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Introducere
Stabiliţi cu certitudine în care anume aparate electrice se mai menţine 
tensiune. Cu multimetrul ProfiScale măsuraţi simplu şi sigur toate aparatele 
electrice din gospodărie – inclusiv sistemele electronice sensibile precum 
calculatorul şi televizorul. Rezultatele măsurătorilor pot fi urmărite 
instantaneu pe afişajul digital. Un suport practic de aşezare permite citirea 
şi mai desluşită a afişajului.

Indicaţii de siguranţă
Nerespectarea indicaţiilor de mai jos poate 
conduce la daune personale: 
Pentru a realiza o deservire în condiţii de siguranţă şi de deplină 
funcţionalitate, urmaţi riguros instrucţiunile din această secţiune. Acest 
aparat de măsură digital a fost conceput conform normei IEC-61010-1 
referitoare la aparate de măsură electronice şi aparţine categoriei de 
supratensiune CAT III 600 V şi clasei de izolaţie II. 
În cazul unei utilizări şi îngrijiri adecvate, aparatul de măsură digital vă va 
furniza timp de mulţi ani servicii corespunzătoare. 

1.  Citiţi cu atenţie instrucţiunea înainte de a utiliza aparatul, pentru a 
asigura lucrul în condiţii de siguranţă. Păstraţi instrucţiunea cu grijă.

2.  La lucrul cu aparatul de măsură, utilizatorul trebuie să respecte 
următoarele reguli de siguranţă: 
· protejarea împotriva pericolelor generate de curentul electric, 
· protejarea aparatului împotriva utilizării neconforme cu destinaţia.

3.  Verificaţi aparatul imediat după livrare din punct de vedere al 
deteriorărilor la transport.

4.  Conductele electrice de măsurare trebuie să fie în stare ireproşabilă.  
Asiguraţi-vă că izolaţia conductelor nu este deteriorată şi/sau că nici 
unul dintre conductoarele conductelor de măsurare nu este în stare 
liberă. 

5.  Respectarea standardelor de siguranţă nu poate fi asigurată decât prin 
utilizarea conductelor de măsurare livrate împreună cu aparatul.

6.  Înainte de utilizare trebuie stabilite priza corectă de intrare, funcţia şi 
domeniul de măsurare.

7.  Nu depăşiţi niciodată valorile limită prestabilite ale domeniilor de 
măsurare respective.

8.  Dacă aparatul de măsurare este conectat la un alt circuit electric, nu 
atingeţi nici o conexiune liberă.

9.  Nu executaţi nici o măsurătoare de tensiune electrică atunci când 
tensiunea conexiunilor depăşeşte 600 V.  

10.  Acordaţi o atenţie deosebită măsurării cu tensiuni mai mari de 60 V c.c. 
sau 30 V c.a. valoare efectivă. În timpul măsurării rămâneţi cu degetele 
înapoia limitării.

11.  Nu conectaţi niciodată conductele de măsurare la o sursă de tensiune 
în timp ce comutatorul selectiv este poziţionat într-unul dintre 
următoarele domenii de măsurare: măsurarea curentului, măsurarea 
rezistenţei, măsurarea capacităţii, verificarea diodelor sau tranzistoarelor 
şi regimul de verificare a continuităţii. 

12.  Înainte de a răsuci comutatorul selectiv pentru a stabili un alt domeniu 
de măsurare, desprindeţi conductele de măsurare de la circuitul de 
comandă ce urmează a fi testat.
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13.  Efectuaţi măsurători ale rezistenţei, măsurători ale capacităţii, 
măsurători ale temperaturii, verificări ale tranzistoarelor, verificări ale 
diodelor şi verificări ale continuităţii numai în circuite electrice lipsite de 
tensiune.

14.  Atunci când constataţi orice fel de erori sau abateri de la normă, 
aparatul nu mai poate fi utilizat, trebuind supus unei verificări. 

15.  Nu folosiţi aparatul decât cu carcasa părţii din spate aplicată şi numai 
atunci când carcasa este bine fixată.

16.  Nu păstraţi aparatul sub incidenţa directă a razelor solare sau în condiţii 
de temperatură ridicată, umiditate ridicată a aerului ori precipitaţii.

17.  Nu încercaţi niciodată să reparaţi aparatul de măsură pe cont propriu.
18.  Înainte de a deschide capacul compartimentului bateriei sau carcasa 

aparatului de măsură, desprindeţi mai întâi conductele de măsurare de 
la toate circuitele electrice testate.

