
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Multimetr
Cyfrowy



Środki Ostrożności i Procedury Dotyczące Bezpieczeństwa

Ten multimetr został zaprojektowany zgodnie z odpowiednimi klauzulami normy IEC1010. Aby 
uniknąć możliwego porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała, przed użyciem produktu należy 
przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji.

Nie przekraczaj „wartości maksymalnej” wskazanej na panelu.

Przed pomiarem napięcia wyższego niż 36V DC lub 25V AC sprawdź połączenie prze-
wodów pomiarowych i izolację produktu.

Odłącz przewody pomiarowe od obwodu przed zmianą trybu.

Należy sprawdzić i potwierdzić, że nie ma uszkodzeń w przyrządzie, bariera izolacyjna 
przewodu pomiarowego jest nienaruszona przed użyciem.

Podczas trzymania przewodów pomiarowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby ręce 
nie przekroczyły plastiku korzenia igły testującej, w przeciwnym razie istnieje niebezpiec-
zeństwo porażenia prądem.

Przed otwarciem tylnej pokrywy należy wyciągnąć przewody pomiarowe. Po zamknięciu 
tylnej pokrywy i przykręceniu jej z powrotem można kontynuować pomiary. Upewnij się, że 
jest to zrobione prawidłowo.

Przed obróceniem selektora zakresu w celu zmiany funkcji odłącz przewody pomiarowe 
od testowanego obwodu.

Nigdy nie wprowadzaj napięcia elektronicznego przekraczającego ograniczoną wartość, 
aby uniknąć niebezpieczeństw i uszkodzeń.

Różnica potencjałów pomiędzy pomiarowym zaciskiem publicznym COM a uziemieniem 
nie może przekraczać 600V.

W przypadku bezpiecznika należy go w razie potrzeby wymienić na identyczny model. 
Konkretną specyfikację można znaleźć w klauzuli dotyczącej konserwacji lub na etykiecie 
na tablicy przyrządów.

Jeżeli na wyświetlaczu LCD znajduje się    symbol, oznacza to niski poziom baterii. 
Wymień baterię, aby zapewnić dokładność pomiaru.
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Symbole Bezpieczeństwa

Napięcie/prąd AC 

Niebezpieczne Napięcie

Podwójna izolacja 

Napięcie/prąd DC  

Połączenie uziemienia 

Ryzyko
niebezpieczeństwa

Brzęczyk

Dioda

Niski poziom baterii
wskazanie 



Ogólny Opis i Panel Funkcyjny

Specification
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Gniazdo VΩ mA

Wyświetlacz LCD

Przycisk
zatrzymania danych

Gniazdo wejściowe
zakresu 10A

Złącze COM

Przycisk podświetlenia

Przełącznik obrotowy

Wyświetlacz: maks. 1999 (3 1/2 cyfry)

1. DC Voltage

Impedancja wejściowa:1MΩ

Automatyczne wyświetlanie polaryzacji, instrukcja zasięgu i wskaźnik wymiany baterii.
Zasilanie: bateria 9V (NEDA 1604; typ 6F22 lub odpowiednik)

Stan środowiska:
Temperatura pracy: 0°C- 40°C;                                  Wilgotność względna:<85 %
Przechowywać Temperatura : -10°C - 50°C;          Wilgotność względna:<85 %
Temperatura precyzji: 23°C+5C°;                              Wilgotność względna:<75 %

Zakres
200mV

2V
20V

200V
600V

Dokładność

(0.5%+2)+-

(0.8%+2)+-

Rozdzielczość
100uV
1mV

10mV
100mV

1V



Specification
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2. DC Current

Zakres 10A nie gwarantuje zabezpieczenia bezpiecznika, maksymalnie 10s.

