyświetlaczem LCD, łatwość obsługi, stabilną pracę oraz wysoką
niezawodność. Umożliwia on pomiar napięcia DC, napięcia AC, prądu DC, prądu AC, rezystancji, pojem-
ności, częstotliwości, temperatury, testu diody oraz testu włącz-wyłącz. Posiada on funkcję wyświetlania
symboli jednostek, przechowywania danych, pomiar wartości maksymalnej i minimalnej, automatyczną
i ręczną zmianę zakresu, funkcję automatycznego wyłączania zasilania oraz funkcję alarmu. Multimetr
składa się z układu scalonego, który może bezpośrednio sterować mikroprocesorem LCD, układu A/C z
podwójnym całkowaniem oraz sterownika wyświetlacza cyfrowego zapewniającego wysoką rozdzielczość i
dużą dokładność. Dzięki mnogości funkcji, wysokiej dokładności pomiarowej oraz wygodzie obsługi multi-
metr ten jest idealnym narzędziem do zastosowań w laboratoriach i fabrykach oraz dla majsterkowiczów
czy zastosowań domowych.

2. Sprawdzenie opakowania

Otwórz opakowanie i wyjmij z niego miernik, uważnie sprawdź czy poniżej wymienione elementy zestawu
znajdują się w opakowaniu i nie są uszkodzone. W przypadku zauważenia jakichkolwiek braków lub
uszkodzeń skontaktuj się niezwłocznie z dystrybutorem.
Multimetr cyfrowy - 1 sztuka
Instrukcja obsługi - 1 kopia
Przewody pomiarowe - 1 zestaw
Sonda temperatury (typu K) - 1 sztuka
Przewód do komunikacji z komputerem PC - 1 sztuka
Płyta z oprogramowaniem - 1 sztuka
Baterie 1.5V AAA nie są dołączone
Futerał - 1 sztuka



3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Miernik jest zgodny z normą IEC1010 (standard bezpieczeństwa wydany przez Międzynarodową Komi-
sję Elektrotechniczną), został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa II
stopnia zanieczyszczenia.
Ostrzeżenie:

Żeby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa osoby obsługującej miernik, przed przystąpieniem do korzystania
z urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi oraz ściśle przestrzegaj wszelkich informacji i ostrzeżeń
związanych z bezpieczeństwem oraz instrukcji związanych z obsługą urządzenia.
1. Podczas pomiarów napięcia powyżej 30V, prądu powyżej 10mA, pomiarów w liniach zasilających AC z
obciążeniem indukcyjnym lub pomiarów w liniach zasilających podczas fluktuacji elektrycznych zachowaj
ostrożność, żeby uniknąć porażenia prądem.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów sprawdź na wyświetlaczu czy wybrana została od-
powiednia funkcja pomiarowa oraz czy przełącznik został wciśnięty. Sprawdź czy końcówki pomiarowe
miernika zostały odpowiednio podłączone, uziemione itd. w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
3. Miernik spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa tylko, gdy jest używany z dołączonymi przewodami
i końcówkami pomiarowymi. W przypadku uszkodzenia przewodów pomiarowych należy je wymienić na
nowe przewody o takim samym modelu i specyfikacjach elektrycznych.
4. Nie wymieniaj bezpiecznika znajdującego się w środku miernika na inny niezatwierdzony lub odrzu-
cony bezpiecznik. Bezpiecznik należy wymieniać na nowy o takim samym modelu i specyfikacjach. Przed
przystąpieniem do wymiany bezpiecznika należy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu i
upewnić się, że na gniazda wejściowe nie jest podawany żaden sygnał.
5. Nie wymieniaj baterii znajdującej się w środku miernika na inny niezatwierdzony lub odrzucony model.
Baterię należy wymieniać na nową o takim samym modelu i specyfikacjach. Przed przystąpieniem do
wymiany baterii należy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu i upewnić się, że na gniazda
wejściowe nie jest podawany żaden sygnał.
6. Po zakończeniu wykonywania pomiarów elektrycznych nigdy nie dopuść do kontaktu ciała z uziemie-
niem oraz nie dotykaj odkrytych metalowych gniazd, połączeń wyjściowych, zacisków itp. które mogą być
uziemione. Do izolacji ciała od uziemienia z reguły stosuje się suche ubrania, gumowe buty, gumową matę
i inne materiały izolacyjne.
7. Nie należy przechowywać i używać urządzenia w wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności w otocze-
niu łatwopalnym oraz w pobliżu silnych pól magnetycznych.
8. Pomiar napięcia o wartości wyższej niż dopuszczalna wartość graniczna może spowodować uszkodzenie
miernika i zagrożenie dla bezpieczeństwa osoby obsługującej miernik. Maksymalna dopuszczalna wartość
napięcia jest oznaczona na obudowie miernika, nigdy nie należy wykonywać pomiarów napięcia o war-
tości przekraczającej dopuszczalną wartość graniczną. Nie należy dopuszczać do przekroczenia wartości
granicznej, żeby uniknąć porażenia prądem i uszkodzenia miernika.



