
Instrukcja Obsługi AX-7020

1. Opis ogólny

Jest to analogowy multimetr o wysokiej dokładności. Bezpieczeństwo pracy zostało znacząco podniesione.
Miernik jest zgodny ze standardem KAT III 600V. Posiada on 21 zakresów i umożliwia pomiar napięcia
DC, napięcia AC, prądu DC, rezystancji oraz wykonanie dźwiękowego testu ciągłości.
(1) Ostrzeżenie
Żeby uniknąć porażenia prądem, obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia przed przystąpieniem do pracy
z multimetrem przeczytaj uważnie wszelkie informacje zawarte w ostrzeżeniach i uwagach dotyczących
bezpieczeństwa.
(2) Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ten multimetr analogowy spełnia wymogi standardu EN61010 oraz standardu KAT III 600V. Należy
obsługiwać miernik zgodnie z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku miernik zostanie uszkodzony.

2. Zasady bezpieczeństwa

• Przed rozpoczęciem korzystania z miernika sprawdź jego obudowę. Miernik nie będzie działał z
uszkodzonymi lub brakującymi gumowymi elementami. Nie należy korzystać z miernika w takiej
sytuacji.

• Sprawdź czy izolacja przewodów pomiarowych nie jest uszkodzona, czy nie jest widoczny odsłonięty
metal oraz czy przewody nie wyglądają na uszkodzone. W przypadku, gdy przewody pomiarowe są
uszkodzone, należy je wymienić na nowe przed rozpoczęciem korzystania z miernika.

• Sprawdź czy miernik działa poprawnie wykonując pomiar napięcia. W przypadku, gdy miernik nie
działa poprawnie, nie należy z niego korzystać oraz należy go odesłać do serwisu w celu naprawy.

• Nie podawaj na gniazda wejściowe miernika napięcia przekraczającego dopuszczalną wartość
znamionową.

• Zachowaj ostrożność podczas pracy z miernikiem przy napięciach powyżej 60V DC lub 30V AC,
ponieważ mogą one spowodować porażenie prądem.

• Używaj poprawnych gniazd wejściowych i zakresów.
• Nie należy wykonywać pomiarów napięcia i prądu przekraczającego dopuszczalny zakres. Jeśli nie

znasz przybliżonej wartości mierzonego sygnału wybierz maksymalny dostępny zakres i wykonaj



pomiar. Przed wykonaniem testu ciągłości w obwodzie odłącz jego zasilanie i rozładuj wszystkie
znajdujące się w nim kondensatory.

• Podczas używania przewodów pomiarowych należy trzymać palce przed osłonami ochronnymi.
• Nie należy korzystać z miernika ani przechowywać go w wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności,

w łatwopalnym lub wybuchowym otoczeniu oraz w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.
• Podczas konserwacji miernika do czyszczenia jego powierzchni należy używać delikatnej ściereczki i

neutralnego detergentu. Nie należy używać żadnych substancji ściernych oraz rozpuszczalników,
ponieważ spowoduje to korozję obudowy miernika i uszkodzenie miernika.

3. Symbole bezpieczeństwa

” ” - podwójna izolacja
” ” - uziemienie
” ” - AC
” ” - dioda
” ” - ’STANDARD EURO
” ” - należy odnieść się do instrukcji obsługi
” ” - uwaga, wysokie napięcie
” - DC
” - bezpiecznik
” - bateria

4. Budowa urządzenia

1. Futerał ochronny
2. Obudowa miernika
3. Wskazówka
4. Mechaniczny regulator zera
5. Przyciski funkcyjne
6. Gniazda wejściowe
7. Rezystancyjny regulator zera
8. Płyta czołowa



5. Podziałka

1. Oznaczenia skali rezystancji
2. Lustro
3. Oznaczenia skali DC/AC
4. Oznaczenia skali ACV, baterii i rezystancji
5. Oznaczenia skali DB
6. Oznaczenia skali prądu diody w kierunku przewodzenia

6. Instrukcja wykonywania pomiarów

Ostrzeżenie
Na gniazdach wejściowych może być obecne niebezpieczne napięcie. Użytkownik powinien uważnie przeczy-
tać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z miernikiem oraz powinien trzymać palce przed barierami
ochronnymi podczas wykonywania pomiarów.
1. Napięcie DC: (DCV)
Ustaw przełącznik na zakres DCV i podłącz czarny i czerwony przewód pomiarowy odpowiednio do czarnego
i czerwonego gniazda wejściowego a następnie podłącz przewody pomiarowe do testowanego obwodu, żeby
otrzymać wynik pomiaru napięcia DC. Użytkownik może wybrać zakres DCV 500V, 250V, 50V, 10V, 2.5V,
0.5V, 0.1V i odczytać zmierzoną wartość na drugiej podziałce znajdującej się na skali.

2. Napięcie AC: (ACV)
Ustaw przełącznik na zakres ACV i podłącz czarny i czerwony przewód pomiarowy do testowanego ob-



wodu, żeby otrzymać wynik pomiaru napięcia AC. Użytkownik może wybrać zakres ACV 500V, 250V, 50V
i odczytać wynik pomiaru na trzeciej podziałce znajdującej się na skali.