Impedancja wejściowa: 450 kΩ
Zakres częstotliwości: 40 HZ-400 HZ
Ochrona przed przeciążeniem: wartość szczytowa 600 V dla wartości wirtualnej AC
Reveal: Średnia (średnia z wirtualnej wartości sinusa)

5. Test diody
Napięcie testowe około 2,8 V, prąd 1,5 mA
Wskaż spadek napięcia w kierunku przewodzenia jednostki diodowej: k Ω

7. Test ciągłości
Napięcie probiercze około 2,8 V, prąd 1,5 mA
Brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy, gdy rezystancja przewodnictwa zbliży się do <30

Zakres
mA 1.5 V

2 mA
20 mA

200 mA
10 A

Dokładność

2

(1.2%+2)+-

(2.0%+2)+-

(1.4%+2)+-

Rozdzielczość
Tylko może testować prąd akumulatora 1,5 V

1 uA
10 uA

100 uA
10 mA

4. Opór

Zakres
200 Ω
2k Ω

20k Ω
200k Ω
2M Ω

Dokładność

(0.8%+5)+-

(1.0%+2)+-

Rozdzielczość

1 Ω
0.1 Ω

10 Ω
100 Ω
1 k Ω

6. Test hFE tranzystora

Zakres
NPN & PNP 1b=10uA Vce=3V

Zakres testowy Prąd testowy Napięcie testowe
0-10000

3. Napięcie AC

Zakres
200V
600V

Dokładność

(1.5%+8)+-

Rozdzielczość
100 mA

1 V



Operacyjny Instrukcje
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Front Panel (Please see the panel)

1. Wyświetlacz LCD, 1999 cyfr
2. Przyciski
 i. Hold: Aby zatrzymać bieżący odczyt, naciśnij ten przycisk, a na wyświetlaczu pojawi sie„H”,     
               naciśnij ponownie, aby anulować.
 ii. Podświetlenie wyświetlacza: Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza.
3. Przełącznik obrotowy: do zmiany trybu lub zakresu.
4. V/Ω/mA: Zacisk wejściowy dla rezystancji napięcia, diody prądowej (mA), pomiaru ciągłości.
5. COM: Wspólny terminal dla wszystkich pomiarów.
6. 10A: Zacisk wejściowy do powiązanych pomiarów prądu.

(1) Zmierz napięcie AC/DC

1. Włóż czerwony przewód pomiarowy do zacisku „VΩmA”, a czarny przewód pomiarowy do 
zacisku „COM”;
2. Ustaw przełącznik obrotowy na tryb napięcia stałego lub tryb napięcia zmiennego, wybierz 
odpowiedni zakres, jeśli nie masz pewności, wybierz najwyższy zakres.
3. Podłącz sondy do właściwych punktów testowych obwodu, aby zmierzyć napięcie;
4. Odczytaj zmierzone napięcie na wyświetlaczu.

(2) Zmierzyć prąd DC

1. Dla prądu mniejszego niż 200mA, włóż czerwony przewód pomiarowy do zacisku „VΩmA”, 
jeśli prąd jest większy niż 200mA, włóż czerwony przewód pomiarowy do zacisku „10A”, a czarny 
przewód pomiarowy do zacisku „COM”.
2. Ustaw przełącznik obrotowy na tryb związany z prądem DC.
3. Przerwij ścieżkę obwodu, który ma zostać zmierzony. Następnie podłącz przewody pomiar-
owe w poprzek przerwy i włącz zasilanie.
4. Odczytaj zmierzony prąd na wyświetlaczu

Ostrożność:
a. Nie mierz napięcia przekraczającego wartość MAX wskazaną na panelu.
b. Nie dotykaj obwodów wysokiego napięcia podczas pomiarów.

Ostrożność:
a. Nie mierz prądu, który przekracza wartość MAX, jak wskazano w specyfikacji;
b. Nie wprowadzaj napięcia wejściowego przekraczającego 36 V DC lub 25 V AC, gdy znajdujesz się 
     w ustawieniu prądu pomiarowego.