9. Gdy przewody pomiarowe podłączone są do gniazd pomiaru prądu, nie należy wykonywać pomiarów na-
pięcia ponieważ może to spowodować uszkodzenie miernika i zagrozić bezpieczeństwu operatora miernika.
10. Nie próbuj wykonywać kalibracji bądź naprawy miernika. W przypadku zaistnienia takiej konieczności
należy zlecić te czynności wykwalifikowanemu serwisantowi, który przeszedł odpowiednie szkolenie lub
uzyskał odpowiednie uprawnienia.
11. Dla każdego wykonywanego pomiaru musi uprzednio zostać wybrana odpowiednia funkcja pomiarowa
pokazana na wyświetlaczu LCD. Zawsze należy najpierw odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego
obwodu i upewnić się, że na wejściu nie ma żadnego sygnału. Zmiana funkcji pomiarowej / zakresu pomia-
rowego podczas wykonywania pomiaru jest zabroniona.
12. Po pojawieniu się na wyświetlaczu LCD symbolu ” ”, należy niezwłocznie wymienić baterię na nową,
żeby zapewnić odpowiednią dokładność pomiarów.
13. Zabronione jest wykonywanie pomiarów napięcia przy przewodach pomiarowych podłączonych do
gniazd wejściowych służących do pomiaru prądu!
14. Nie należy modyfikować obwodów miernika, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i może
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa operatora miernika.

4. Opis symboli bezpieczeństwa

- Ostrzeżenie!
- Wysokie napięcie! Niebezpieczeństwo!
- Uziemienie
- Niski poziom napięcia baterii
- AC/DC
- Zgodnie z instrukcjami Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
- Podwójna izolacja

- Bezpiecznik

5. Opis płyty czołowej i funkcji przycisków urządzenia

1. Model urządzenia
2. Obszar wyświetlacza LCD
3. Przycisk funkcyjny: służy do wyboru różnych funkcji pomiarowych.
3-1 ”Hold”: Przycisk podświetlenia i zatrzymania odczytu. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez
ponad 2 sekundy włączone zostanie podświetlenie wyświetlacza. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku przez ponad 2 sekundy spowoduje wyłączenie podświetlenia wyświetlacza. Podświetlenie wyłą-
czy się też automatycznie po upływie 10 sekund. Naciśnięcie przycisku krótsze niż 2 sekundy spowoduje



