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Multimetr UT131 wielkości dłoni 
Instrukcja obsługi 
I. Przegląd 
Produkty nowej generacji z serii UT131 na nowo definiują standardy wydajności dla 
podstawowego multimetru cyfrowego. Innowacyjna, przemysłowa konstrukcja 
zapewnia, że produkty są odporne na upadek z wysokości 2 metrów. Nowy układ 
wyświetlacza LCD zapewnia wyraźny obraz dla większego komfortu użytkowania. 
Seria UT131 zapewnia bezpieczną pracę w środowisku CAT II 250 V. 
Każdy model cechuje się specjalnymi właściwościami: 
UT131A: funkcja testu pojemności 2 mF 
UT131B: test baterii ze wskaźnikami stanu 
UT131C: test temperatury 
UT131D: test NCV 
 
II. Kontrola po otwarciu opakowania 
Otworzyć opakowanie i wyjąć urządzenie. Sprawdzić, czy poniższe elementy są 
wadliwe lub uszkodzone i natychmiast skontaktować się ze swoim dostawcą, jeśli 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 Instrukcja obsługi 1 szt. 
 Przewody probiercze 1 para 
 Osłona ochronna 1 szt. 
 Termoelement typu K 1 szt. (tylko UT131C) 
Ostrzeżenie: 
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznać się z częścią „Zasady 
bezpiecznej obsługi”. 
 
III. Zasady bezpiecznej obsługi 
1) Certyfikacja bezpieczeństwa 
Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami CE: EN 61010-1: 2010, 
EN 61010-2-030:2010, EN 61326:2013, a także CAT II: 250 V, dyrektywą RoHS, 
II stopniem zanieczyszczenia oraz normami dotyczącymi podwójnej izolacji. 
2). Instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności 
1. Nie używać urządzenia, jeśli urządzenie lub przewody probiercze wyglądają na 
uszkodzone lub jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie nie działa prawidłowo. 
Zwrócić szczególną uwagę na warstwy izolacyjne. 
2. Jeśli przewody probiercze są uszkodzone, należy je wymienić na takie same lub 
o takiej samej specyfikacji elektrycznej. 
3. Podczas pomiaru nie dotykać odsłoniętych przewodów, złączy, nieużywanych 
wejść ani obwodu, który jest mierzony. 
4. Podczas pomiaru napięcia przekraczającego 60 V DC lub wartość skuteczną 
30 V AC RMS trzymać palce za osłoną na palce umieszczoną na przewodzie 
probierczym, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. 
5. Jeśli zakres mierzonego napięcia nie jest znany, wybrać maksymalny zakres, 
a następnie stopniowo go zmniejszać. 
6. Nigdy nie przekraczać wartości napięcia i prądu podanych na urządzeniu. 
7. Przed przełączeniem zakresów odłączyć przewody probiercze od mierzonego 
obwodu. Zmienianie zakresów podczas dokonywania pomiaru jest surowo 
zabronione. 
8. Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na działanie 
wysokich temperatur, wilgotności, substancji łatwopalnych czy wybuchowych lub 
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silnego pola magnetycznego. 
9. Nie wymieniać wewnętrznego obwodu urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia 
urządzenia i obrażeń użytkowników. 
10. Aby uniknąć otrzymania fałszywego odczytu, należy wymienić baterię, gdy pojawi 
się wskaźnik baterii . 
11. Używać suchej szmatki do czyszczenia obudowy. Nie stosować detergentów 
zawierających rozpuszczalniki. 
 
IV. Symbole elektryczne 
Niski poziom naładowania baterii Ostrzeżenie o wysokim napięciu 
Uziemienie AC/DC 
Podwójna izolacja Ostrzeżenie 
 