19.  Atunci când în afişaj apare simbolul  „ “ trebuie să înlocuiţi imediat 
bateria, astfel încât să evitaţi rezultate de măsurare eronate, care ar 
putea conduce la electrocutare.

20.  Dacă aparatul de măsură nu este utilizat un timp mai îndelungat se 
impune îndepărtarea bateriilor, astfel încât să se evite deteriorarea 
aparatului.

21.  Pentru a evita declanşarea de incendii, folosiţi numai siguranţe cu valori 
corespunzătoare ale intensităţii electrice şi tensiunii: F 200 mA / 250 V.

22.  La curăţarea aparatului nu folosiţi detergenţi abrazivi sau solvenţi. 
Apelaţi la o cârpă umedă şi doar la detergenţi moi.

23. În caz de neutilizare a aparatului comutaţi-l întotdeauna pe OFF.
24. Nu ţineţi aparatul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neautorizate.
25.  În scopul asigurării siguranţei în funcţionare şi a menţinerii garanţiei 

aparatului, repararea aparatului de măsură nu este permisă decât unui 
personal de specialitate calificat şi cu piese de schimb originale.

26. Nu utilizaţi aparatul în medii cu gaze inflamabile sau explozive.
27. Manipulaţi cu grijă aparatul şi nu-l lăsaţi să cadă.
28. Nu demontaţi aparatul, evitând astfel erori de funcţionare.
29. Păstraţi aparatul la loc uscat şi curat.
30. Pe durata neutilizării, păstraţi aparatul în geanta pentru aparate.
31. Evitaţi contactul cu apa şi cu praful.

Garanţie
Felicitări,
v-aţi decis pentru tehnica de măsurare de înaltă calitate marca ProfiScale 
de la BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER vă oferă o perioadă de garanţie 
de 2 ani începând de la data achiziţionării. Sunt excluse de la garanţie 
deteriorările produse prin utilizare inadecvată, prin suprasolicitare sau prin 
depozitare greşită, precum şi uzura firească şi acele deficienţe, care nu 
influenţează decât în mod minor asupra valorii sau funcţionării aparatului. 
În caz de intervenţii din partea unor persoane neautorizate, orice garanţie 
decade. În caz de producere a unei defecţiuni aflate sub incidenţa garanţiei, 
vă rugăm să predaţi comerciantului dvs. aparatul în totalitatea sa, inclusiv 
ambalajul, descrierea şi bateriile, precum şi bonul de casă de la cumpărare. 

Simboluri
  Indicaţii importante de siguranţă – citiţi cu atenţie instrucţiunea 

de folosire
 Dublă izolaţie (clasa de protecţie II)

CAT III  CAT III supratensiune categoria III, grad de murdărire 2 
conform IEC1010-1

 Conform liniilor directoare ale Uniunii Europene

 Pământare
 Siguranţă

AC Curent alternativ / tensiune alternativă
DC Curent continuu / tensiune continuă

 Diodă
 Vibrator de indicare a continuităţii

 c.a. sau c.c. (curent alternativ sau curent continuu)
°C Celsius
°F Fahrenheit
Max. H Este reţinută valoarea maximă de măsurare
DATA-H Aceasta indică reţinerea datelor afişajului
AUTO Domeniu de măsurare automată

 Înlocuirea bateriei
 Display cu fundal iluminat

Ω Măsurarea rezistenţei

Date tehnice
Tensiunea max. între 
conexiuni şi pământ 

600 V c.c. sau c.a. 

Siguranţă F 200mA/250 V 
Altitudinea de lucru max. 2.000 metri (7000 ft.) 
Afişaj LCD 20 mm 
Valori maxime 
reprezentabile 

1999 (3 ½) 

Indicator de polaritate „-“ indică polaritatea negativă 
Limită de supraîncărcare afişajul „OL“ 
Timp de palpare cca. 0,4 secunde 
Afişajul la aparat afişarea funcţiilor şi a capacităţii electrice 
Deconectare automată În caz de nefolosire, aparatul se 

deconectează automat după 15 minute
Alimentare cu curent 3 baterii, AAA, 1,5 V 
Selectarea domeniului 
de măsurare 

automată şi manuală 

Temperatură de lucru 0°C până la 40°C (32°F până la 104°F) 
Temperatură de 
depozitare 

-10 °C până la 50°C (14°F până la 122°F) 

Umiditate relativă < 75 %
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Tensiune continuă (c.c.) 

