
AX-595 DIGITÁLIS MULTIMÉTER FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV

1. Bevezetés

Ez a készülék a hagyományos mechanikus gombok helyett érintő funkcióval bővített, 3 5/6 számjegyes LCD
kijelzővel ellátott digitális multiméter, a számjegyek magassága 33mm, mindezzel biztosítva a megfelelő
vizuális megjelenítést, könnyű használatot, stabil teljesítményt és nagyfokú megbízhatóságot. Használ-
ható DC feszültség-, AC feszültség-, DC áram-, ellenállás-, frekvencia-, hőmérséklet mérésére, diódatesztre
és ON/OFF tesztre is. Mindemellett megjeleníthető a mértékegység, lehetséges adatrögzítés, minimum-
és maximumérték mérése, automatikus/manuális tartományváltás, automatikus kikapcsolás és riasztás
funkció. A készülék egy kapcsoló integrált áramkör segítségével közvetlenül vezérli az LCD mikropro-
cesszort valamint a kettős integrál A/D és digitális kijelző vezérlést, ezáltal magas felbontást és kiváló
pontosságot biztosít. Kiválóan kidolgozott funkcióinak, magas mérési pontosságának és kényelmes hasz-
nálhatóságának köszönhetően, ez a multiméter ideális eszköz laboratóriumi- vagy gyári felhasználásra
ugyanúgy ahogy akár rádió rajongóknak vagy otthoni használatra is.

2. Kicsomagolás és ellenőrzés

Nyissa ki a csomagolást és vegye ki a mérőműszert, ellenőrizze, hogy a következő tartozékok nem hiá-
nyosak vagy nem sérültek-e. Amennyiben hiányt vagy sérülést tapasztal, azonnal lépjen kapcsolatba a
disztribútorral.
Digitális Multiméter - 1db
Felhasználói kézikönyv - 1példány
Mérővezeték - 1pár
Hőmérséklet szonda (K-Termocsatoló) - 1db
PC Interfész kábel - 1db
Szoftver lemez - 1db
1.5V elemek AAA nem tartozék
Hordtáska - 1db



3. Biztonsági megjegyzések

Az IEC1010 szabványnak megfelelően (az International Electrotechnical Commission által kibocsátott
biztonsági szabvány), a műszer a biztonsági előírásoknak valamint a II szennyezési szintnek megfelelően
tervezett és gyártortott.
Figyelem:

A felhasználó sérülésének elkerülése érdekében, használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasz-
nálói kézikönyvet és tanulmányozza át a biztonsági figyelmeztetéseket valamint az eszköz használatához
szükséges instrukciókat.
1. Különösen ügyeljen az esetleges áramütés veszélyére, ha a feszültség 30V felett, az áramerősség 10mA
felett van, induktív terhelésű AC táphálózatban vagy elektromosan ingadozó táphálózatban dolgozik.
2. Mérés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a mérési funkció megfelel-e az LCD kijelzőn láthatónak vala-
mint hogy a nyomógomb trigger pozícióban van-e. Ellenőrizze, hogy a mérőhegy megfelelően, biztonságosan
van-e csatlakoztatva és földelve stb. az elektormos áramütés elkerülése érdekében.
3. A műszer csak abban az esetben felel meg ez előírt biztonsági követelményeknek, ha azt a hozzá illő,
megfelelő mérőheggyel használja. Amennyiben a mérőhegy vezetéke sérült, mindenképpen ugyanolyan
típusúra vagy azonosn elektromos specifikációval rendelkezőre kell azt lecserélni.
4. Ne használjon nem elfogadott vagy nem megerősített típusú védőcsövet a műszer belsejében. Szükséges
csere esetén kizárólag ugyanolyan típusú vagy azonos specifikációval rendelkező védőcsövet használjon.
Csere előtt győződjön meg, hogy a mérőhegyet eltávolította a mérőpontból valamint hogy nincs semmilyen
észlelhető jel a bementi terminálon.
5. Ne használjon más, nem elfogadott vagy nem megerősített elemtípust az elem cseréjekor. Elemcserekor
kizárólag ugyanolyan típusú vagy azonos elektromos specifikációval rendelkező elemet használjon. Elem-
csere előtt győződjön meg, hogy a mérőhegyet eltávolította a mérőpontból valamint hogy nincs semmilyen
észlelhető jel a bementi terminálon.
6. Miközben elektromos mérést végez, soha ne földelje a testét közvetlenül, és ne érjen fedetlen, fém csat-
lakozókhoz, kimeneti portokhoz, mérővezeték érintkezőhöz stb. ahol földelés lehetséges. Általában száraz
ruha, gumicipő, gumipárna vagy egyéb szigetelő anyag alkalmas arra, hogy a földtől a testét elszigetelje.
7. Ne használja vagy tárolja a műszert magashőmérsékletű-, magas páratartalmú-, gyúlékony- vagy erősen
mágneses környezetben.
8. Ha feszültségmérés közben a feszültség meghaladja a mérőműszerrel mérhető megengedett határér-
téket, akkor a mérőműszert károsodás érheti és a felhasználó biztonságát kockáztatja. A megengedett
legmagasabb mérhető érték fel van tüntetve a műszer előlapján. Soha ne lépje túl a megengedett ha-
tárértéket. Az áramütés és a műszer károsodásának elkerülése érdekében ne használjon a bemeneten
maximális feszültségértéket ha az szabályzásból származik.
9. Amikor a mérőzsinór az áramerősség aljzatba van csatlakoztatva, ne végezzen feszültségmérést, mert
az a műszer károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
10. Ne próbálja kalibrálni vagy javítani a műszert. Ha erre mégis szükség lenne, forduljon megfelelő,
speciális képzettséggel rendelkező szakemberhez.



11. Mérés közben a mérési funkció követelményei meg kell, hogy feleljenek az LCD kijelzőn látható beállí-
tásoknak. Mérés után először mindig győződjön meg, hogy a mérőhegyet eltávolította a mért áramkörből és
hogy nincs a műszeren bemeneti jel. Tilos mérés közben átkakpcsolni a funkció- vagy a tartományválasztó
gombokat.
12. Amikor a ” ” megjelenik az LCD-n, kérjük a precíz mérési eredmény érdekében azonnal cserékje ki az
elemet.
13. Feszültségméréskor tilos a mérőhegyet az áram terminálba csatlakoztatni.
14. Kérjük ne próbálja a műszer áramköreit módosítani, mert az az eszköz károsodását vagy személyi
sérülést okozhat.

4. Biztonsági jelzések leírása

- Figyelem!
- Magasfeszültség! Veszély!
- Föld
- Alacsony elem töltöttségi szint
- AC/DC
- A European Trade Union előírásainak megfelelően
- Kettős szigetelés

- Biztosíték

5. A főpanel és a nyomógombok funkcióinak leírása

1. eszköz típusa
2. LCD kijelző terület.
3. Funkció gombok: számos mérési funkció közül választható ki a megfelelő.
3-1 ”Hold” hattérvilágítás kapcsoló és a mért eredmény kimerevítése. Ha a gombot 2mp-ig lenyomva tartja,
azzal bekapcsolja a háttérvilágítást. Ismételt 2mp-es nyomvatartással a háttérvilágítás kikapcsol, de 10mp
után automatikusan is kikapcsol. Ha a gombot 2mp-nél rövidebben nyomja le azzal be- és kikapcsolja a
mért eredmény kimerevítését. Nyomja meg egyszer a kimerevítéshez és még egyszer annak feloldásához.
3-2 Hz/DUTY: Nyomja meg a gombot a frekvencia és kitöltési tényező közötti váltáshoz. Az AC feszültség
és AC áram gomb megnyomásával válthat a feszültség, áram, frekvencia és kitöltési tényező között.
3-3 MAX/MIN: A maximális és minimális értékek. A gomb megnyomásával léphet be MAX módba, amely
megjeleníti a a maximális értéket; nyomja meg újra a gombot a MIN módra váltáshoz, ekkor a minimális
érték látható. A MIN/MAX mód bekapcsolása után a kijelzőn a MIN/MAX érték látható. Ebben a módban
az analóg kijelző és az automatikus kikapcsolás nem funkciónál. Tartsa lenyomva MIN/MAX gombot
2mp-ig a MIN vagy MAX funkcióból való kilépéshez.