V. Dane techniczne 
1. Maksymalne napięcie między złączem wejściowym a masą: 250 V RMS 
2. Zacisk 10 A: bezpiecznik 10 A 250 V bezpiecznik szybki Φ5×20 mm 
3. Zacisk mA/μA: bezpiecznik 200 mA 250 V bezpiecznik szybki Φ 5×20 mm 
4. Maksymalna wyświetlana wartość 1999, wskazanie przekroczenia zakresu „OL”, 
szybkość aktualizacji: 2–3 razy/sekundę 
5. Wybór zakresu: zakres autom. UT131A; zakres ręczny UT131B/C/D 
6. Podświetlenie: wł. ręcznie, autom. wyłączenie po 30 sekundach 
7. Biegunowość: symbol „-” wyświetlany na ekranie przedstawia sygnał polaryzacji 
ujemnej. 
8. Funkcja przechowywania danych: symbol  wyświetla się na ekranie, gdy funkcja 
przechowywania danych jest aktywna. 
9. Niski poziom naładowania baterii: symbol  wyświetla się na ekranie, gdy 
poziom naładowania baterii jest niski. 
10. Bateria: AAA 1,5 V * 2 
11. Temperatura pracy: 0–40°C (32–104°F) 
Temperatura przechowywania: -10–50°C (14–122°F) 
Wilgotność względna: 0–30°C: ≤ 75% wilg. wzgl., 30–40°C: ≤ 50% wilg. wzgl. 
Wysokość pracy: 0–2000 m 
12. Wymiary: (134×77×47) mm 
13. Masa: ok. 206 g (z baterią) 
14. Kompatybilność elektromagnetyczna: 
W polach o częstotliwości radiowej mniejszej niż 1 V/m, całkowita dokładność = 
wyznaczona dokładność + 5% zakresu pomiarowego. 
W polach o częstotliwości radiowej większej niż 1 V/m dokładność nie została 
określona. 
 
VI. Budowa (patrz rysunek 1) 
Rysunek 1 
1. Wyświetlacz 
2. Klawisze funkcyjne 
3. Pokrętło funkcyjne 
4. Gniazdo 10 A 
5. Gniazdo COM 
6. Pozostałe gniazda 
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VII. Funkcje klawiszy 
1) UT131A: 
* SEL/REL: nacisnąć ten przycisk, aby przełączać między trybami AC i DC dla 
położenia mV , I  i REL. 
* : Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć tryb przechowywania danych. 
Przytrzymać przez ponad 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie. 
2) UT131B/C/D: 
*. HOLD/SEL: Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć tryb przechowywania danych. 
Nacisnąć w trybie ciągłości/diody, aby przełączać między dwoma trybami. 
* : Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie. 
 
VIII. Obsługa 
Aby uniknąć otrzymania fałszywego odczytu, należy wymienić baterię, gdy pojawi się 
wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii . Zwracać również szczególną 
uwagę na znak ostrzegawczy  znajdujący się obok gniazda przewodów 
probierczych, który oznacza, że testowane napięcie lub prąd nie mogą przekraczać 
wartości podanych na urządzeniu. 
 
1. Pomiar napięcia AC/DC (patrz rysunek 2b) 
1) Ustawić pokrętło w położenie „V~”. 
2) Włożyć czarny przewód probierczy do gniazda COM, a czerwony przewód 
probierczy do gniazda „VΩmA”. Podłączyć przewody probiercze równolegle do 
obciążenia. 
Rysunek 2a 
Pojemność 
Czerwony 
Czarny 
Rysunek 2b 
Czerwony 
Czarny 
 
Uwagi: 
*. Nie mierzyć napięcia większego niż 250 V RMS. W przeciwnym razie może to 
grozić porażeniem użytkowników prądem lub uszkodzeniem urządzenia. Jeśli zakres 
mierzonego napięcia nie jest znany, wybrać maksymalny zakres, a następnie 
odpowiednio go zmniejszać. 
*. Podczas pomiaru wysokiego napięcia należy zachować szczególną ostrożność, 
aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. 
*. Przed użyciem urządzenia zaleca się zmierzenie znanego napięcia w celu 
dokonania weryfikacji. 
2. Pomiar rezystancji (patrz rysunek 2b) 
1) Ustawić pokrętło w położenie „Ω”. 
2) Włożyć czarny przewód probierczy do gniazda COM, a czerwony przewód 
probierczy do gniazda „VΩmA”. Podłączyć przewody probiercze równolegle do 
rezystora. 
 