Domeniu de 
măsurare

Rezoluţie Precizie 

200 mV 0,1 mV ± (0.7% din valoarea citită + 2 cifre) 

2 V 0,001 V ± (0.7% din valoarea citită + 2 cifre) 

20 V 0,01 V ± (0.7% din valoarea citită + 2 cifre) 

200 V 0,1 V ± (0.7% din valoarea citită + 2 cifre) 

600 V 1 V ± (0.7% din valoarea citită + 2 cifre) 

Rezistenţa de intrare: 10 MΩ
Protecţie împotriva supratensiunii:  domeniu 200 mV: 250 V c.c. sau c.a. 

valoare efectivă 
domeniu 2 V – 600 V: 600 V c.c. sau c.a. 
valoare efectivă

Tensiune max. de intrare:  600 V c.c.

Tensiune alternativă (c.a.)

Domeniu de 
măsurare

Rezoluţie Precizie 

200 mV 0,1 mV ± (0.8% din valoarea citită + 3 cifre) 

2 V 0,001 V ± (0.8% din valoarea citită + 3 cifre) 

20 V 0,01 V ± (0.8% din valoarea citită + 3 cifre) 

200 V 0,1 V ± (0.8% din valoarea citită + 3 cifre) 

600 V 1 V ± (1.0% din valoarea citită + 3 cifre) 

Rezistenţa de intrare: 10 MΩ
Protecţie împotriva supratensiunii:   domeniu 200 mV: 250V c.c. sau c.a. 

valoare efectivă  
domeniu 2 V – 600 V: 600 V c.c. sau  
c.a. valoare efectivă 

Domeniu de frecvenţă:  40 până la 400Hz 
Reactivitate:   medie, calibrată în valoarea efectivă a 

curbei sinusoidale 
Tensiune max. de intrare:  600 V c.a. valoare efectivă 

Curent continuu (c.c.) 

Domeniu de 
măsurare

Rezoluţie Precizie 

200 µA 0,1 µA ± (1.2% din valoarea citită + 3 cifre) 

2000 µA 1 µA ± (1.2% din valoarea citită + 3 cifre) 

20.000 µA 0,01 mA ± (1.2% din valoarea citită + 3 cifre) 

200.0 mA 0,1 mA ± (1.2% din valoarea citită + 3 cifre) 

2.000 A 0,001 A ± (2.0% din valoarea citită + 10 cifre) 

10.00 A 0.01 A ± (2.0% din valoarea citită + 10 cifre) 

Protecţie împotriva supratensiunii:  domenii μA, mA: F 200mA/250V,  
domenii 2A, 10A: neasigurate. 

Curent max. de intrare:   priză de intrare: 200mA, priză 10A: 10A  
Cădere de tensiune:   domenii 200μA, 20mA, 2A, 20mV,  

2000 μA, 200mA, 10A: 200mV

Curent alternativ (c.a.) 

Domeniu de 
măsurare

Rezoluţie Precizie 

200 µA 0,1 µA ± (1.5% din valoarea citită + 5 cifre) 

2000 µA 1 µA ± (1.5% din valoarea citită + 5 cifre) 

20.000 µA 0,01 mA ± (1.5% din valoarea citită + 5 cifre) 

200.0 mA 0,1 mA ± (1.5% din valoarea citită + 5 cifre) 

2.000 A 0,001 A ± (3.0% din valoarea citită + 10 cifre) 

10.00 A 0,01 A ± (3.0% din valoarea citită + 10 cifre) 

Protecţie împotriva supratensiunii:  domenii μA, mA: F 200mA/250V,  
domenii 2A, 10A: neasigurate. 