zatrzymanie odczytu na wyświetlaczu lub powrót do wyświetlania bieżącego odczytu. Naciśnij przycisk
jednokrotnie, żeby zatrzymać odczyt na wyświetlaczu i naciśnij go ponownie, żeby powrócić do normalnej
pracy.
3-2 ”Hz/DUTY”: Naciśnięcie tego przycisku przy wybranej funkcji pomiaru częstotliwości spowoduje prze-
łączenie pomiędzy pomiarem częstotliwości i wypełnienia przebiegu. Naciśnięcie tego przycisku przy
wybranej funkcji pomiaru napięcia AC lub prądu AC spowoduje przełączenie pomiędzy pomiarem napięcia,
prądu, częstotliwości i wypełnienia przebiegu.
3-3 ”MAX/MIN”: Pomiar wartości maksymalnej i minimalnej. Naciśnij ten przycisk funkcyjny, żeby włą-
czyć tryb pomiaru wartości maksymalnej, w którym na wyświetlaczu zatrzymana będzie maksymalna
zmierzona wartość. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie trybu pomiaru wartości mi-
nimalnej, w którym na wyświetlaczu zatrzymana będzie minimalna zmierzona wartość. Po włączeniu trybu
MAX/MIN na wyświetlaczu będzie widoczny symbol MAX/MIN. W tym trybie nie działa analogowy wy-
świetlacz słupkowy oraz funkcja automatycznego wyłączania urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MAX/MIN przez 2 sekundy, żeby wyłączyć tryb MAX/MIN.
3-4 ”Range”: Przełącznik automatycznej/ręcznej zmiany zakresu. Po włączeniu urządzenia wybrany jest
tryb automatycznej zmiany zakresu, następnie możliwe jest włączenie trybu ręcznej zmiany zakresu. W
trybie ręcznej zmiany zakresu jednokrotne naciśnięcie przycisku ”RANGE” spowoduje wybranie kolejnego
zakresu. Po wybraniu najwyższego zakresu i ponownym naciśnięciu przycisku, wybrany zostanie najniższy
zakres. Procedura będzie się powtarzała w tej samej kolejności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ”RANGE”
przez ponad 2 sekundy, żeby wyłączyć tryb ręcznej zmiany zakresu i włączyć tryb automatycznej zmiany
zakresu.
3-5 ”REL”: Pomiary wartości względnej. Naciśnij ten przycisk, żeby włączyć tryb pomiarów wartości
względnej, ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie trybu pomiaru wartości względnej. Proce-
dura powtarza się w tej samej kolejności. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 2 sekundy, żeby
włączyć tryb RS232 co zostanie pokazane na wyświetlaczu oraz spowoduje włączenie transmisji danych
RS232. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 2 sekundy spowoduje wyłączenie trybu
RS232 i zniknięcie symbolu RS232 z wyświetlacza. Transmisja RS232 zostanie zakończona. Procedurę
można powtórzyć.
4. ”POWER”: Przycisk zasilania.
5. Przycisk wyboru funkcji.
6. Gniazdo wejściowe: Dodatnie gniazdo wejściowe dla pomiarów napięcia, częstotliwości, rezystancji,
pojemności, diody oraz testu włącz-wyłącz. Służy do podłączania czerwonego przewodu pomiarowego.
7. Gniazdo wejściowe prądowe 10A: Dodatnie gniazdo wejściowe dla pomiarów prądu AC/DC 10A. Służy
do podłączania czerwonego przewodu pomiarowego.
8. Gniazdo wejściowe mA: Dodatnie gniazdo wejściowe dla pomiarów prądu AC/DC.
9. Gniazdo wejściowe COM: Ujemne gniazdo wejściowe. Służy do podłączania czarnego przewodu pomia-
rowego.



6. Inne funkcje

1. Automatyczne wyłączanie zasilania
Przy braku aktywności przez 15 minut miernik automatycznie wyłączy zasilanie. Wbudowany brzęczyk
poinformuje dźwiękiem na minutę przed automatycznym wyłączeniem zasilania. Żeby ponownie włączyć
zasilanie miernika naciśnij przycisk zasilania. Jeśli chcesz dezaktywować funkcję automatycznego wyłą-
czania zasilania naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk ”REL” do momentu pojawienia się
na wyświetlaczu symbolu RS232. W tym samym momencie z wyświetlacza zniknie symbol ”APO”.

7. Cechy urządzenia

7.1. Parametry ogólne
1-1. Wyświetlacz LCD
1-2. Maksymalny pomiar: 5999. Wyświetlacz 3 5/6 z automatycznym wyświetlaniem polaryzacji i jednostki
pomiarowej.
1-3. Analogowy wyświetlacz słupkowy. 30 razy/sekundę, składa się z 61 analogowych słupków.
1-4. Sposób pomiaru: Konwersja A/C z podwójnym całkowaniem.
1-5 Częstotliwość próbkowania: Około 3 razy/s.
1-6. Przekroczenie zakresu: Na wyświetlaczu pojawi się symbol ”OL”.
1-7. Sygnalizacja wyczerpanej baterii: Na wyświetlaczu pojawi się symbol przy napięciu około 2.4V.
1-8. Temperatura pracy: 0~40℃
1-9. Temperatura przechowywania: -10~50℃, wilgotność względna <80%
1-10. Zasilanie: Dwie baterie 1.5V AAA
1-11. Wymiary: 185mm×91mm×49mm (długość x szerokość x wysokość)
1-12. Ciężar: Około 410g (wraz z baterią)

7.2. Parametry techniczne
2-1. Dokładność: ±(% odczytu + ilość cyfr), zapewnione dla temperatury otoczenia 23±5℃ i wilgotności
względnej <75%.
2-2. Okres gwarancji kalibracji wynosi 1 rok od daty opuszczenia fabryki.