3-4 Range: Automatikus/Manuális Tartományváltás. Bekapcsoláskor automatikus tartományba van ál-
lítva, ezt átkapcsolhatja manuális tartományba. Manuális tartományválasztásban nyomja meg a ”RANGE”
gombot, ezzel továbblépve az előző értéktartományon. Amikor a legmagasabb tartományba ér és újra meg-
nyomja a gombot az megint a legalacsonyabb tartományba lép. Tartsa lenyomva a gombot 2mp-ig, a
manuális tartományválasztásból való kilépéshez ezzel visszakapcsolva automatikus tartomyánválasz-
tásba.
3-5 REL: Relatív Érték Mérése. Ennek a gombnak a megnyomásával válthat relatív érték mérésre, egy
újabb megnyomással pedig kiléphet belőle. A folyamat ugyanabban a sorrendben ismétlődik. Tratsa a
gombot lenyomva 2mp-ig, ezzel átvált RS232 módba, ami megjelenik az LCD kijelzőn és az RS232 adatát-
vitel elérhetővé válik. Tartsa lenyomva újabb 2mp-ig, ekkor az RS232 eltűnik a kijelzőről. Ekkor az RS232
adatátvitel kikapcsol. A folyamat megismétlődik.
4. ”POWER” bekapcsoláshoz
5. Funkció választás gomb
6. Bemeneti Port: pozitív bementi terminál feszültség-, frekvencia-, ellenállás-, kapacitás-, dióda
mérése, ON/OFF teszt, a piros mérőhegy csatlakoztatása.
7. 10A áram bementi jack: A pozitív bemeneti terminál mérse AC/DC áram 10A-es tartományban, csatla-
koztassa a piros mérőhegyet.
8. mA bemeneti port: pozitív AC/DC bemeneti terminál mérése.
9. COM bementi port: negatív bemeneti terminál mérése, csatlakoztassa a fekete mérőhegyet.

6. Egyéb funkciók

1. Automatikus kikapcsolás
Ha a műszer 15 percig használaton kívül marad, az automatikusan kikapcsol és nyugalmi (kikapcsolt)
állapotba kerül. Egy perccel a kikapcsolás előtt a műszerbe beépített jelző rövid hangjelzést ad. Ha vissza
akarja kapcsolni a műszert nyomja meg a Power gombot. Ha meg szeretné szakítani az automatikus ki-
kapcsolást, nyomja meg a ”REL” gombot 2mp-ig, amíg az RS232 ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Eközben
az ”APO” jelzés eltűnik a kijelzőről.

7. Tulajdonságok

7.1. Általános jellemzők
1-1. Kijelző: LCD
1-2. Maximális kijelzés: 5999.3 5/6 kijelző automatikus polaritás kijelzés és mértékegység megjelenítés.
1-3. Analóg kijelző. 30/mp, 61 analóg szakasz kijelzése.
1-4. Mérési mód: kettős integrálás A/D átalakítás.
1-5. Mintavételi arány: kb. 3/mp.



1-6. Mérési tartomány túllépése: “OL” kijelzése
1-7. Alacsony feszültség kijelzése: kb 2.4v, megjelenik a ikon.
1-8. Működséi hőmérséklet: :0~40℃
1-9 Tárolási hőmérséklet: -10~50℃, relatív páratartalom <80%
1-10. Tápellátás: Két 1.5v elem (”AAA” 7# elemek)
1-11 Méret: 185mm×91mm×49mm(hosszúság*szélesség *magasság)
1-12 súly: kb. 410g (elemekkel együtt)

7.2. Technikai jellemzők
2-1. Pontosság: ±(a% mérés + d digitek), környezeti hőmérséklet a pontosság biztosításához: 23±5℃,
relatív páratartalom <75%.
2-2. A kalibrálás jótállási ideje a gyártási dátumtól számított egy év.

