
AX-595 Digitale meter - Gebruiksaanwijzing

1. Algemene Informatie

Dit is een nieuw soort digitale multimeter 3 5/6 met bedieningstoetsen in plaats van een traditionele
draaischakelaar en met een LCD schermpje met een teksthoogte van 33mm, waarmee dit apparaat alle
voordelen van de LCD display, gemak van bediening, stabiele werking en hoge betrouwbaarheid heeft.
Met dit apparaat kan men de DC en AC spanning, DC en AC stroom, weerstand, capaciteit, frequentie en
temperatuur meten. Ook kunnen testen van dioden en van het aan- en uitschakelen worden uitgevoerd.
Dit apparaat heeft een functie voor het weergeven van symbolen van de eenheden, opslag van de data,
het meten van de maximale en minimale waarden, automatische en handmatige aanstelling van bereik,
functie van automatische uitschakeling en een alarmfunctie. De multimeter bestaat uit een geïntegreerde
schakeling, die direct de microprocessor van de LCD display kan controleren, een A/C eenheid met dubbelle
integratie, en de driver van de LCD display, die hoge resolutie en nauwkeurigheid biedt. Dankzij de grote
hoeveelheid functies, hoge nauwkeurigheid van metingen en gemak van bediening is dit apparaat een
ideaal gereedschap voor gebruik in laboratoria, in fabrieken, door klusjesmannen of thuis.

2. Verpakkingscontrole

Open de verpakking en haal de meter eruit. Controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn en of ze niet
zijn beschadigd. Neem in geval van gebreken contact op met de distributeur.
Digitale multimeter - 1 stuk
Gebruiksaanwijzing – 1 kopie
Meetsnoeren – 1 set
Temperatuursonde (type K) – 1 stuk
PC aansluiting kabel – 1 stuk
Disk met software programma – 1 stuk
Batterijen 1.5V AAA – niet bijgesloten
Houder – 1 stuk



3. Veiligheidsvoorschriften

De meter voldoet aan de IEC1010 Norm (veiligheidstandaard van International Electrotechnical Commis-
sion) en wordt geproduceerd volgens de veiligheid normen en II graad van milieubesmetting.
Waarschuwing:

Voor de veiligheid van de metergebruiker, moet de gebruiksaanwijzing voor gebruik worden doorgelezen
en moeten alle gebruiksvoorschriften en veiligheidswaarschuwingen worden gevolgd.
1. Tijdens metingen van spanning boven 30V, stroom boven 10mA, metingen op de lijnen van AC met
inductie belasting of op de voedingslijnen tijdens elektrische fluctuaties, moet u bijzonder voorzichtig zijn,
om elektrocutie te voorkomen.
2. Controleer op de LCD display of de juiste meetfunctie gekozen is en of de schakelaar ingedrukt is.
Controleer of de ingangsaansluitingen van de meter correct aangesloten zijn, geaard enz. om elektrocutie
te voorkomen.
3. De meter voldoet alleen aan de veiligheidseisen en standaarden wanneer de bijgesloten meetsnoeren,
klemmen en meetsonden gebruikt zijn. In geval van beschadigde meetsnoeren moeten ze vervangen worden
door nieuwe, van hetzelfde type en dezelfde elektrische specificaties.
4. Vervang de zekering binnen het meetapparaat niet met een andere zekering zonder certificaat of met
een weggegooide zekering. De zekering mag alleen vervangen worden met een nieuwe van hetzelfde type
en met dezelfde specificaties. Vóór het vervangen van een zekering moet u alle aansluitingen met het
gemeten circuit losmaken, en controleren of er geen signaal naar de ingangsaansluitingen komt.
5. Vervang de batterij van de meter niet met een andere, niet gecertificeerde of weggegooide batterij. De
nieuwe batterij moet van hetzelfde type en dezelfde specificaties zijn. Vóór het vervangen van een batterij
moet u alle aansluitingen met het gemeten circuit losmaken, en controleren of en er geen signaal naar de
ingangsaansluitingen leidt.
6. Na afloop van de metingen mag uw lichaam nooit in contact komen met een grondaansluiting. Raak
de niet geïsoleerde kabels, klemmen of ingangsaansluitingen, die geaard kunnen zijn, niet aan. Om het
lichaam van grond te isoleren kan men een droog kledingstuk, rubberschoenen, rubbermat en andere
isolatiematerialen gebruiken.
7. Bewaar het apparaat niet in hoge temperatuur, hoge vochtigheid, in brandbare omgeving of dichtbij
sterke magnetische velden.
8. Het meten van een spanning hoger dan de toegestane grenswaarde kan de schade aan het apparaat
veroorzaken en gevaarlijk zijn voor de veiligheid van de gebruiker. De maximale toegestane spanning
staat vermeld op de behuizing van de meter. Meting van spanningen hoger dan deze waarde is nooit
toegestaan. Laat de spanning niet deze maximale grens overschrijden, om elektrocutie of beschadiging van
het apparaat te voorkomen.
9. Wanneer de meetsnoeren aangesloten zijn aan de stroommeting ingangsaansluitingen mag de spanning
niet gemeten worden, omdat het tot schade van de meter kan leiden en gevaar brengt aan de gebruiker.