8. Napięcie DC (DCV)

1- Przełącznik napięcia



1. Naciśnij przycisk ”AC/DC”, żeby wybrać pomiar napięcia DC, następnie podłącz odpowiednio czerwony i
czarny przewód pomiarowy do gniazd “VΩHz” i “COM” zgodnie z poniższy m schematem.
2. Domyślnym trybem pracy miernika jest tryb automatycznego pomiaru napięcia DC, w którym na wy-
świetlaczu pokazane są symbole ”DC”, ”AUTO” i ”APO”. Naciśnij przycisk ”RANGE”, żeby wybrać tryb
ręcznej zmiany zakresu. Naciśnij jednokrotnie przycisk ”MAX/MIN”, żeby wybrać tryb pomiaru wartości
maksymalnej. Naciśnij ponownie przycisk ”MAX/MIN”, żeby wybrać tryb pomiaru wartości minimalnej.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ”MAX/MIN” przez ponad 2 sekundy, żeby wyłączyć tryb ”MAX/MIN”.
3. Przyłóż końcówki pomiarowe do punktów pomiarowych znajdujących się równolegle w testowanym
obwodzie, na wyświetlaczu pojawi się polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego i zmierzona wartość
napięcia.
Uwaga:
a) Nie należy wykonywać pomiarów napięcia powyżej 1000V DC oraz 750V AC.
b) Podczas pomiarów wysokich napięć należy zachować szczególną ostrożność, żeby uniknąć porażenia prą-
dem. Po zakończeniu wykonywania pomiaru należy niezwłocznie odłączyć przewody pomiarowe miernika
od testowanego obwodu.
c) Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu ”OL” w trybie ręcznej zmiany zakresu, oznacza przekrocze-
nie zakresu pomiarowego i konieczność wybrania wyższego zakresu w celu ukończenia wykonywanego
pomiaru.



1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Rozdzielczość
Impedancja wejściowa: >60MΩ dla zakresu 600mV, 10MΩ dla pozostałych zakresów. Ochrona przeciąże-
niowa: 1000V DC lub 750V AC szczytowe.

9. Napięcie AC (ACV)

1- Przełącznik napięcia



1. Naciskaj przycisk ”AC/DC” do momentu wybrania trybu automatycznego pomiaru napięcia AC. Na
wyświetlaczu LCD pojawią się symbole ”AC”, ”AUTO”, ”APO”. Podłącz odpowiednio czerwony i czarny
przewód pomiarowy do gniazd ” ” i ”COM”. Patrz ilustracja poniżej.
2. Domyślnym trybem pracy miernika jest tryb automatycznej zmiany zakresu, w którym na wyświetlaczu
widoczny jest symbol ”AUTO”. Naciśnij przycisk ”RANGE”, żeby wybrać tryb ręcznej zmiany zakresu. W
funkcji pomiaru napięcia AC zarówno dla trybu automatycznej jak i ręcznej zmiany zakresu możliwy jest
pomiar częstotliwości / wypełnienia przebiegu za pomocą przycisku ”Hz/DUTY”. Odpowiedź częstotliwo-
ściowa będzie niska co jest odpowiednie dla pomiarów wysokich napięć i niskiej częstotliwości w otoczeniu
zakłóceń pochodzących od pól magnetycznych takich jak 220V/50Hz-400Hz, 380V/50Hz-400Hz.
Uwaga:
Nie należy wykonywać pomiarów napięcia powyżej 1000V DC oraz 750V AC.
Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu ”OL” w trybie ręcznej zmiany zakresu, oznacza przekroczenie za-
kresu pomiarowego i konieczność wybrania wyższego zakresu w celu ukończenia wykonywanego pomiaru.

1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Rozdzielczość
Impedancja wejściowa: 10MΩ.
Ochrona przeciążeniowa: 1000V DC lub 750V AC szczytowe
Wyświetlanie: odpowiedź na wartość średnią (skalibrowana na sinusoidę).
Odpowiedź częstotliwościowa: (40 - 400)Hz.
Wyświetlanie wypełnienia przebiegu: (0.1%-99.9%).