Curent max. de intrare:  priză de intrare: 200mA, priză 10A: 10 A 
Domeniu de fixare:  40 până la 400Hz 
Reactivitate:   medie, calibrată în valoarea efectivă a 

curbei sinusoidale 
Cădere de tensiune:   domenii 200μA, 20mA, 2A, 20mV, 

2000μA, 200 mA, 10A: 200mV

Verificarea continuităţii 

Domeniu de măsurare Funcţie 

Semnalul este emis atunci când 
rezistenţa este mai mică decât 50 Ω 

Tensiune de mers în gol:  cca. 0,5 V 
Protecţie împotriva supratensiunii: 250V c.c. sau c.a. valoare efectivă 

Rezistenţă 

Domeniu de 
măsurare 

Rezoluţie Precizie 

200 Ω 0,1 Ω ± (1.0% din valoarea citită + 8 cifre) 

2 kΩ 0,001 kΩ ± (1.2% din valoarea citită + 8 cifre) 

20 kΩ 0,01 kΩ ± (1.2% din valoarea citită + 8 cifre) 

200 kΩ 0,1 kΩ ± (1.2% din valoarea citită + 8 cifre) 

2 MΩ 0,001 MΩ ± (1.2% din valoarea citită + 8 cifre) 

20 MΩ 0,01 MΩ ± (1.2% din valoarea citită + 8 cifre) 
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Tensiune de mers în gol:  cca. 0,25V 
Protecţie împotriva supratensiunii:  250V c.c. sau c.a. valoare efectivă 

Temperatură 

Domeniu de 
măsurare 

-20°C până la 1000°C -20°C până la 1000°C 

Rezoluţie 1 °C 1°C

Precizie -20°C până la 0° C ± (5% din valoarea citită + 4 cifre) 

Precizie 0°C până la 400°C ± (1% din valoarea citită + 3 cifre) 

Precizie 400°C până la 1000°C ± (2% din valoarea citită + 3 cifre) 

Domeniu de 
măsurare 

0°F până la 1800 °F 0°F până la 1800°F 

Rezoluţie 1 °F 1 °F

Precizie 0°F până la 50°F ± (5% din valoarea citită + 4 cifre) 

Precizie 50°F până la 750 °F ± (1% din valoarea citită + 3 cifre) 

Precizie 750°F până la 1800°F ± (2% din valoarea citită + 3 cifre) 

Tensiune de mers în gol: cca. 0,25 V
Protecţie împotriva supratensiunii: 250 V c.c. sau c.a. valoare efectivă 

Capacitate 

Domeniu de 
măsurare

Rezoluţie Precizie 

20 nF 0,01 nF ± (4.0% din valoarea citită + 10 cifre) 

200 nF 0,1 nF ± (4.0% din valoarea citită + 3 cifre) 

2 µF 0,001 µF ± (4.0% din valoarea citită + 3 cifre) 

20 µF 0,01 µF ± (4.0% din valoarea citită + 3 cifre) 

200 µF 0,1 µF ± (4.0% din valoarea citită + 3 cifre) 

1000 µF 1 µF ± (4.0% din valoarea citită + 3 cifre) 

Protecţie împotriva supratensiunii:  domeniu 20nF – 20μF: siguranţă F 
200mA/250 V domeniu 200μF/1000μF: 
fără protecţie împotriva supratensiunii 

Tensiune de mers în gol: cca. 0,5 V 
Protecţie împotriva supratensiunii: 250 V c.c. sau c.a. valoare efectivă 

Diodă 

Domeniu de 
măsurare

Rezoluţie Funcţie 

1 mV Afişajul redă tensiunea de 
blocare a diodei. 

Curent continuu în direcţia de trecere:  începând de la cca. 1mA 
Tensiune continuă în direcţia de blocare: începând de la cca. 1.5V 
Protecţie împotriva supratensiunii:  250 V c.c. sau c.a. valoare efectivă 

Tranzistor hFE  

Domeniu de 
măsurare

Funcţie 

hFE (coeficient 
de amplificare) 

Afişajul redă valoarea aproximativă a coeficientului de 
amplificare (0 –1000) al tranzistorului în test. 

Curent de bază:  cca. 2μA, Vce: cca. 1V 
Protecţie împotriva supratensiunii:   siguranţă F 200mA/250V   

(caracteristica de declanşare: 
instantaneu)

Testul de baterie 

Domeniu de 
măsurare  

Precizie Curent de testare 

1,5 V +/- (0.8% din valoarea citită  
+ 1 cifră) 

60 mA

3 V +/- (0.8% din valoarea citită  
+ 1 cifră) 

30 mA

9 V +/- (0.8% din valoarea citită  
+ 1 cifră) 

12 mA

Protecţie împotriva supratensiunii:  1,5 V: siguranţă 200 mA/250V.  
3V: siguranţă 200mA/250 V 
9V: 250 V c.c. sau c.a. valoare efectivă 

Deservire
Conectare 

Pentru a conecta sau deconecta aparatul de măsură apăsaţi butonul 
„PORNIRE/OPRIRE“. 