10. Probeer nooit een kalibratie of reparatie van de meter doen. Als dat nodig is, laat deze door de
gekwalificeerde servicemedewerker doen, die voldoende opleiding of bevoegdheden heeft.
11. Voor elke meting moet er een juiste meetfunctie gekozen worden, weergegeven op het LCD scherm.
Voor de metingen moet u alle aansluitingen met het gemeten circuit losmaken, en moet u controleren of er
geen signaal naar de ingangsaansluitingen komt. Het veranderen van de meetfunctie tijdens het meten is
verboden.
12. Als op het scherm het symbool ” ” verschijnt, moet de batterij onmiddellijk vervangen worden, om
nauwkeurigheid van de metingen te garanderen.
13. Het meten van spanning met de meetsnoeren die aangesloten zijn aan de stroommeting ingangsaan-
sluitingen is verboden!
14. Men mag niet de circuits van de meter zelf modificeren, omdat het de meter kan beschadigen en
gevaarlijk kan zijn voor de gebruiker.

4. Beschrijving van de veiligheidssymbolen

Waarschuwing!
– Hoge spanning! Gevaar!
– Aardleiding
– Batterijspanning laag
- AC/DC
Volgens de voorschriften van de Europese Vakbonden Confederatie
– Dubbele isolatie

– Zekering

5. Beschrijving van de voorzijdeplaat

1. Apparaat type
2. LCD display
3. Functietoets: keuze van verschillende meetfuncties.
3-1 ”Hold” - toets voor weergave van meetresultaat en deze inhouden. Druk de toets 2 sec. in en houd
ingedrukt om de verlichting van de display aan te zetten. Druk opnieuw de toets 2 sec. in en houd inge-
drukt om de verlichting uit te zetten. Na 10 sec. gaat de verlichting ook automatisch uit. Het korter dan 2
sec. indrukken van de toets, behoudt de weergave van het resultaat op het scherm, of terugkeert naar de
huidige meting. Druk de toets eenmalig in om de weergave te behouden of druk hem nog eens in om naar
de normale werking te gaan.