10. Prąd DC (DCA)

1. Naciśnij przycisk “ “ lub przycisk “ “. Podłącz czarny przewód pomiarowy miernika do gniazda
”COM” i czerwony przewód pomiarowy do gniazda ”mA” lub do gniazda ”10A”. Patrz ilustracja poniżej.
2. Naciskaj przycisk “ ” lub przycisk “ ”. Wybierz tryb pomiarowy DC 600mA lub 10A. Na wyświetlaczu
pojawią się symbole ”DC”, ”AUTO”, ”APO”.



3. Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu ”OL” w trybie ręcznej zmiany zakresu, oznacza przekroczenie
zakresu pomiarowego i konieczność wybrania wyższego zakresu dla wykonywanych pomiarów.
Uwaga:
a) Nie należy wykonywać pomiarów prądu o wartości przekraczającej 10A w trybie 10A oraz pomiarów
prądu o wartości większej niż 600mA w trybie mA. Spowoduje to przepalenie bezpiecznika lub uszkodzenie
urządzenia.

1 - Przełącznik 10A
b) Po podłączeniu przewodów pomiarowych do gniazd pomiaru prądu zabronione jest podłączanie miernika
równolegle do jakiegokolwiek obwodu.

1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Rozdzielczość
Maksymalny prąd wejściowy: 10A (przez maksymalnie 15 sekund)
Ochrona przeciążeniowa: Bezpiecznik 0.6A/250V; bezpiecznik 10A/250V.



11. Prąd AC (ACA)

1. Naciśnij przycisk “ “ lub przycisk “ “. Podłącz czarny przewód pomiarowy miernika do gniazda
”COM” i czerwony przewód pomiarowy do gniazda ”mA” lub do gniazda ”10A”. Patrz ilustracja poniżej.
2. Naciskaj przycisk “ ” lub przycisk “ ”. Wybierz tryb pomiarowy AC 600mA lub 10A. Na wyświetlaczu
pojawią się symbole ”AC”, ”AUTO”, ”APO”.
3. Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu ”OL” w trybie ręcznej zmiany zakresu, oznacza przekroczenie
zakresu pomiarowego i konieczność wybrania wyższego zakresu dla wykonywanych pomiarów.
Uwaga:
a) Nie należy wykonywać pomiarów prądu o wartości przekraczającej 10A w trybie 10A oraz pomiarów
prądu o wartości większej niż 600mA w trybie mA. Spowoduje to przepalenie bezpiecznika lub uszkodzenie
urządzenia.
b) Po podłączeniu przewodów pomiarowych do gniazd pomiaru prądu zabronione jest podłączanie miernika
równolegle do jakiegokolwiek obwodu.

1 - Przełącznik 400mA



1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Rozdzielczość
Maksymalny prąd wejściowy: 10A (przez maksymalnie 15 sekund)
Ochrona przeciążeniowa: Bezpiecznik 0.6A/250V; bezpiecznik 10A/250V.
Odpowiedź częstotliwościowa: 40 - 400Hz.
Wyświetlanie wypełnienia przebiegu: (0.1%-99.9%).

12. Rezystancja

1. Naciśnij przycisk “ “ i podłącz odpowiednio czerwony i czarny przewód pomiarowy do gniazd ” ” i
“COM”.
2. Naciskaj przycisk “ “ do momentu wybrania funkcji pomiaru rezystancji. Na wyświetlaczu LCD pojawi
się odpowiedni symbol. W trybie automatycznej zmiany zakresu dla pomiaru rezystancji możesz wybrać
tryb ręcznej zmiany zakresu za pomocą przycisku ”Range”.

1 - Przełącznik 10A
Uwaga:
a) Przed przystąpieniem do pomiaru pojemności, należy odłączyć zasilanie obwodu oraz rozładować w pełni
wszelkie znajdujące się w nim kondensatory.
b) Podczas pomiarów rezystancji obecność dowolnego napięcia może prowadzić do niedokładnych wyników
pomiarów, a w przypadku przekroczenia napięcia 250V może nastąpić uszkodzenie miernika lub zagrożenie
bezpieczeństwa operatora urządzenia.



c) Podczas korzystania z zakresu 600Ω najpierw należy zewrzeć ze sobą końcówki pomiarowe i zmie-
rzyć rezystancję przewodów pomiarowych a następnie odjąć zmierzoną rezystancję od wyniku właściwego
pomiaru.