Stocarea valorii măsurate 
Dacă doriţi să efectuaţi stocarea unei valorii măsurate, apăsaţi butonul 
„DATA.H“. Printr-o nouă apăsare a aceluiaşi buton, stocarea valorii măsurate 
se anulează. 

Stocarea valorii maxime de măsurare
Atunci când trebuie menţinută valoarea maximă de măsurare pe tot 
parcursul măsurătorii, apăsaţi butonul „MAX.H“. Printr-o nouă apăsare a 
aceluiaşi buton, stocarea valorii măsurate se anulează.
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Conversia regimurilor de măsurare 
Atunci când măsuraţi intensitatea sau tensiunea curentului, puteţi comuta 
cu ajutorul butonului „FUNC“ între măsurarea curentului continuu şi cea a 
curentului alternativ, respectiv între măsurarea tensiunii continue şi cea a 
tensiunii alternative. La măsurătorile de temperatură puteţi comuta între 
°C şi °F. Prin acţionarea butonului „FUNC“ puteţi trece de asemenea de la 
verificările de diodă la cele de continuitate şi invers.

Transformarea domeniilor de măsurare
Domeniul automat de măsurare se aplică la măsurătorile de curent, de 
tensiune, de capacitate şi de rezistenţă. Atunci când se doreşte o selectare 
manuală a domeniului de măsurare, apăsaţi butonul „RANGE“. Fiecare nouă 
acţionare a butonului „RANGE” amplifică domeniul de măsurare. Odată atins 
domeniul maxim de măsurare, printr-o nouă apăsare reîncepe domeniul de 
măsurare cel mai scăzut. Prin menţinerea apăsată a butonului „RANGE” timp 
de peste 2 secunde se activează din nou domeniul de măsurare automat. 

Iluminarea de fundal
În cazul în care rezultatul măsurătorii nu este bine vizibil pe afişaj, 
apăsaţi butonul  „ “  pentru a conecta iluminarea de fundal. Aceasta se 
deconectează în mod automat după 15 secunde. Prin apăsarea butonului    
„ “ timp de 2 secunde, iluminarea de fundal se deconectează anticipat.

Display-ul dispune de o iluminare de fundal de tip LED. În ciuda limitării 
în timp (deconectare automată după 15 secunde), consumul de curent 
pentru aceasta este însă foarte ridicat. Utilizarea frecventă a iluminării de 
fundal diminuează durata de viaţă a bateriei. Nu folosiţi aşadar iluminarea 
de fundal decât atunci când este neapărat necesară.

Simbolul „ “  apare atunci când tensiunea bateriilor coboară sub 2,4 V. 
Simbolul „ “ poate apare, de asemenea, în cazul utilizării concomitente 
a iluminării de fundal, întrucât atunci creşte consumul de curent şi scade 
tensiunea. (Când apare acest simbol „ “, nu poate fi garantată o măsurare 
corectă). Înlocuiţi bateria. Înlocuirea bateriei trebuie efectuată imediat după 
apariţia simbolului  „ “.

Deconectarea automată
După 15 minute de neutilizare, aparatul semnalizează printr-un piuit 
îndelung la fiecare minut şi cinci sunete scurte la sfârşit deconectarea 
automată. Dacă după deconectarea automată acţionaţi comutatorul 
selectiv sau unul dintre butoanele „FUNC“, „DATA-H“, „MAX-H“, ori dacă 
selectaţi un domeniu de măsurare, aparatul se conectează din nou.

Pregătirea pentru măsurare
Conectaţi aparatul de la întrerupătorul „PORNIT /OPRIT“. Dacă tensiunea 
bateriei este mai mică decât 2,4 V, apare simbolul  „ “. Înlocuiţi bateria.

Simbolul „ “ de lângă priza de intrare indică faptul că tensiunea de intrare 
sau curentul de intrare trebuie să fie inferioare valorilor maxime indicate pe 
aparatul de măsură, pentru a se proteja circuitul electric interior.

Selectaţi o funcţie în conformitate cu mărimea de măsurat. Rotiţi în mod 
corespunzător comutatorul aferent regimurilor de măsurare. 