Uwagi: 
*. Przed pomiarem rezystancji odłączyć zasilanie od obwodu i całkowicie rozładować 
wszystkie kondensatory. 
*. Jeśli rezystancja przy zwarciu przekracza 0,5 Ω, sprawdzić, czy przewody 
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probiercze nie są poluzowane lub uszkodzone. 
*. Jeśli rezystor jest otwarty lub wykracza poza zakres, na ekranie pojawi się symbol 
„OL”. 
*. Podczas pomiaru niskiej rezystancji przewody probiercze będą generować błąd 
pomiaru rzędu 0,1–0,2 Ω. Aby uzyskać dokładny pomiar, zmierzona wartość powinna 
być pomniejszona o wartość wyświetloną po zwarciu dwóch przewodów 
probierczych. 
*. Podczas pomiaru wysokiej rezystancji przekraczającej 1 MΩ normalnym 
zjawiskiem jest potrzeba odczekania kilku sekund na ustabilizowanie odczytów. Aby 
szybko uzyskać stabilne dane, użyć zwarciowych przewodów pomiarowych do 
zmierzenia wysokiej rezystancji. 
 
3. Pomiar ciągłości (patrz rysunek 2b) 
1) Ustawić pokrętło w położenie „ ”. 
2) Włożyć czarny przewód probierczy do gniazda COM, a czerwony przewód 
probierczy do gniazda „VΩmA”. Podłączyć przewody probiercze równolegle do 
punktów pomiarowych. 
3) Rezystancja punktów pomiarowych > 51 Ω – obwód jest otwarty. 
Rezystancja punktów pomiarowych ≤ 10 Ω – obwód jest w stanie dobrej 
przewodności, rozlegnie się dźwięk brzęczyka. 
 
Uwagi: 
Przed pomiarem ciągłości odłączyć wszystkie źródła zasilania i całkowicie 
rozładować wszystkie kondensatory. 
 
4. Pomiar diody (patrz rysunek 2b) 
1) Ustawić pokrętło w położenie „ ”. 
2) Włożyć czarny przewód probierczy do gniazda COM, a czerwony przewód 
probierczy do gniazda „VΩmA”. Podłączyć przewody probiercze równolegle do diody. 
3) Na ekranie pojawi się symbol „OL”, jeśli dioda będzie otwarta lub biegunowość 
odwrócona. 
Dla silikonowego złącza PN normalna wartość wynosi: 500–800 mV (0,5–0,8 V). 
 
Uwagi: 
*. Przed pomiarem złącza PN odłączyć zasilanie od obwodu i całkowicie rozładować 
wszystkie kondensatory. 
 
5. Pomiar pojemności (tylko dla UT131A, patrz rysunek 2a) 
1) Ustawić pokrętło w położenie pomiaru pojemności. 
2) Włożyć czarny przewód probierczy do gniazda COM, a czerwony przewód 
probierczy do gniazda „VΩmA”. Podłączyć przewody probiercze równolegle do 
kondensatora. 
3) Kiedy nie ma wejścia, urządzenie wyświetla stałą wartość (pojemność 
wewnętrzna). W przypadku pomiaru małej pojemności, w celu zapewnienia 
dokładności pomiaru, zmierzoną wartość należy odjąć od pojemności wewnętrznej. 
Użytkownicy mogą zmierzyć kondensatory o małej pojemności za pomocą funkcji 
pomiarów względnych (REL) (urządzenie automatycznie odejmie wewnętrzną 
pojemność). 
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Uwagi: 
* Jeśli mierzony kondensator jest zwarty lub jego pojemność wykracza poza 
określony zakres, na ekranie pojawi się symbol „OL”. 
* Uzyskanie stabilnych odczytów może potrwać kilka sekund w przypadku pomiaru 
dużych kondensatorów. 
* Przed pomiarem kondensatorów (szczególnie kondensatorów wysokiego napięcia) 
należy je całkowicie rozładować. 
 
6. Pomiar DC (patrz rysunek 3) 
1) Ustawić pokrętło w położenie pomiaru prądu stałego DC. 
2) Włożyć czarny przewód probierczy do gniazda COM, a czerwony przewód 
probierczy do gniazda „VΩmA”. Podłączyć przewody probiercze szeregowo do 
mierzonego obwodu. 
Rysunek 3 
Czerwony 
Czarny 
Uwagi: 
*. Przed pomiarem wyłączyć zasilanie obwodu i dokładnie sprawdzić złącze 
wejściowe i położenie zasięgu. 
*. Jeśli zakres mierzonego prądu nie jest znany, wybrać maksymalny zakres, 
a następnie odpowiednio go zmniejszać. 
*. Wymienić bezpiecznik na bezpiecznik tego samego typu. 
Gniazdo 10 A: Bezpiecznik 10 A/250 V Φ5×20 mm 
Gniazdo VΩmA: Bezpiecznik 0,2 A/250 V Φ5×20 mm 
*. Podczas pomiaru nie podłączać przewodów probierczych do równoległego obwodu. 
W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia i obrażeń ciała. 
*. Jeżeli mierzony prąd przekracza wartość 10 A, jednorazowy czas pomiaru nie 
powinien przekraczać 10 sekund, a następny pomiar powinien być przeprowadzony 
po 15 minutach. 
 