8. DC Feszültség (DCV)

1. - Feszültség kapcsoló

1. Nyomja meg az ”AC/DC” gombot, válassza ki a DC feszültség automatikus mérést, majd a megfelelő
“VΩHz”és “COM”, terminálokba csatlakoztassa a fekete és piros mérőzsinórokat, ahogy az alábbi diagram
mutatja
2. A műszer alapbeállítása, hogy automatikus DC feszültség mérés módban van, ezt a ”DC”, ”AUTO” és
”APO” jelölések mutatják. A ”RANGE” gomb megnyomásával válthat manuális tartomány üzemmódba.
Nyomja meg egyszer a ”MAX/MIN” gombot a Maximális mérési érték megjelenítéséhez. Nyomja meg újra



a ”MAX/MIN” gombot a minimális mérési érték megjelenítéséhez. Tartsa lenyomva 2mp-ig a ”MAX/MIN”
gombot a ”MAX/MIN” módból történő kilépéshez.
3. A mérőhegyet érintse a mérendő ponthoz, majd kösse azt párhuzamosan a mérendő áramkörrel. Ekkor
a piros mérővezeték polaritása és a mért feszültségérték megjelenik a kijelzőn.
Figyelem:
a) DC1000V vagy AC750V feletti feszültségérték nem mérhető
b) Magas feszültségérték mérésekor, az elektromos áramütés elkerülése éredkében speciális előkészülete-
ket kell tenni. A mérés befejeztével azonnal távolítsa el a mérőhegyet a mért áramkörből.
c) Ha manuális tartomány üzemmódban megjelenik az ”OL” a kijelzőn, az azt jelzi, hogy a mért érték kívül
esik a tartományon és magasabb mérési tartományt kell választani a mérés befejezéséhez.

1 - Tartomány
2 - Pontosság
3 - Felbontás
Bementi impedancia: 600mV tartomány > 60MΩ, a többi 10MΩ. Túlterhelés védelem: 1000VDC vagy 750V
váltakozó csúcs.

9. AC Feszültség (ACV)

1. - Feszültség kapcsoló



1. Lenyomva forgassa el az ”AC/DC” gombot, így válassza ki az automatikus AC feszültségmérés módot. A
kijelzőn az ”AC”, ”AUTO”, ”APO” jelzések láthatók. A megfelelő ” ” és ”com” terminálokba csatlakoztassa
a piros és fekete mérőzsinórokat.
2. Az alapbeállítás az automatikus tartomány, amit az ”AUTO” ikon jelez. Nyomja meg a ”Range” gombot
és válassza ki a manuális tartományválasztó módot. AC módban automatikus vagy manuális tarto-
mányválasztásban, a frekvencia/kitöltési tényező a ”Hz/DUTY” megnyomásával mérhető. Ugyanakkor, a
frekvencia menet ekkor alacsony, így mégneses interferenciával telített környezetben magas feszültég és
alacsony frekvencia is mérhető, 220V/50Hz-400Hz,380V/50Hz-400Hz.
Figyelem:
DC1000V vagy AC750V feletti feszültségérték nem mérhető. Ha az ”OL” jelzés jelenik meg a kijelzőn a
manuális tartományválasztáshoz, azt jelzi, hogy túllépte az aktuális tartományt és magasabb méréstarto-
mányra kell váltani a mérés elvégzéséhez.

1 - Tartomány
2 - Pontosság
3 - Felbontás



Bementi Impedancia: 10MΩ
Túlterhelés védelem: 1000VDC vagy 750V váltakozó csúcs.
kijelzés: középérték válasz (színuszhullámmal kalibrálva)
Frekvenciamenet: (40-400)Hz.
Kitöltési tényező megjelenítése: (0.1%-99.9%).