1 - Przełącznik rezystancji

1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Rozdzielczość
Napięcie jałowe: 600mV.
Ochrona przeciążeniowa: 250V DC lub AC szczytowe.



13. Test diody oraz włącz-wyłącz

1. Naciśnij przycisk “ ” i podłącz odpowiednio czerwony i czarny przewód pomiarowy do gniazda “ ” i
“COM”.
2. Naciskaj przycisk “ ”, żeby wybrać test diody lub funkcję brzęczyka. W trybie testu diody na wyświe-
tlaczu LCD widoczny będzie symbol ” ”, symbol napięcia oraz symbol brzęczyka ” ”.
3. Podłącz czerwoną końcówkę pomiarową do dodatniej elektrody diody i czarną końcówkę pomiarową do
ujemnej elektrody diody.
Uwaga:
a) W przypadku gdy dioda jest otwarta lub końcówki pomiarowe zostały podłączone odwrotnie, na wyświe-
tlaczu pojawi się symbol ”OL”.
b) Przed przystąpieniem do testu diody zasilanie obwodu musi zostać odłączone i wszelkie znajdujące się w
nim kondensatory muszą zostać w pełni rozładowane.
c) Po zakończeniu wykonywania pomiaru należy niezwłocznie odłączyć miernik od testowanego obwodu.
Zakres /// Wyświetlana wartość /// Warunki pomiarowe

/// Spadek napięcia na diodzie w kierunku przewodzenia /// Prąd testowy DC ma wartość około 1.0mA,
a napięcie wsteczne około 3.0V.

/// Gdy brzęczyk emituje długi dźwięk oznacza to, że rezystancja pomiędzy dwoma punktami wynosi 30Ω
/// Napięcie jałowe wynosi około 1.2V
Ochrona przeciążeniowa: 250V DC lub AC szczytowe



1 - Przełącznik brzęczyka

2. Przełącznik diody

14. Pojemność (C)

1. Naciśnij przycisk ” ” i podłącz odpowiednio czerwony i czarny przewód pomiarowy do gniazda “ ” i
“COM”.
2. Naciskaj przycisk “ ”, żeby wybrać pomiar pojemności z automatyczną zmianą zakresu. Na wyświe-
tlaczu LCD widoczny będzie odpowiedni symbol. Dla funkcji pomiaru pojemności nie jest dostępna ręczna
zmiana zakresu oraz analogowy wyświetlacz słupkowy.
Uwaga:
a) Przed przystąpieniem do pomiaru pojemności, należy odłączyć zasilanie obwodu oraz rozładować w pełni
wszelkie znajdujące się w nim kondensatory.
b) Podczas pomiarów dużych pojemności ustabilizowanie odczytu zajmuje więcej czasu, około 100uF przez
15 sekund.
c) Po zakończeniu wykonywania pomiaru należy niezwłocznie odłączyć miernik od testowanego obwodu.



1 - Przełącznik pojemności

1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Rozdzielczość
Ochrona przeciążeniowa: 250V DC lub AC szczytowe



15. Częstotliwość (Hz)

1. Naciśnij przycisk ” ”, żeby włączyć funkcję pomiaru częstotliwości. Podłącz odpowiednio czerwony i
czarny przewód pomiarowy do gniazda “VΩHz” i “COM”.
2. Wykonaj pomiar po podłączeniu przewodów pomiarowych równolegle do testowanego obwodu i odczytaj
wynik pomiaru z wyświetlacza . (Uwaga: W tym trybie nie będzie wyświetlany analogowy wskaźnik słup-
kowy).
3. Podczas wykonywania pomiarów częstotliwości naciśnij jednokrotnie przycisk ”Hz/DUTY”, żeby wykonać
pomiar wypełnienia przebiegu. Naciśnij przycisk ”Hz/DUTY” ponownie, żeby powrócić do funkcji pomiaru
częstotliwości.
4. Odczytaj wyniki pomiarów z wyświetlacza.
Uwaga:
a) Nie podawaj na wejście sygnałów o wartości powyżej 60V, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
urządzenia i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operatora miernika.
b) Po zakończeniu wykonywania pomiaru należy niezwłocznie odłączyć miernik od testowanego obwodu.