7. Pomiar AC (tylko dla UT131A, patrz rysunek 3) 
Podobny do pomiaru DC. 
Patrz część 6 „Pomiar DC (patrz rysunek 3)”. 
 
8. Pomiar baterii (tylko dla UT131B, patrz rysunek 4) 
1) Ustawić pokrętło w położenie testowania baterii. 
2) Włożyć czarny przewód probierczy do gniazda COM, a czerwony przewód 
probierczy do gniazda „VΩmA”. Podłączyć przewody probiercze równolegle do 
baterii. 
Czerwony przewód probierczy do bieguna dodatniego „+”, a czarny do ujemnego „-”. 
3) Stan baterii: 
„Dobry”: normalny stan. 
„Niski”: niski poziom naładowania, ale urządzenie nadal działa. 
„Zły”: wymienić/naładować baterie. 
4) Wyświetlacz baterii 
Rysunek 4 
Czerwony 
Czarny 
* Bateria 1,5 V 
Opór obciążenia: 30 Ω: 
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„Dobry”: Napięcie ≥ 1,31 V 
„Niski”: Napięcie 0,95–1,31 V 
„Zły”: Napięcie ≤ 0,94 V 
* Bateria 9 V 
Opór obciążenia: 900 Ω: 
„Dobry”: Napięcie ≥ 7,8 V 
„Niski”: Napięcie 5,7–7,7 V 
„Zły”: Napięcie ≤ 5,6 V 
* Bateria 12 V 
Opór obciążenia: 60 Ω: 
„Dobry”: Napięcie ≥ 10,5 V 
„Niski”: Napięcie 7,6–10,4 V 
„Zły”: Napięcie ≤ 7,5 V 
Uwagi: 
*. Gdy zmierzone napięcie wynosi < 0,2 V (0,05–0,19 V), żaden wskaźnik stanu nie 
będzie podświetlony, a odczytana wartość będzie migać przez 3 sekundy co 
6 sekund. 
 
9. Pomiar temperatury (tylko dla UT131C, patrz rysunek 5) 
1) Ustawić pokrętło w położenie pomiaru temperatury. 
2) Włożyć termoelement typu K do urządzenia i przymocować czujnik temperatury do 
mierzonego obiektu. Odczytać wartość, gdy będzie stabilna. 
Uwagi: 
Stosować tylko termoelement typu K. Zmierzona temperatura powinna być niższa niż 
250°C/482°F (°F = °C * 1,8 + 32) 
Rysunek 5 
 
10. Pomiar NCV (tylko dla UT131D, patrz rysunek 6) 
Rysunek 6 
1) Ustawić pokrętło w położenie NCV. 
2) Umieść urządzenie w pobliżu mierzonego obiektu. Symbol „-” wskazuje natężenie 
pola elektrycznego. Im więcej „-” i wyższa częstotliwość brzęczyka, tym wyższe 
natężenie pola elektrycznego. 
3) Natężenie pola elektrycznego. 
* „EF”: 0–50 mV 
* „-”: 50–100 mV 
* „--”: 100–150 mV 
* „---”: 150–200 mV 
* „----”: > 200 mV 
 
11. Inne 
*. Urządzenie wchodzi w stan pomiarowy 2 sekundy po uruchomieniu. 
*. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli przez 15 minut nie będzie 
wykorzystywane. Można wyjść z trybu uśpienia urządzenia, naciskając dowolny 
klawisz. 
Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, należy ustawić pokrętło 
w położenie OFF, nacisnąć długo klawisz HOLD i włączyć urządzenie. 
*. Po naciśnięciu dowolnego klawisza lub po przestawieniu pokrętła, brzęczyk wyda 
jeden sygnał dźwiękowy. 
*. Sygnalizacja brzęczyka 
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1) Napięcie wejściowe ≥ 250 V (AC/DC) – brzęczyk będzie wydawać ciągły sygnał 
dźwiękowy, wskazując zakres pomiaru na granicy. 
2) Prąd wejściowy > 10 A (AC/DC) – brzęczyk będzie wydawać ciągły sygnał 
dźwiękowy, wskazując zakres pomiaru w dopuszczalnych granicach. 
* 5 ciągłych sygnałów dźwiękowych 1 min przed automatycznym wyłączeniem. 
1 długi sygnał dźwiękowy tuż przed wyłączeniem. 
*. Ostrzeżenia dot. niskiego poziomu energii: 
Napięcie baterii < 2,5 V – symbol  pojawia się i miga przez 3 sekundy co 
6 sekund. Przy niskim poziomie energii urządzenie może nadal działać. 
Napięcie baterii < 2,2 V – wyświetlany jest symbol , urządzenie nie może działać. 
 