Pentru realizarea legăturii de măsurare conectaţi mai întâi conducta 
de masă (COM), şi abia după aceea conducta de măsurare (INPUT). La 
debranşarea legăturii de măsurare îndepărtaţi mai întâi conducta de 
măsurare (INPUT), iar apoi conducta de masă (COM).

Măsurarea tensiunii continue 
Atenţie! Tensiuni de intrare de peste 600 V c.c. nu pot fi măsurate. 
Asemenea tensiuni de intrare superioare pot fi afişate, însă pot conduce 
la deteriorarea circuitului electric interior. Aveţi grijă ca la măsurătorile de 
înaltă tensiune să nu suferiţi electrocutări. 

Conectaţi conducta de măsurare neagră la priza de masă, iar conducta de 
măsurare roşie la priza de intrare.

Comutaţi comutatorul selectiv în regimul de volţi.

Pentru a selecta măsurarea tensiunii continue apăsaţi butonul „FUNCT”. 
Se poate alege, de asemenea, între domeniul de măsurare manual şi cel 
automat.

Conectaţi conductele de măsurare pentru măsurarea tensiunii în paralel cu 
sursa de tensiune.

Polaritatea conexiunii conductei de măsurare roşii se indică în afişajul LCD. 

Datorită câmpurilor de perturbaţii electrice, la selectarea unui domeniu 
de măsurare mai redus şi cu conductele de măsurare deschise pot fi 
afişate „valori de măsurare” false. De îndată ce conductele de măsurare 
sunt conectate la obiectul de măsurare, sunt afişate rezultate de măsurare 
autentice.

Măsurarea tensiunii alternative 
Atenţie! Tensiuni de intrare de peste 600 V c.a. valoare efectivă nu pot 
fi măsurate. Asemenea tensiuni de intrare superioare pot fi afişate, însă 
pot conduce la deteriorarea circuitului electric interior. Aveţi grijă ca la 
măsurătorile de înaltă tensiune să nu suferiţi electrocutări. 

Conectaţi conducta de măsurare neagră la priza de masă, iar conducta de 
măsurare roşie la priza de intrare.

Comutaţi comutatorul selectiv în regimul de volţi.

Pentru a selecta măsurarea tensiunii alternative apăsaţi butonul „FUNCT”. 
Se poate alege, de asemenea, între domeniul de măsurare manual şi cel 
automat.

Conectaţi conductele de măsurare pentru măsurarea tensiunii în paralel cu 
sursa de tensiune.

Valorile se indică în afişajul LCD.

Datorită câmpurilor de perturbaţii electrice, la selectarea unui domeniu 
de măsurare mai redus şi cu conductele de măsurare deschise pot fi 
afişate „valori de măsurare” false. De îndată ce conductele de măsurare 
sunt conectate la obiectul de măsurare, sunt afişate rezultate de măsurare 
autentice.
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Măsurarea curentului continuu
Atenţie! Înainte de a conecta aparatul la circuitul electric ce trebuie 
măsurat, deconectaţi curentul acestuia.

Pentru o măsurare de curent de maxim 200 mA, conectaţi conducta de 
măsurare neagră la priza de masă, iar conducta de măsurare roşie la priza 
de intrare. Pentru o măsurare de maxim 10 A, îndepărtaţi conducta de 
măsurare roşie şi introduceţi-o în priza de 10 A.

Comutaţi comutatorul selectiv în domeniul de măsurare dorit: μA, mA sau A. 

Pentru a ajunge la măsurarea curentului continuu apăsaţi butonul „FUNCT”. 
Se poate alege, de asemenea, între domeniul de măsurare manual şi cel 
automat.

Conectaţi conductele de măsurare pentru măsurarea curentului numai în 
serie cu sursa de tensiune.

Polaritatea conexiunii conductei de măsurare roşii se indică în afişajul LCD. 

Simbolul„ “ semnifică faptul că la priza de intrare este aplicat curentul de 
intrare max. de 200 mA. O supratensiune distruge siguranţa. La priza de 
intrare de 10 A, curentul de intrare max. este de 10 A, fără protecţie prin 
siguranţă fuzibilă. 

Măsurarea curentului alternativ
Atenţie! Înainte de a conecta aparatul la circuitul electric ce trebuie 
măsurat, deconectaţi curentul acestuia. 