3-2 ”Hz/DUTY”: Het indrukken van deze toets bij een gekozen frequentie meetfunctie schakelt tussen fre-
quentiemeting en arbeidscyclusmeting. Het indrukken van deze toets tijdens het meten van AC spanning
of stroom schakelt tussen de spanningsmeting, stroommeting, frequentie of arbeidscyclusmeting.
3-3 ”MAX/MIN”: Maximale en minimale waarde meting. Druk deze toets in om de maximale waarde te
meten, waarbij de maximale gemeten waarde op de display wordt behouden. Druk deze toets opnieuw in
om de minimale waarden te meten, waarbij de minimale gemeten waarde op de display wordt behouden.
Bij het inschakelen van de MAX/MIN modus wordt een symbool MAX/MIN op het scherm vertoond. In
deze modus werken het analoog stafdiagram en de automatische uitschakelingfunctie niet. Druk de toets
MAX/MIN 2 sec. in om deze MAX/MIN modus uit te schakelen.
3-4 ”RANGE”; Schakelaar van automatische/handmatige bereik-aanpassing. Na het aanzetten van de
multimeter wordt de automatische bereik-aanpassing gekozen, vervolgens is het mogelijk om met de
”RANGE” toets dit bereik handmatig te kiezen. In de handmatige modus van bereik-aanpassing schakelt
een eenmalige druk op de ”RANGE” toets naar het volgende bereik. Na de selectie van het hoogste bereik,
komt de laagste waarde weer vooraan te staan. De procedure herhaalt zich cyclisch in dezelfde volgorde.
Druk de ”RANGE” toets in en houd deze 2 sec. in om de handmatige modus uit te schakelen en terug te
gaan na de automatische modus.
3-5 ”REL”: Metingen van relatieve waarden. Druk deze toets in om de modus van relatieve waardenmetin-
gen in te schakelen. Herhaalde indrukking van de toets schakelt deze modus uit. De procedure herhaalt
zich cyclisch in dezelfde volgorde. Druk deze toets 2 sec. in om de RS232 data transmissie in te schakelen.
Deze modus wordt op het LCD scherm vertoond en de RS232 data transmissie begint. Druk deze toets 2
sec. in om de RS232 data transmissie te beëindigen. Daarbij verdwijnt het symbool RS232 van het scherm.
RS232 data transmissie wordt beëindigd. De procedure kan herhaald worden.
4. ”POWER” – Aan en uit toets.
5. Functiekeuze toets.
6. Ingangsaansluiting: positieve ingangsaansluiting voor metingen van spanning, frequentie, weer-
stand, capaciteit, diode en aan-uit test. Besteden aan de aansluiting van het rode meetsnoer.
7. Ingangsaansluiting voor 10A stroom: Positieve ingangsaansluiting voor AC/DC stroommetingen 10A.
Besteden aan de aansluiting van het rode meetsnoer.
8. Ingangsaansluiting voor mA stroom: Positieve ingangsaansluiting voor AC/DC stroommetingen.
9. Ingangsaansluiting voor COM: negatieve ingangsaansluiting. Besteden aan de aansluiting van het
zwarte meetsnoer.

6. Andere functies

1. Automatische uitschakeling.
Na 15 minuten van geen activiteiten, schakelt de multimeter zich automatisch uit. Ingebouwde zoemer
zal een geluid signaal zenden 1 minuut voor automatische uitschakelen. Druk de “POWER”-toets in om de



multimeter opnieuw in te schakelen. Wilt u de automatische uitschakeling uit te zetten, druk dan de toets
”REL” langer dan 2 seconden in, totdat het symbool RS232 op het scherm verschijnt. Op hetzelfde moment
verdwijnt het symbool ”APO” van het scherm.

7. Beschrijving van het apparaat

7.1. Algemene parameters
1 - 1. LCD Scherm
1 - 2. Maximale meting: 5999. Display 3 5/6 met een automatische weergave van de polarisatie en meet-
eenheid.
1 - 3. Analoog stafdiagram display. 30 keer per sec., bestaat uit 61 analoge staven.
1 - 4. Meetmethode: A/C conversie met dubbele integratie.
1-5 Steekproeffrequentie: circa 3 /sec.
1 - 6. Bereik overschrijden: Het symbool ”OL” op het scherm.
1 - 7. Lege batterij indicatie: het symbool op het scherm bij spanning van circa 2.4 V.
1 - 8. Werktemperatuur: 0~40℃
1 - 9. Opslagtemperatuur: -10~50℃, relatieve vochtigheid < 80%.
1 - 10. Voeding: Twee AAA batterijen 1.5V
1 - 11. Afmetingen: 185mm×91mm×49mm (lengte x breedte x hoogte)
1 - 12. Gewicht: Circa 410g (met batterijen)

7.2. Technische parameters
2 - 1. Nauwkeurigheid: ±(% weergave + aantal cijfers), gegarandeerd bij omgevingstemperatuur 23±5℃
en relatieve vochtigheid <75%.
2 - 2. Kalibratiegarantie 1 jaar vanaf het verlaten van fabriek.