10. DC Áram (DCA)

1. Nyomja meg a “ “ vagy a “ “ gombot. Csatlakoztassa a fekete mérőzsinórt a ”COM” aljzatba a piros
mérőzsinórt a ”mA” vagy ”10A” terminálokba. Lásd az alábbi képet.
2. Lenyomva forgassa el a “ ” vagy “ “ gombot. Válassza ki a DC 600aA és 10A áramot a vizsgálathoz.
A kijelzőn a ”DC”, ”AUTO”, ”APO” jelzések láthatók.
3. Ha a kijelzőn megjelenik az ”OL” az azt jelzi, hogy a mérni kívánt áram meghaladja a mérési tartományt.
Ekkor válasszon magasabb mérési tartományt.
Figyelem:
a) 10A módban, 10A-nél magasabb áramerősség nem mérhető, mA módban pedig 600mA -nél magasabb
áramerősség nem mérhető. Ezek figyelmen kívül hagyása leégetheti a biztosítékot vagy károsíthatja a
műszert.

1-10A kapcsoló
b) Ha a mérőzsinór az áram aljzatba lett csatlakoztatva, szigorúan tilos a mérőhegyet párhuzamosan
érinteni bármely áramkörbe.



1 - Tartomány
2 - Pontosság
3 - Felbontás
A maximális bemeneti áram: 10A (nem több, mint 15mp-ig)
Túlterhelés védelem: 0.6A/250V biztosíték; 10A/250V biztosíték

11. AC Áram (ACA)

1. Nyomja meg a “ “ vagy “ “ gombot. Csatlakoztassa a fekete mérőzsinórt a ”COM”, a piros mérőzsi-
nórt pedig a ”mA” vagy ”10A” aljzatba. Lásd az alábbi képet.
2. Lenyomva forgassa el a “ “ vagy “ “ gombot. Válassza ki az automatikus AC 600mA és 10A áramot
a méréshez. A kijelzőn az ”AC”, ”AUTO”, ”APO” jelzés látható.
3. Ha a kijelzőn megjelenik az ”OL” az azt jelzi, hogy a mért áramerősség meghaladja a mérési tartományt.
Ekkor válasszon magasabb mérési tartományt.
Figyelem:
a) 10A módban, 10A-nél magasabb áramerősség nem mérhető, mA módban pedig 600mA -nél magasabb
áramerősség nem mérhető. Ezek figyelmen kívül hagyása leégetheti a biztosítékot vagy károsíthatja a
műszert.
b) Ha a mérőzsinór az áram aljzatba lett csatlakoztatva, szigorúan tilos a mérőhegyet párhuzamosan
érinteni bármely áramkörbe.



1 - 400mA kapcsoló

1 - Tartomány
2 - Pontosság
3 - Felbontás
A maximális bemeneti áram: 10A (maximum 15mp-ig)
Túlterhelés védelem: 0.6A/250V biztosíték; 10A/250V biztosíték
Frekvenciamenet: 40 - 400Hz
Kitöltési tényező: (0.1%-99.9%).

12. Ellenállás

1. Nyomja meg a “ “ gombot, a piros és fekete mérőzsinórokat megfelelően csatlakoztassa a ” ” és “COM”
aljzatokba.
2. Lenyomva forgassa el a “ “ gombot, majd válassza ki az ellenállásmérést. Ezzel egyidejűleg az ennek
megfelelő ikon meg fog jelenni az LCD-n. Automatikus ellenállásmérés módból a ”Range” gomb megnyo-
másával tud manuális mérésre váltani.



1-10A kapcsoló
Figyelem:
a) Kapacitás mérésekor a vizsgált áramkör valamennyi tápellátását le kell kapcsolni a kondenzátor pedig
legyen megfelelően kisütve.
b) Ellenállás mérésekor, akármekkora feszültség jelenléte pontatlan méréshez vezethet. A 250V-os védelmi
feszültség túllépése esetén a műszer károsodhat és a személyi sérülés veszélye is fennállhat.
c) a 600Ω -os tartomány használatakor, először zárja rövidre a mérőhegyeket és mérje meg a mérővezetékek
ellenállását majd ezt követően végezze el a kívánt mérést.