Pentru o măsurare de curent de maxim 200 mA, conectaţi conducta de 
măsurare neagră la priza de masă, iar conducta de măsurare roşie la priza 
de intrare. Pentru o măsurare de maxim 10 A, îndepărtaţi conducta de 
măsurare roşie şi introduceţi-o în priza de 10 A. 

Pentru a selecta măsurarea curentului alternativ apăsaţi butonul „FUNCT”. 
Se poate alege, de asemenea, între domeniul de măsurare manual şi cel 
automat.

Conectaţi conductele de măsurare pentru măsurarea curentului numai în 
serie cu sursa de tensiune.

Valorile se indică în afişajul LCD.

Curentul de intrare la prizele de intrare INPUT şi COM nu are voie să 
depăşească o valoare maximă de 200 mA. În cazul unui curent superior, în 
locul prizei INPUT trebuie folosită priza de 10 A, fără protecţie prin siguranţă 
fuzibilă.

Măsurarea rezistenţei
Atenţie! La măsurarea rezistenţelor interioare asiguraţi-vă că obiectul de 
măsurat este lipsit de tensiune şi că toate condensatoarele sunt complet 
descărcate.

Conectaţi conducta de măsurare neagră la priza de masă, iar conducta de 
măsurare roşie la priza de intrare.

Aduceţi comutatorul selectiv în poziţia corespunzătoare domeniului de 
măsurare „Ω“. Se poate alege, de asemenea, între domeniul de măsurare 
manual şi cel automat.

Conectaţi conductele de măsurare pentru măsurarea rezistenţei în paralel 
cu rezistenţa de măsurat.

Valorile se indică în afişajul LCD.

În caz de întrerupere a circuitului de măsurare, în afişaj apare simbolul „OL”. 
În acest fel se semnalează depăşirea valorii limită a domeniului de măsurare.

Măsurarea temperaturii
Atenţie! Pentru a preîntâmpina electrocutarea, nu legaţi termocuplul la 
componente purtătoare de tensiune. 

Aduceţi comutatorul selectiv în poziţia „TEMP“.

Pentru a alege între °C şi °F apăsaţi butonul „FUNC“.

Afişajul LCD redă temperatura ambiantă curentă.

La efectuarea măsurătorilor de temperatură cu acest aparat de măsură 
trebuie utilizat un senzor de măsurare dotat cu un termocuplu de tip „K”. 
Introduceţi fişa neagră în priza de masă, iar fişa roşie în priza de intrare. 
Atingeţi cu capătul senzorului de temperatură obiectul de măsurat.

Valorile se indică în afişajul LCD.

În scopul obţinerii unui rezultat de măsurare mai precis este necesar 
ca înainte de efectuarea măsurătorii aparatul de măsură şi senzorul de 
măsurare a temperaturii să fie adaptate la temperatura ambiantă.

Măsurarea capacităţii
Atenţie! Pentru a preîntâmpina electrocutarea, asiguraţi-vă că înaintea 
efectuării unei măsurări a capacităţii toate condensatoarele sunt complet 
descărcate.

Reglaţi comutatorul selectiv pe domeniul de măsurare hFE.

Conectaţi rigla multifuncţională port-prize conform marcajului şi 
introduceţi condensatorul în orificiul corespunzător.

Valorile se indică în afişajul LCD.

Testul diodei
Conectaţi conducta de măsurare neagră la priza de masă, iar conducta de 
măsurare roşie la priza de intrare.
(Polaritatea conductei de măsurare roşii este „+”).

Aduceţi comutatorul selectiv în poziţia „ “.

Dacă este cazul, apăsaţi butonul „FUNC” pentru a trece la măsurarea de 
diode.

În vederea verificării diodei legaţi conducta de măsurare roşie la anod şi 
conducta de măsurare neagră la catodul diodei. 

Valorile se reprezintă în afişajul LCD.

Aparatul de măsură indică valoarea aproximativă a tensiunii de blocare 
a diodei. În caz de permutare a conductelor de măsurare, în afişaj apare 
numai „OL“.

În caz de circuit de măsurare deschis, în afişaj apare „OL“.
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Verificarea continuităţii electrice 
Atenţie! Asiguraţi-vă că la verificarea continuităţii electrice obiectul de 
măsurat nu se află sub tensiune şi că toate condensatoarele sunt complet 
descărcate.

Conectaţi conducta de măsurare neagră la priza de masă, iar conducta de 
măsurare roşie la priza de intrare.