Dane techniczne 
• Dokładność: ±(% odczytu + wartość liczbowa w najmniej znaczącym segmencie 
cyfrowym), 1 rok gwarancji 
• Temperatura otoczenia: 23°C ±5°C (73,4°F ±9°F) 
• Wilgotność otoczenia: ≤ 75% wilg. wzgl. 
Uwagi: 
*. Aby zapewnić dokładność pomiarów, temperatura pracy powinna wynosić 
18–28°C. 
Współczynnik temperaturowy = 0,1 * (określona dokładność) / °C (< 18°C lub > 28°C) 
 
1. Napięcie DC 
Zakres Model Rozdzielczość Dokładność 
200,0 mV UT131A/B/C/D 0,1 mV ±(0,7% + 3) 
2000 mV 1 mV ±(0,5% + 2) 
20,00 V 0,01 V ±(0,7% + 3) 
200,0 V 0,1 V ±(0,7% + 3) 
250 V 1 V ±(0,7% + 3) 
• Impedancja wejściowa: ok. 10 MΩ, 
• Wyniki mogą być niestabilne w zakresie mV, jeśli nie podłączono żadnego 
obciążenia. Wartości stają się stabilne po podłączeniu obciążenia. Najmniej 
znaczący segment cyfrowy ≤ ±3 
• Maks. napięcie wejściowe: ±250 V, gdy napięcie ≥ 610 V, pojawia się symbol „OL”. 
• Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250 V RMS (AC/DC) 
 
2. Napięcie AC 
Zakres Tryb Rozdzielczość Dokładność 
200,0 mV UT131A 0,1 mV ±(1,0% + 2) 
2,000 V UT131A 0,001 V ±(0,7% + 3) 
20,00 V UT131A 0,01 V ±(1,0% + 2) 
200,0 V UT131A/B/C/D 0,1 V ±(1,2% + 3) 
250 V UT131A/B/C/D 1 V ±(1,2% + 3) 
• Impedancja wejściowa: ok. 10 MΩ, 
• Charakterystyka częstotliwościowa: 40–400 Hz, fala sinusoidalna RMS (wartość 
skuteczna). 
• Maks. napięcie wejściowe: ±250 V, gdy napięcie ≥ 610 V, pojawia się symbol „OL”. 
• Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250 V RMS (AC/DC) 
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3. Rezystancja 
Zakres Tryb Rozdzielczość Dokładność 
200,0 Ω UT131A/B/C/D 0,1 Ω ±(1,0% + 2) 
2000 Ω UT131A/B/C/D 1 Ω ±(0,8% + 2) 
20,00 kΩ UT131A/B/C/D 0,01 kΩ ±(0,8% + 2) 
200,0 kΩ UT131A/B/C/D 0,1 kΩ ±(0,8% + 2) 
20,00 MΩ UT131A/B/C/D 0,01 MΩ ±(1,2% + 3) 
200,0 MΩ UT131A/D 0,1 MΩ ±(5,0% + 10) 
• Wynik pomiaru = odczyt z rezystora – odczyt zwartych przewodów probierczych 
• Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250 V RMS (AC/DC) 
 
4. Ciągłość, dioda 
Zakres Rozdzielczość Uwaga 

 0,1 Ω 

Wartość zadana: 
Obwód otwarty: rezystancja ≥ 50 Ω, brak sygnału 
dźwiękowego. 
Obwód dobrze połączony: rezystancja ≤ 10 Ω, ciągłe 
sygnały dźwiękowe. 