8. Spanning DC (DCV)

1- Spanning schakelaar



1. Druk de toets ”AC/DC” om de DC spanningsmeting te selecteren, sluit vervolgens de rode en zwarte
meetsnoeren respectievelijk aan de ingangsaansluitingen “VΩHz” en “COM” aan, volgens het onderstaande
schema.
2. De automatische DC spanningsmeting is bij verstek de werkingsmodus van de multimeter, waarbij de
symbolen ”DC”, ”AUTO” en ”APO” op het scherm staan. Druk de ”RANGE” toets in om de handmatige
modus van bereikkeuze te selecteren. Druk eenmalig de ”MAX/MIN” toets in, om de maximale waarde
metingsmodus te kiezen. Druk alweer de ”MAX/MIN” toets in, om de minimale waarde metingsmodus te
kiezen. Druk en houd de ”MAX/MIN” toets gedurende 2 sec. in, om de ”MAX/MIN’-modus uit te schakelen.
3. Plaats de meetstekkers op de parallelle meetpunten in het gemeten circuit. Op het scherm verschijnt de
polarisatie van het rode meetsnoer en de gemeten spanning.
Let op:
a) Het meten van spanningen boven 1000V DC en 750V AC is niet toegestaan.
b) Wees tijdens metingen van hoge spanningen bijzonder voorzichtig, om elektrocutie te voorkomen. Na
afloop van de metingen moeten alle meetsnoeren los gemaakt worden van het gemeten circuit.
c) Het symbool ”OL” op het scherm in de handmatige bereik-aanpassingsmodus betekent het overschrijden
van het meetbereik en om de metingen af te maken moet er een hoger bereik ingesteld worden.



1 – Meetbereik
2 – Nauwkeurigheid
3 – Resolutie
Ingangsimpedantie: >60MΩ voor meetbereik 600mV, 10MΩ voor andere meetbereiken. Bescherming tegen
overbelasting 1000V DC of 750V AC piekspanning.

9. AC (ACV) spanning

1- Spanning schakelaar

1. Druk de ”AC/DC” toets in totdat de automatische spanningsmeting-modus gekozen is. Op het LCD
scherm worden de symbolen ”AC”, ”AUTO”, ”APO” vertoond. Sluit respectievelijk rode en zwarte meet-
snoeren aan, aan de stopcontacten ” ” en ”COM”. Zie het plaatje hieronder.
2. De werkingsmodus van de multimeter is bij verstek de automatische bereik-aanpassingsmodus, aange-
geven door het symbool ”AUTO” op het scherm. Druk de ”RANGE” toets in om de handmatige bereikaan-
passing-modus te kiezen. Bij de AC spanning meetfunctie is het mogelijk om de frequentie / arbeidscyclus
te meten door het indrukken van de knop ”Hz/DUTY”, in de automatische zoals handmatige bereik-aan-
passingsmodus. Frequentie response zal laag zijn, wat juist is voor de metingen van hoge spanningen
en lage frequenties in een omgeving met verstoringen door magnetische velden, zoals 220V/50Hz-400Hz,
380V/50Hz-400Hz.



Let op:
Het meten van spanningen boven 1000V DC en 750V AC is niet toegestaan.
Het symbool ”OL” op het scherm in de handmatige bereik-aanpassingsmodus betekent het overschrijden
van het meetbereik en om de metingen af te maken moet er een hoger bereik ingesteld worden.

1 – Meetbereik
2 – Nauwkeurigheid
3 – Resolutie
Ingangsimpedantie: 10MΩ.
Bescherming tegen overbelasting 1000V DC of 750V AC piekspanning.
Display: response op de gemiddelde waarde (gekalibreerd voor sinusgolf).
Frequentierespons: (40 - 400)Hz.
Arbeidscyclus op display: (0.1%-99.9%).

