
Návod na obsluhu AX-7020

1. Všeobecný opis

Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací
prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21 meracích rozsahov a umožňuje meranie
jednosmerného (DC) napätia, striedavého (AC) napätia, jednosmerného (DC) prúdu, odporu a vykonanie
zvukového testu spojitosti obvodu.
(1) Upozornenie.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, zraneniam alebo k poškodeniu zariadenia, pred zahájením práce
s multimetrom si pozorne prečítajte všetky informácie obsiahnuté v upozorneniach a v bezpečnostných
pokynoch.
(2) Bezpečnostné pokyny.
Tento analógový multimeter spĺňa požiadavky štandardu EN61010 a štandardu KAT III 600V. Pri obsluhe
meracieho prístroja postupujte podľa návodu na obsluhu, v opačnom prípade môže dôjsť k jeho poškodeniu.

2. Bezpečnostné pokyny

• Pred použitím meracieho prístroja skontrolujte jeho kryt. Prístroj s poškodenými alebo chýbajúcimi
gumovými prvkami nebude pracovať. V takej situácii merací prístroj nepoužívajte.

• Skontrolujte, či izolácia meracích káblov nie je poškodená, či niekde nie je vidieť nechránený kov, a či
vodiče nie sú poškodené. Ak sú meracie káble poškodené, pred použitím meracieho prístroja ich
vymeňte na nové.

• Na základe merania napätia skontrolujte, či merací prístroj pracuje správne. Ak merací prístroj
nefunguje správne, nepoužívajte ho, odovzdajte ho do servisu na opravu.

• Na vstupné svorky meracieho prístroja neprivádzajte napätie presahujúce maximálnu menovitú
hodnotu.

• Pri meraní napätí presahujúcich hodnotu 60V DC alebo 30V AC postupujte opatrne, pretože môžu byť
príčinou úrazu elektrickým prúdom.

• Používajte správne vstupné zdierky a meracie rozsahy.
• Nevykonávajte meranie napätia a prúdu, ktorých hodnoty presahujú prípustný rozsah. Ak nepoznáte

hodnotu meraného signálu ani približne, na meranie použite maximálny dostupný merací rozsah. Pred



testom spojitosti obvodu odpojte obvod od napájacieho zdroja a vybite všetky v obvode sa nachádzajúce
kondenzátory.

• Pri používaní meracích káblov držte prsty za ochrannými štítmi.
• Merací prístroj nepoužívajte ani neskladujte na miestach s vysokou teplotou, vysokou relatívnou

vlhkosťou, v prostredí s horľavými alebo výbušnými látkami ani v blízkosti silných
elektromagnetických polí.

• Pri údržbe meracieho prístroja používajte na jeho čistenie jemnú handričku a neutrálny čistiaci
prostriedok. Nepoužívajte žiadne abrazívne látky ani chemické rozpúšťadlá, pretože môžu zapríčiniť
koróziu krytu meracieho prístroja alebo jeho poškodenie.

3. Bezpečnostné symboly

- dvojitá izolácia
- uzemnenie
- AC
- dióda
- ’STANDARD EURO
- viac informácií nájdete v návode na obsluhu
- pozor, vysoké napätie

- DC
- poistka
- batéria



4. Konštrukcia zariadenia

1. Ochranné puzdro
2. Kryt meracieho prístroja
3. Ručička
4. Mechanické nastavenie nuly
5. Funkčné tlačidlá
6. Vstupné zdierky
7. Rezistenčné nastavenie nuly
8. Predný panel

5. Stupnica

1. Značenie stupnice odporu
2. Zrkadlo
3. Značenie stupnice DC/AC
4. Značenie stupnice ACV, batérie a odporu
5. Značenie stupnice dB
6. Značenie stupnice prúdu prechádzajúceho diódou v priepustnom sm
ere

6. Návod na vykonanie merania

Upozornenie
Vstupné zdierky môžu byť pod nebezpečne vysokým napätím. Užívateľ by si mal pred použitím prístroja
pozorne prečítať návod na obsluhu a počas meraní by mal držať prsty za ochrannými bariérami.
1. Napätie DC: (DCV)
Prepínač prepnite na rozsah DCV, čierny a červený merací kábel zapojte do čiernej a červenej vstupnej
zdierky, príslušne, a následne po pripojení oboch meracích káblov k skúšanému obvodu zmerajte hodnotu
jednosmerného napätia DC. Užívateľ má na výber merací rozsah DCV 500V, 250V, 50V, 10V, 2.5V, 0.5V,
0.1V a nameranú hodnotu si môže prečítať na druhej stupnici.



2. Striedavé napätie AC: (DCV)
Prepínač prepnite na rozsah ACV, čierny a červený merací kábel pripojte k skúšanému obvodu a zmerajte
hodnotu striedavého napätia AC. Užívateľ má na výber merací rozsah ACV 500V, 250V, 50V a výsledok
merania si môže prečítať na tretej stupnici.