1 - Przełącznik częstotliwości



1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Rozdzielczość
Czułość wejściowa: Wartość efektywna 1.5V. Ochrona przeciążeniowa: 250V DC lub AC szczytowe.

16. Pomiary temperatury

1 - Przełącznik temperatury



1. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk ”, wybierz tryb pomiaru temperatury w
stopniach Celsjusza. Na wyświetlaczu pojawi się symbol temperatury. Naciśnij ponownie przycisk ” ”,
żeby zmienić jednostkę pomiarową na stopnie Fahrenheita. Procedurę można powtarzać w taki sam sposób.
Żeby wyłączyć tryb pomiaru temperatury naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk ” ”.
2. Podłącz odpowiednio dodatni i ujemny przewód sondy temperatury do gniazda ” ” i ”COM”.

1 - Przełącznik temperatury
3. Przyłóż końcówkę pomiarową sondy temperatury do powierzchni, której temperaturę chcesz mierzyć.
Patrz ilustracja po prawej stronie.
4. Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza.
Uwaga:
a) Gdy sonda temperatury nie dotyka żadnej powierzchni, wyświetlana jest temperatura otoczenia.
b) Nie należy dowolnie zmieniać czujnika temperatury, ponieważ może to zmniejszyć dokładność pomia-
rową.
c) Nie podawaj na wejście napięcia w trybie pomiaru temperatury, ponieważ może to spowodować uszko-
dzenie miernika.



1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Rozdzielczość
Sonda temperatury typu K (Niklowo-chromowa - niklowo krzemowa) typu bananowego.

17. Podłączenie do transmisji danych

1. Zainstaluj oprogramowanie z dołączonej do opakowania płyty w zależności od modelu posiadanego urzą-
dzenia.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. Patrz ilustracja po prawej stronie:
3. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk ”RS232/REL”, do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu LCD symbolu ”RS232/REL”.
4. Po przesłaniu do komputera danych pomiarowych możesz rozpocząć ich rejestrowanie, analizę, przetwa-
rzanie lub drukowanie. Żeby uzyskać więcej odnieś się do instrukcji obsługi oprogramowania.

18. Konserwacja urządzenia

Miernik ten jest skomplikowanym urządzeniem i użytkownik nie powinien samodzielnie modyfikować jego
obwodów.



1. Należy chronić miernik przed wodą, kurzem i upadkami.
2. Nie należy przechowywać miernika w otoczeniu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności oraz w
pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.
3. Do czyszczenia zewnętrznej obudowy miernika należy używać wilgotnej ściereczki nasączonej łagodnym
detergentem. Nie należy stosować rozpuszczalników, substancji ściernych i alkoholu.
4. W przypadku niekorzystania z miernika przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego baterie, żeby zapobiec
ich wylaniu, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia.
5. Zwracaj uwagę na stan baterii i po pojawieniu się na wyświetlaczu LCD migającego symbolu ” ”, należy
niezwłocznie wymienić baterie na nowe.
W celu wymiany baterii:
1) Odkręć śrubę znajdującą się z tyłu urządzenia, która mocuje pokrywę pojemnika na baterie i zdejmij
pokrywę z miernika.
2) Wyjmij z miernika baterie 3V i wymień je na dwie nowe baterie. Można używać dowolnych baterii 3V,
jednak w celu wydłużenia żywotności baterii zaleca się używanie baterii alkalicznych.
3) Zamontuj pokrywę pojemnika na baterie i przykręć śrubę.
4) Wymiana bezpiecznika: procedura jest taka sama jak opisana powyżej. Podczas wymiany bezpiecznika
należy używać bezpiecznika o takich samych wymiarach i takiego samego typu.
Uwagi:
1. Nie należy podawać na wejście napięcia DC lub AC szczytowe o wartości wyższej niż 1000V.
2. Nie należy wykonywać pomiarów napięcia w trybie pomiaru prądu, rezystancji, testu diody lub brzę-
czyka.



3. Nie należy korzystać z miernika z nieprawidłowo zamontowanymi bateriami lub z niedokręconą albo
zdjętą pokrywą pojemnika na baterie.
4. Przed przystąpieniem do wymiany baterii lub bezpiecznika, należy odłączyć przewody pomiarowe od
mierzonego obwodu i wyłączyć zasilanie miernika.