Operacyjny Instrukcje
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(3) Zmierz Opór

1. Włóż czerwony przewód pomiarowy do zacisku „VΩmA”, a czarny przewód pomiarowy 
     do zacisku „COM”.
2. Przekręć przełącznik obrotowy na rezystancję, wybierz odpowiedni zakres.
3. Podłącz sondy do żądanych punktów testowych , aby zmierzyć rezystancję.
4. Odczytaj zmierzoną rezystancję na wyświetlaczu

(4) Pomiar Diody

1. Włóż czerwony przewód pomiarowy do zacisku „VΩmA”, a czarny przewód pomiarowy do 
zacisku „COM”;
2. Przekręć przełącznik obrotowy na 
3. Gdy przewody pomiarowe łączą się z rezystancją, instrument jest w stanie ultra-zakresu (poka-
zuje tylko wysoką pozycję 1);
4. Odczytaj na wyświetlaczu wartość napięcia polaryzacji przewodzenia.

Ostrożność:
a. Odłącz zasilanie obwodu i rozładuj wszystkie kondensatory przed testowaniem rezystancji.
b. Nie wprowadzaj napięcia w trybie rezystancji.

(5) Zmierz Ciągłość

1. Włóż czerwony przewód pomiarowy do zacisku „VΩmA”, a czarny przewód pomiarow
do zacisku „COM”;
2. Ustaw przełącznik obrotowy w   pozycji ;
3. Przyłóż sondy do żądanych punktów testowych obwodu;
4. Jeśli opór badany między dwoma końcami jest mniejszy niż 300, instrument wyśle dźwięk pszczoły.

(6) Test Tranzystora

1. Ustaw przełącznik obrotowy w pozycji „hFE”;
2. Określ, czy testowany tranzystor jest NPN czy PNP i zlokalizuj wyprowadzenia emitera, bazy i
kolektorów. Włóż przewody pomiarowe do odpowiednich gniazd na panelu.
3. Odczytaj przybliżoną wartość hFE w warunkach testowych prądu bazowego 10uA i Vce 3V.

(7) Wymiana Akumulatora

Wyświetlany na ekranie      znak oznacza konieczność wymiany baterii. Zwróć uwagę na 
biegunowość baterii.

Ostrożność:
a. Nie wprowadzaj napięcia w trybie ciągłości.

Ostrożność:
a. Nie wprowadzaj napięcia w trybie diodowym.
b. Przed testowaniem diody odłącz zasilanie obwodu i rozładuj wszystkie kondensatory.



Akcesoria Obudowa

Ostrzeżenie i Przestroga

Niniejsza instrukcja obsługi jest również dostępna w tych językach

Możesz pobrać instrukcję obsługi w preferowanym języku z naszej
strony internetowej (ultrics.uk) w formie eBooka.

Multimetr cyfrowy www.ultrics.uk07

1. Multimetr
2. Jedna para przewodów pomiarowych
3. Instrukcja
4. Bateria 9 V 6F22

Przed użyciem należy uważać na stan miernika i przewodów pomiarowych.

Proszę wyłączyć przedmiot, gdy nie jest używany, aby przedłużyć jego żywotność. Wyjmij 
baterię i umieść ją w suchym, przewiewnym i mniej zakurzonym miejscu, jeśli urządzenie 
nie jest używane przez dłuższy czas.

Odłącz przewody pomiarowe od obwodu przed zmianą trybu.

French German Italian

Spanish SwedishUK Dutch



My, ULTRICS, zapewniamy naszym klientom niezrównane doświadczenie, tworząc 
najlepsze profesjonalne produkty na świecie. Na pewno będziemy nadal wprowadzać 

innowacje i kwestionować stare paradygmaty za pomocą nowych rozwiązań.

www.weareheretohelp.co.uk

Dziękuję, że jesteś z nami. Pozostań w kontakcie.

Wsparcie

Zarejestruj swój produkt na naszej stronie internetowej i uzyskaj do 
18 miesięcy gwarancji.

Rejestrować

www.ultrics.uk