3. DC mA
Upozornenie.

Na rozsahu DC mA nemerajte jednosmerné (DCV) ani striedavé (ACV) napätie, nakoľko by pritom mohlo
dôjsť k poškodeniu meracieho prístroja.
Prepínač prepnite na rozsah DC mA, čierny a červený merací kábel zapojte do čiernej a červenej vstupnej
zdierky, príslušne, a následne po pripojení oboch meracích káblov k skúšanému obvodu zmerajte hodnotu



DC mA. Hodnotu prečítajte na druhej stupnici DC mA. Ak zvolíte merací rozsah 10A, červený merací kábel
zapojte do zdierky 10A. Červený merací kábel je kladný, čierny merací kábel je záporný.

4. Odpor: (Ω)
Upozornenie.

Pred meraním odporu najprv skontrolujte, či je napájanie skúšaného obvodu odpojené, a či sú všetky v
obvode sa nachádzajúce kondenzátory vybité. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom a poškodenia zariadenia.
Prepínač prepnite na rozsah Ω a pred zahájením samotného merania nastavte ručičku na nulu. Sledujte
ručičku a skontrolujte, či na stupnici Ω ukazuje nulu. Ak ručička nulu neukazuje, regulátorom pre na-
stavenie nuly polohu ručičky príslušným spôsobom nastavte. Meracie káble potom pripojte k skúšanému
odporu a na prvej stupnici prístroja prečítajte výsledok merania.
Ak po nastavení prepínača na rozsah Ω a vzájomnom skratovaní meracích káblov ručička prístroja stále
neukazuje nulu, znamená to, že batéria prístroja je vybitá a treba ju vymeniť.
Pozornosť venujte každému rozsahu odporu a pomocou vyššie uvedeného postupu nastavte ručičku na
nulu vždy pred každým meraním. Hodnotu, ktorú získate ako výsledok pri meraní v jednotlivých meracích
rozsahoch, treba vynásobiť príslušným koeficientom. Meracou jednotkou je Ω.



5. Meranie LED diód.
Prepínač prepnite na rozsah Ω*10 a meracie káble pripojte k dvom vývodom LED diódy. Štvrtá stupnica LI
znázorňuje prúd pretekajúci diódou v priepustnom smere (IF). Stupnica LV znázorňuje napätie na dióde v
priepustnom smere.

6. Test spojitosti obvodu.
Prepínač prepnite na rozsah BUZZ(Rx1) a meracie káble pripojte k testovanému odporu. Ak je hodnota
odporu menšia ako 100Ω, zaznie zvuk bzučiaka.

7. Meranie hladiny hluku dB.
Spôsob merania vyzerá podobne ako v prípade meraní ACV. Ak sa v skúšanom obvode nachádza zložka
DC, zapojte do série blokovací kondenzátor s kapacitou 0,1 uF a výdržným napätím väčším ako 500 V.
Prepínač prepnite na rozsah AC 10V. Merací prístroj je schopný ukázať hodnotu v rozsahu 10~22 dB na



štvrtej stupnici. V prípade každého iného rozsahu ACV treba pre získanie skutočnej hodnoty dBV vykonať
konverziu ADD/dB podľa nižšie uvedenej tabuľky.

7. Technické parametre

1. Všeobecné vlastnosti
- Funkcie: ACV, DCV, DCA, Ω, dB, test spojitosti obvodu, test diódy.
- Napájania: UM-3(AA), 1.5V*2, 6F22, 9V*1
- Poistka: F0.5A/250V, Φ5*20mm
- Poistka: F10A/250V, Φ5*20mm
- Prevádzkové podmienky: 0℃-40℃ Vlhkosť < 70% RH
- Skladovacie podmienky: -10℃-50℃ Vlhkosť < 70% RH
- Maximálna nadmorská výška: 2000 m
- Bezpečnostná norma: IEC61010-1 Kat III 600V
- Stupeň kontaminácie: Úroveň 2
- Hmotnosť: cca. 320 g
- Rozmery: 168*95*46 mm
- Príslušenstvo: Návod na obsluhu, farebná škatuľa. Batéria nie je súčasťou balenia.
2. Elektrické parametre.
Presnosť: DC ± 3%, AC ± 4%, doba platnosti kalibrácie - jeden rok.
Prevádzkové podmienky pre uvedenú presnosť: 18℃-28℃, Vlhkosť < 75% RH
1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Vstupná impedancia
4 - Pokles napätia
5 - Stredná hodnota
Napätie DC: (DCV)



Napätie AC: (ACV)

Prúd DC: (DCA)

Odpor: (Ω)



8. Údržba

Upozornenie.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, pred otvorením zadného krytu meracieho prístroja najprv odpojte
meracie káble.
1. Tento merací prístroj je presné zariadenie. Chráňte ho pred vlhkosťou, prachom a vibráciami a jeho
obvody nijakým spôsobom nemodifikujte.
2. Ak merací prístroj neplánujete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo v dôsledku jej
vyliatia k poškodeniu prístroja.
3. Ak na rozsahu Ω po vzájomnom skratovaní meracích káblov ručička prístroja neukazuje nulu, znamená
to, že batéria je vybitá a treba ju vymeniť.
4. Poistku v prípade potreby vymeňte za novú rovnakého typu a veľkosti.
5. V prípade akýchkoľvek problémov s meracím prístrojom ho odovzdajte do opravy v kvalifikovanom
servise.