1 - Ellenállás kapcsoló

1 - Tartomány
2 - Pontosság
3 - Felbontás
Üresjárási feszültség: 600mV
Túlterhelés elleni védelem: 250V DC vagy AC csúcsértékek

13. Dióda- és On-Off teszt

1. Nyomja meg a “ ” gombot és csatlakoztassa a prios és fekete mérőzsinórokat a megfelelő “ ” és
“COM”aljzatokba.
2. Lenyomva forgassa el a “ ” gombot a dióda vagy buzzer mérés kiválasztásához, Dióda módban az LCD
kijelző ” ” és feszültség ikont jelenít meg, és a hangjelzés ikon ” ” is látható.
3. Csatlakoztassa a piros mérőzsinórt a dióda pozitív-, a fekete mérőzsinórt a dióda negatív pontjához.
Figyelem:
a) Ha a dióda nyitott vagy a polaritások fel lettek cserélve, a kijelzőn megjelenik az ”OL” ikon.
b) Dióda ellenőrzésekor győződjön meg, hogy a vizsgált áramkör ne legyen feszültség alatt és a kondenzátor
megfelelően ki lett sütve.
c) A mérés végeztével azonnal távolítsa el a mérőhegyeket a mért áramkörből.
Tartomány /// Kijelző érték ///mérési állapot /// dióda nyitóirányú feszültségesés /// a nyitóirányú DC
áram kb. 1.0mA, a záróirányú feszültség kb. 3.0V

/// Ha a hangjelző hosszú jezést ad és a két pont között mért ellenállás 30Ω /// Üresjárási feszültség kb.
1.2V
Túlterhelés elleni védelem: 250V DC vagy AC csúcsérték



1 - hangjelzés kapcsoló

2 - dióda kapcsoló



14. Kapacitás (C)

1. Nyomja meg a ” ” gombot és csatlakoztassa a piros és fekete mérőzsinórokat a megfelelő “ ” és
“COM”aljzatokba.
2. Lenyomva forgassa el a ” ” gombot és válassza ki a a kapacitás automatikus mérési tartományát. Ezzel
egyidejűleg az ennek megfelelő szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn. Kapacitás módban nem látható a
kijelzőn a a manuális mérési tartomány sem pedig az analóg kijelzés.
Figyelem:
a) Kapacitás mérésekor ügyeljen rá, hogy a mért áramkör áramtalanítva legyen a kondenzátorok pedig
legyenek megfelelően kisütve.
b) Nagyobb kondenzátorok mérése több időt vehet igénybe, 100uF nagyjából 15mp.
c) A mérés befejeztével azonnal távolítsa el a mérőhegyeket a mérési pontból.

1 - Kapacitás kapcsoló



1 - Tartomány
2 - Pontosság
3 - Felbontás
Túlterhelés elleni védelem: 250V DC vagy AC csúcsérték

15. Frekvencia (Hz)

1. Nyomja meg a ” ” gombot a frekvenciaméréshez. A mérőzsinórokat csatlakoztassa a megfelelő
“VΩHz”és “COM”aljzatokba.
2. A mérőhegyet párhuzamosan érintse a mérendő jelforrással, majd olvassa le a kijelzőről a mért értéket.
(Megjegyzés: ebben a módban nincs analóg kijelzés)
3. Frekvenciaméréskor nyomja meg egyszer a ”Hz/DUTY” gombot a kitöltési tényező méréséhez. Nyomja
meg újra a ”Hz/DUTY” gombot, hogy visszatérjen frekvencia módba.
4. Olvassa le az aktuális értéket a kijelzőről.
Figyelem:
a) Ne kapcsoljon a bemenetre 60V -nál nagyobb feszültséget, mert az veszélyezteti a műszer épségét és
személyi sérüléshez vezethet.
b) Ha a kívánt méréseket elvégezte, mindenképpen távolítsa el a mérőhegyeket a mért áramkörből.