10. DC (DCA) stroom

1. Druk de toets “ “ of “ “ in. Sluit het zwarte meetsnoer aan op de ingangsaansluiting ”COM” en het
rode meetsnoer op de ingangsaansluiting ”mA” of ”10A”. Zie het plaatje hieronder.
2. Druk de toets “ “ of “ “ in. Kies de meetmodus DC 600mA of 10A Op het LCD scherm worden de
symbolen ”DC”, ”AUTO”, ”APO” vertoond.
3. Het symbool ”OL” op het scherm in de handmatige bereik-aanpassingsmodus betekent het overschrijden
van het meetbereik en om de metingen af te maken moet er een hoger bereik ingesteld worden.
Let op:
a) Het meten van de stroom boven 10A in de 10A-modus en de stroom boven 600mA in de mA-modus is
niet toegestaan. Het kan tot de doorbranding van de zekering of de beschadiging van het toestel leiden.



1 - 10A-schakelaar
b) Na het aansluiten van de meetsnoeren aan de stroommeetstopcontacten is het verboden om de meter op
een ander circuit aan te sluiten.

1 – Meetbereik
2 – Nauwkeurigheid
3 – Resolutie
Maximale ingangsstroom: 10A (in max. 15 sec.)
Bescherming tegen overbelasting: zekering 0.6A/250V; zekering 10A/250V.

11. AC (ACA) stroom

1. Druk de toets “ “ of “ “ in. Sluit het zwarte meetsnoer aan op de ingangsaansluiting ”COM” en het
rode meetsnoer op de ingangsaansluiting ”mA” of ”10A”. Zie het plaatje hieronder.
2. Druk de toets “ “ of “ “ in. Kies een AC meetmodus AC 600mA of 10A. Op het LCD scherm worden
de symbolen ”AC”, ”AUTO”, ”APO” vertoond.



3. Het symbool ”OL” op het scherm in de handmatige bereik-aanpassingsmodus betekent het overschrijden
van het meetbereik en om de metingen af te maken moet er een hoger bereik ingesteld worden.
Let op:
a) Het meten van de stroom boven 10A in de 10A-modus en de stroom boven 600mA in de mA-modus is
niet toegestaan. Het kan tot de doorbranding van de zekering of de beschadiging van het toestel leiden.
b) Na het aansluiten van de meetsnoeren aan de stroommeetstopcontacten is het verboden om de meter op
een ander circuit aan te sluiten.

1 - 400mA schakelaar

1 – Meetbereik
2 – Nauwkeurigheid
3 – Resolutie
Maximale ingangsstroom: 10A (in max. 15 sec.)
Bescherming tegen overbelasting: zekering 0.6A/250V; zekering 10A/250V.



Frequentierespons: 40 - 400Hz.
Arbeidscyclus op display: (0.1%-99.9%).

12. Weerstand

1. Druk de toets “ “ in en sluit het rode en het zwarte meetsnoer respectievelijk op de stopcontacten ” ”
en “COM” aan.
2. Druk de toets “ “ in zolang de weerstand-meetfunctie gekozen wordt. Op het LCD scherm zal het
passende symbool verschijnen. In de automatische bereik-aanpassingsmodus voor de weerstandmeting
kunt u de handmatige modus kiezen met de toets ”RANGE”.

1 - 10A-schakelaar
Let op:
a) Vóór de weerstandmeting moet u de voeding van het gemeten circuit afsluiten en alle zijn condensatoren
ontladen.
b) Tijdens het weerstandmeten kan de aanwezigheid van een willekeurige spanning tot onnauwkeurige
meetresultaten leiden, en bij spanning boven 250V kan het meettoestel beschadigd raken en dat kan ook
gevaarlijk voor de gebruiker zijn.
c) Bij het weerstandmeten binnen het 600Ω-bereik moet eerst de weerstand van de meetsnoeren gemeten
worden (door de snoeren te kortsluiten en de weerstandmeting aflezen), en de gemeten waarde van het
meetresultaat af worden getrokken.