Aduceţi comutatorul selectiv în poziţia  „ “.

Pentru a selecta verificarea continuităţii electrice apăsaţi butonul „FUNCT“.

Pe durata verificării continuităţii conectaţi cele două conducte de măsurare 
în paralel cu obiectul de măsurat.

În prezenţa continuităţii electrice (rezistenţă mai mică decât 50 Ω) se aude 
sunetul buzzerului înglobat. 

În absenţa continuităţii electrice (sau dacă rezistenţa circuitului electric este 
mai mare decât 200 Ω), în afişaj apare mesajul „OL“.

Verificarea tranzistorului
Aduceţi comutatorul selectiv în poziţia „hFE“.

Conectaţi cele două fişe „-“ şi „+“ la prizele de intrare corespunzătoare de la 
rigla multifuncţională port-prize a aparatului de măsură.

Identificaţi în vederea testării tipul tranzistorului, respectiv NPN sau PNP, 
şi introduceţi fişele de emitor, bază şi colector ale tranzistorului în prizele 
prevăzute în acest scop pe rigla multifuncţională port-prize.

Valorile se reprezintă în afişajul LCD. Atenţie, nu introduceţi fişele în prize 
greşite.

Testul bateriei
Conectaţi conducta de măsurare neagră la priza de masă, iar conducta de 
măsurare roşie la priza de intrare.

Reglaţi comutatorul selectiv pe domeniile de măsurare de 1.5 V, 3 V sau 9 V 
dorite. 

Pe durata verificării bateriei conectaţi conductele de măsurare în paralel cu 
bateria.

Prin intermediul valorilor din afişajul LCD se indică starea de încărcare a 
bateriei.
 

Înlocuirea bateriei
Atenţie! Înainte de a deschide capacul compartimentului bateriei de la 
aparatul de măsură, asiguraţi-vă că toate conductele de măsurare sunt 
îndepărtate şi că aparatul este deconectat, astfel încât să evitaţi pericolul de 
electrocutare. 

Când în afişaj apare simbolul  „ “ , înseamnă că trebuie schimbată bateria. 

Desfaceţi şuruburile de la capacul compartimentului bateriei şi îndepărtaţi 
capacul compartimentului bateriei.

Înlocuiţi bateria descărcată printr-o baterie nouă.

Închideţi la loc compartimentul bateriei cu capacul compartimentului 
bateriei.

Înlocuirea siguranţelor
Atenţie! Înainte de a deschide capacul compartimentului bateriei de la 
aparatul de măsură, asiguraţi-vă că toate conductele de măsurare sunt 
îndepărtate, astfel încât să evitaţi pericolul de electrocutare. Nu folosiţi 
decât siguranţe fuzibile cu valorile prescrise: F 200 mA / 250 V.

Nu se impune decât arareori înlocuirea siguranţelor. Arderea unei siguranţe 
este cel mai adesea urmarea unei greşeli de deservire.

Slăbiţi şuruburile carcasei şi îndepărtaţi carcasa.

Înlocuiţi siguranţa arsă printr-o siguranţă nouă, având curentul nominal 
prescris.

Închideţi carcasa la loc.

Înlocuirea conductelor de măsurare
Atenţie! Garanţia rămâne valabilă numai atunci când s-au utilizat 
conductele de măsurare incluse în livrare, conform standardelor de 
siguranţă. Dacă este necesar, acestea pot fi înlocuite prin acelaşi model 
sau cu modele având aceeaşi încărcare admisibilă. Încărcarea admisibilă 
prescrisă a conductelor de măsurare: 600 V 10 A.  
Trebuie să înlocuiţi conductele de măsurare atunci când izolaţia este 
deteriorată.

Dezafectarea aparatului
Stimate client,
vă rugăm să contribuiţi la evitarea deşeurilor. Atunci când veţi intenţiona 
să dezafectaţi acest aparat, gândiţi-vă, vă rugăm, la faptul că multe dintre 
componentele sale sunt compuse din materiale preţioase, care pot fi 
reciclate. 
Vă rugăm să nu aruncaţi aparatul la gunoiul menajer, ci să vă informaţi 
la autorităţile competente din localitatea dvs. în legătură cu centrele de 
colectare pentru deşeuri electrice.

Sub rezerva greşelilor de tipar, de culegere sau de traducere precum şi a modificărilor tehnice.