3. DC mA
Ostrzeżenie

Na zakresie DC mA nie można wykonywać pomiarów DCV oraz ACV ponieważ może to spowodować uszko-
dzenie miernika.
Ustaw przełącznik na zakres DC mA i podłącz czarny i czerwony przewód pomiarowy odpowiednio do czar-
nego i czerwonego gniazda wejściowego a następnie podłącz przewody pomiarowe do testowanego obwodu,
żeby otrzymać wynik pomiaru DC mA na drugiej podziałce DC mA znajdującej się na skali. Po wybraniu
zakresu DC 10A podłącz czerwony przewód pomiarowy do gniazda 10A. Czerwony przewód pomiarowy jest
dodatni a czarny przewód pomiarowy jest ujemny.



4. Rezystancja: (Ω)
Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do pomiaru rezystancji upewnij się, że zasilanie testowanego obwodu zostało uprzed-
nio wyłączone i wszystkie kondensatory zostały rozładowane. W przeciwnym wypadku spowoduje to ryzyko
porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia.
Ustaw przełącznik na zakres Ω i wyreguluj, żeby wskazówka wskazywała zero przed przystąpieniem do
wykonywania pomiaru. Obserwuj wskazówkę i sprawdź czy wskazuje zero na podziałce Ω. Jeśli wskazówka
nie wskazuje zera wyreguluj regulatorem zera, żeby wskazówka wskazywała zero. Następnie podłącz prze-
wody pomiarowe do testowanej rezystancji i odczytaj wynik pomiaru z pierwszej podziałki znajdującej się
na skali.
Jeśli po zwarciu ze sobą przewodów pomiarowych i ustawieniu przełącznika na zakres Ω wskazówka wciąż
nie wskazuje zera oznacza to, że bateria miernika jest wyczerpana i należy ją wymienić na nową.
Zwracaj uwagę na każdy zakres rezystancji i za pomocą powyższej procedury ustaw odpowiednio wska-
zówkę za każdym razem przed przystąpieniem do pomiaru. Wartość jaką otrzymujesz na różnych zakresach
powinna zostać przemnożona przez mnożnik. Jednostką pomiarową jest Ω.

5. Pomiar LED
Ustaw przełącznik na zakres Ω*10 i podłącz przewody pomiarowe do dwóch wyprowadzeń diody. Czwarta
podziałka LI pokaże prąd diody w kierunku przewodzenia (IF). Podziałka LV pokaże napięcie na diodzie w
kierunku przewodzenia.



6. Test ciągłości
Ustaw przełącznik na zakres BUZZ(Rx1) i podłącz przewody pomiarowe do testowanej rezystancji. Gdy
wartość rezystancji będzie mniejsza niż 100Ω, słyszalny będzie dźwięk.

7. Pomiar poziomu dźwięku dB
Sposób pomiaru wygląda podobnie do pomiarów ACV. Gdy testowany obwód posiada składową DC, należy
szeregowo włączyć blokujący kondensator o pojemności 0.1uF i napięciu wytrzymywanym powyżej 500.
Ustaw przełącznik na zakres AC 10V, na czwartej podziałce miernik pokaże -10~22dB, a na każdym innym
zakresie ACV, dla rzeczywistej wartości dBV należy użyć poniższej tabeli do wykonania konwersji ADD,
dB.



7. Parametry techniczne

1. Ogólne cechy
- Funkcje: ACV, DCV, DCA, Ω, dB, test ciągłości, test diody.
- Zasilanie: UM-3(AA), 1.5V*2, 6F22, 9V*1
- Bezpiecznik: F0.5A/250V, Φ5*20mm
- Bezpiecznik: F10A/250V, Φ5*20mm
- Warunki pracy: 0℃-40℃ Wilgotność<70%RH
- Warunki przechowywania: -10℃-50℃ Wilgotność<70%RH
- Maksymalna wysokość: 2000m
- Standard bezpieczeństwa: IEC61010-1 Kat III 600V
- Stopień zanieczyszczenia: Poziom 2
- Ciężar: około. 320g
- Wymiary:168*95*46mm
- Akcesoria: Instrukcja obsługi, kolorowe pudełko. Bateria nie dołączona.
2. Parametry elektryczne
Dokładność: DC ±3%, AC±4%, okres kalibracji wynosi jeden rok.
Warunki pracy dla podanej dokładności: 18℃-28℃, Wilgotność < 75%RH
1 - Zakres
2 - Dokładność
3 - Impedancja wejściowa
4 - Spadek napięcia
5 - Wartość środkowa
Napięcie DC: (DCV)



Napięcie AC: (ACV)

Prąd DC: (DCA)

Rezystancja: (Ω)



8. Konserwacja

Ostrzeżenie
Żeby uniknąć porażenia prądem należy odłączyć przewody pomiarowe od testowanego obwodu przed otwar-
ciem tylnej obudowy miernika.
1. Miernik ten jest urządzeniem precyzyjnym, nie należy modyfikować jego obwodów i należy chronić go
przed wilgocią, kurzem i wstrząsami.
2. Jeśli nie zamierzasz korzystać z miernika przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego baterię, żeby zapo-
biec jej wylaniu i uszkodzeniu miernika.
3. Jeśli na zakresie Ω po zwarciu przewodów pomiarowych wskazówka nie wskazuje zera oznacza to, że
bateria jest wyczerpana i należy ją wymienić na nową.
4. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy wymienić go na nowy tego samego rozmiaru i typu.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z miernikiem należy oddać go do naprawy do
wykwalifikowanego serwisu.