1 - Weerstand schakelaar

1 – Meetbereik
2 – Nauwkeurigheid
3 – Resolutie
Nullastspanning: 600mV
Bescherming tegen overbelasting 250V DC of AC piekspanning.



13. Aan-uit diodetest

1. Druk de toets “ “ in en sluit het rode en het zwarte meetsnoer respectievelijk op de stopcontacten ” ”
en “COM” aan.
2. Druk de toets “ ” om de diodetest of de zoemerfunctie te kiezen. In de diodetestmodus op het LCD
scherm worden het symbool ” ”, het spanningssymbool en het zoemersymbool ” ” zichtbaar.
3. Sluit de rode meetsonde aan op de positieve elektrode en de zwarte meetsonde aan op de negatieve
elektrode van de diode.
Let op:
a) Als de diode open staat of de meetsondes omgekeerd aangesloten zijn, komt het symbool ”OL” op het
scherm.
b) Vóór de diodetest moet de voeding van de circuit afgesloten worden en zijn condensatoren moeten volle-
dig ontladen zijn.
c) Na de metingen moet de multimeter onmiddellijk los van het circuit gemaakt worden.
Bereik /// Vertoonde waarde /// Metingsvoorwaarden

/// Spanningsverlies op de diode in de doorlaatrichting /// Test stroom DC is ongeveer 1.0mA en de
omgekeerde spanning ongeveer 3.0V.

/// Als de zoemer aan gaat met een lang geluid betekent dat, dat de weerstand tussen twee punten 30Ω
is /// Nullastspanning is ongeveer 1.2V.
Bescherming tegen overbelasting 250V DC of AC piekspanning.



1- Zoemerschakelaar

2. Diodeschakelaar

14. Capaciteit (C)

1. Druk de toets “ “ in en sluit het rode en het zwarte meetsnoer respectievelijk aan op de stopcontacten
” ” en “COM”.
2. Druk de toets “ ” in om de capaciteitsmeting met de automatische bereikaanpassing te kiezen. Op
het LCD scherm zal het passende symbool verschijnen. Bij de capaciteit meetfunctie zijn de handmatige
bereikaanpassing en de analoge staven display niet beschikbaar.
Let op:
a) Vóór de weerstandmeting moet u de voeding van het gemeten circuit afsluiten en alle zijn condensatoren
ontladen.
b) Bij het meten van grote capaciteiten duurt de stabilisatie van de resultaatweergave langer, voor 100uF
ongeveer 15 sec.
c) Na de metingen moet de multimeter onmiddellijk los van het circuit gemaakt worden.



1 - Capaciteitsschakelaar

1 – Meetbereik
2 – Nauwkeurigheid
3 – Resolutie
Bescherming tegen overbelasting 250V DC of AC piekspanning.



15. Frequentie (Hz)

1. Druk de toets ” ” in om de frequentiemeting functie te activeren. Sluit het rode en het zwarte meet-
snoer respectievelijk aan op de stopcontacten “VΩHz” en “COM”.
2. Voer de meting uit met de meetsnoeren parallel aangesloten op het gemeten circuit en lees het meetre-
sultaat van het LCD scherm af. (Let op: in deze modus wordt de analoge staven display niet vertoond).
3. Druk tijdens de frequentiemeting eenmalig de toets ”Hz/DUTY” in om de arbeidscyclusmeting te doen.
Druk nogmaals de toets ”Hz/DUTY” in om naar de frequentiemeting terug te keren.
4. Lees het meetresultaat van het LCD scherm af.
Let op:
a) Gebruik geen ingangssignalen boven 60V omdat dit het meetapparaat kan beschadigen en gevaarlijk
kan zijn voor de gebruiker.
b) Na de metingen moet de multimeter onmiddellijk los van het circuit gemaakt worden.

1 - Frequentieschakelaar



1 – Meetbereik
2 – Nauwkeurigheid
3 – Resolutie
Ingangsgevoeligheid: effectieve waarde 1.5V. Bescherming tegen overbelasting 250V DC of AC piekspan-
ning.