1 - Frekvencia kapcsoló

1 - Tartomány
2 - Pontosság
3 - Felbontás
Bemeneti érzékenység: 1.5V effektív érték. Túlterhelés elleni védelem: 250VDC vagy váltakozó csúcs



16. Hőmérséklet mérése

1 - hőmérséklet kapcsoló
1. Nyomja meg 2mp -ig a ” ” gombot, ezzel kiválasztva a celsius hőmérséklet mérést. Ekkor megjelenik
a hőmérsékletet jelző ikon a kijelzőn. A ” ” gomb ismételt megnyomásával átválthat Fahrenheit mé-
résbe és ugyanígy vissza. A hőmérsékletmérésből való kilépéshez nyomja meg 2 mp-ig a ” ” gombot.
2. A pozitív és negatív mérőszondákat csatlakoztassa a megfelelő ” ” és ”COM” aljzatokba.

1 - hőmérséklet kapcsoló



3. A hőmérsékletszonda indukciós végét érintse a mérendő tárgy felületéhez. Lásd a jobb oldanli képet.
4. Olvassa le az aktuálisan mért értéket a kijelzőről.
Figyelem:
a) Ha a bemenet nyitott, normál hőmérsékletet jelez.
b) A hőmérsékletérzékelőt ne változtassa véletlenszerűen, máskülönben a mérési pontosság nem garantált.
c) Hőmérséklet módban ne helyezze feszültség alá, mert az a műszer sérüléséhez vezethet.

1 - Tartomány
2 - Pontosság
3 - Felbontás
K-Termocsatoló (nikkel-króm-nikkel-szilícium) banán szonda.

17. Kommunikációs kapcsolat

1. Válassza a setup menüpontot - csomagban található lemezen jelzett modellnek megfelelő telepítés el-
végzéséhez
2. USB kábellel csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez. Lásd a jobb oldali képet:
3. A “RS232/REL” gombot 2mp-ig nyomja meg, ekkor az “RS232/REL” ikon megjelenik a kijelzőn.
4. Amint a mért adatokat továbbította a számítógépre, megkezdheti az adatok rögzítését, elemzését,
feldolgozását és nyomtatását. További részletekért, olvassa el a szoftver utasításait.

18. Az eszköz karbantartása

A mérőműszer egy igen kifinomult eszköz, ne próbálkozzon az áramkörök módosításával.



1. A figyelmeztetések a vízzel -és porral való érintkezés valamint a leesés elkerülésére szolgálnak.
2. Magas hőmérsékletű, magas páratartalmú vagy erősen elektromágneses környezetben ne tárolja a
műszert.
3. Nedves ruhát és enyhe tisztítószert használjon a műszer külső tisztításához, soha ne használjon erős
oldószereket, csiszolóanyagot vagy alkoholt.
4. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a műszert, vegye ki az elemeket, hogy az esetleges szivárgás
ne károsíthassa az eszközt.
5. Ügyeljen az elemek töltöttségi szintjére. Amikor a kijlezőn megjelenik a villogó “ “ jelzés, az elemeket
ki kell cserélni.
Kövesse az alábbi lépéseket:
1) Lazítsa meg a csavarokat a hátlapon, melyek az elemfedelet rögzítik és nyissa fel az elemfedelet.
2) Távolítsa el a 3V elemeket és cserélje ki azokat két, új elemre. Bár akármilyen standard 3V elem hasz-
nálható, a műszer hosszabb élettartamának biztosítása érdekében alkáli elemeket használjon.
3) Helyezze vissza az elemfedelet és rögzítse a csavarokat.
4) A biztosíték cseréje: A lépések ugyanazok, mint a fent leírtak. A biztosíték cseréjekor ugyanolyan
méretű és típusú biztosítékot használjon.
Óvintézkedések:
1. Ne csatlakoztasson 1000V -nál magasabb DC vagy AC csúcsértéket:
2. Áramerősség-, ellenállás-, dióda- és hangjelzés módban ne próbáljon feszültséget mérni.
3. Ne használja a műszert, ha az elemek nem megfelelően lettek behelyezve vagy az elemfedél nem lett
megfelelően rögzítve.



4. Az elemcsere vagy biztosítékcsere előtt, távolítsa el a mérőhegyet a vizsgálati pontból és kapcsolja ki a
műszert.