16. Temperatuurmeting

1- Temperatuurschakelaar



1. Houd de toets ” ” 2 seconden ingedrukt en kies de temperatuurmetingsmodus in Celsius graden.
Op het LCD scherm zal het temperatuursymbool verschijnen. Druk nogmaals de toets ” ” in om naar
Fahrenheit graden over te gaan. Deze procedure kan herhaald worden. Om de temperatuurmetingsfunctie
uit te schakelen, druk de toets ” ” in voor 2 seconden.
2. Sluit respectievelijk positieve en negatieve snoeren van de temperatuursonde aan op de stopcontacten
” ” en ”COM”.

1- Temperatuurschakelaar
3. Plaats de tip van de temperatuursonde aan de oppervlakte waarvan u de temperatuur meet. Zie het
plaatje rechts.
4. Lees het meetresultaat van het LCD scherm af.
Let op:
a) Als de temperatuursonde geen oppervlakte aan raakt, vertoont de display de temperatuur van de omge-
ving.
b) Vervang de temperatuursonde niet met een andere, omdat dat de nauwkeurigheid van de metingen kan
verlagen.
c) Sluit geen spanning in de spanning-ingangsaansluiting aan, omdat dit het meetapparaat kan beschadi-
gen.



1 – Meetbereik
2 – Nauwkeurigheid
3 – Resolutie
Temperatuursonde type K (Nikkel-Chroom - nikkel-silicium) - met banaanstekker.

17. Aansluiting voor datatransmissie

1. Installeer het bijgesloten programma op uw computer, afhankelijk van het computertype.
2. Verbind het meetapparaat en de computer met een USB-kabel. Zie het plaatje rechts.
3. Druk de toets ”RS232/REL” in en houd voor 2 sec. ingedrukt, totdat het symbool ”RS232/REL” op het
LCD scherm verschijnt.
4. Na de datatransmissie naar de computer kunt u de data registreren, analyseren, bewerken of printen.
Lees de programma-instructies voor meer informatie.

18. Onderhoud van het meetapparaat.

Deze multimeter is een complex apparaat en de gebruiker mag het toestel niet zelf modificeren.



1. De multimeter moet beschermd worden tegen water, stof en vallen.
2. Niet bewaren in omgeving met hoge temperatuur, hoge vochtigheid en dichtbij sterke magnetische
velden.
3. Gebruik een nat doekje geweekt met een zacht detergent om de buitenbehuizing van de multimeter te
reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of alcohol.
4. Haal de batterijen uit de meter in geval van lange perioden buiten gebruik. Daarmee voorkomt u dat de
batterijen gaan lekken en het toestel beschadigen.
5. Besteed aandacht aan de toestand van de batterijen. Als op het LCD scherm het knipperende symbool
” ” verschijnt, moeten de batterijen onmiddellijk vervangen worden.
Om batterijen te vervangen:
1) Draai de schroef los op de onderkant van het toestel en open het batterijendeksel.
2) Neem de 3V batterijen uit de meter en vervang ze met twee nieuwe. U kunt willekeurige 3V batterijen
gebruiken, maar we raden alkalische batterijen aan omdat ze een langere levensduur hebben.
3) Plaats het deksel terug in de meter en draai de schroef vast.
4) Om de zekering te vervangen volg de bovenstaande procedure. De nieuwe zekering moet dezelfde
afmetingen hebben en van hetzelfde type zijn.
Opmerkingen:
1. De ingang DC spanning of AC piekspanning hoger dan 1000V is niet toegestaan.
2. Spanningsmetingen in de stroommeting modus, weerstandmeting modus, diodetest of zoemer modus
zijn niet toegestaan.
3. Gebruik de multimeter niet met verkeerd geïnstalleerde batterijen of met een open of niet vastge-



schroefde batterij deksel.
4. Vóór het vervangen van de batterijen of de zekering moeten alle meetsnoeren losgemaakt worden van
het gemeten circuit, en de voeding van de meter moet uitgeschakeld zijn.