 
0,001 V Napięcie obwodu otwartego: 2,1 V, prąd pomiarowy: 

ok. 1 mA 
Napięcie silikonowego złącza PN: 0,5–0,8 V 

• Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250 V RMS (AC/DC) 
 
5. Pojemność (tylko dla UT131A) 
Zakres Rozdzielczość Dokładność 
2,000 nF 0,001 nF W trybie REL ±(5% + 5) 
20,00 nF 0,01 nF ±(4% + 8) 
200,0 nF 0,1 nF ±(4% + 8) 
2,000 μF 0,001 uF ±(4% + 8) 
20,00 μF 0,01 uF ±(4% + 8) 
200,0 μF 0,1 uF ±(4% + 8) 
2,000 mF 0,001 mF ±(10%) 
• Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250 V RMS (AC/DC) 
• Mierzona pojemność ≤ 200 nF, dostosować tryb REL. 
 
6. Temperatura (tylko dla UT131C) 
Zakres Rozdzielczość Dokładność 

°C -40–1000°C 
-40–40°C 

1°C 
±4°C 

> 40–500°C ±(1,0% + 4) 
> 500–1000°C ±(2,0% + 4) 

°F -40–1832°F 
-40–104°F 

1°F 
±5°F 

> 104–932°F ±(1,5% + 5) 
> 932–1832°F ±(2,5% + 5) 

• Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250 V RMS (AC/DC) 
• Termoelement typu K ma zastosowanie tylko dla temperatury niższej niż 
250°C/482°F. 
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7. Prąd DC 
Zakres Tryb Rozdzielczość Dokładność 
200,0 μA UT131A/B 0,1 μA ±(1,0% + 2) 
2000 μA UT131A/C/D 1 μA ±(1,0% + 2) 
20,00 mA UT131A/C/D 0,01 mA ±(1,0% + 2) 
200,0 mA UT131A/B/C/D 0,1 mA ±(1,0% + 2) 
2,000 A UT131A 0,001 A ±(1,2% + 5) 
10,00 A UT131A/B/C/D 0,01 A ±(1,2% + 5) 
• Prąd wejściowy > 10 A, pojawi się symbol „OL” wraz z sygnałami dźwiękowymi 
• Zabezpieczenie przeciążeniowe 250 V RMS 
Zakres μA mA: bezpiecznik F1 0,2 A / 250 V Φ5×20 mm 
Zakres 10 A: bezpiecznik F2 10 A / 250 V Φ5×20 mm 
 
8. Prąd AC (tylko dla UT131A) 
Zakres Tryb Rozdzielczość Dokładność 
200,0 μA UT131A 0,1 μA ±(1,2% + 3) 
2000 μA 1 μA ±(1,2% + 3) 
20,00 mA 0,01 mA ±(1,2% + 3) 
200,0 mA 0,1 mA ±(1,2% + 3) 
2,000 A 0,001 A ±(1,5% + 5) 
10,00 A 0,01 A ±(1,5% + 5) 
• Charakterystyka częstotliwościowa: 40–400 Hz 
• Zakres gwarancji dokładności: 5–100% zakresu, zwarty obwód dopuszcza najmniej 
znaczący segment cyfrowy ≤ 2 
• Prąd wejściowy > 10,10 A, pojawi się symbol „OL” wraz z sygnałami dźwiękowymi 
• Zabezpieczenie przeciążeniowe 250 V RMS 
Zakres μA mA: bezpiecznik F1 0,2 A/250 V Φ5×20 mm 
Zakres 10 A: bezpiecznik F2 10 A/250 V Φ5×20 mm 
 
X. Konserwacja 
Ostrzeżenie: przed otwarciem tylnej pokrywy wyłączyć źródło zasilania (wyjąć 
przewody probiercze ze złącza wejściowego i obwodu). 
1. Konserwacja ogólna 
1) Czyścić obudowę za pomocą wilgotnej szmatki i detergentu. Nie stosować 
materiałów ściernych ani rozpuszczalników. 
2) W przypadku jakiejkolwiek awarii zaprzestać używania urządzenia i wysłać je do 
serwisu. 
3) Prace konserwacyjne i serwisowe muszą być wykonywane przez 
wykwalifikowanych specjalistów lub wyznaczone działy. 
2. Wymiany (patrz rysunek 7a, rysunek 7b) 
Wymiana baterii: 
Aby uniknąć otrzymania fałszywego odczytu, należy wymienić baterię, gdy pojawi się 
wskaźnik baterii . 
Dane techniczne baterii: AAA 1,5 V x 2 
1) Ustawić pokrętło w położenie „OFF” i wyjąć przewody probiercze ze złącza 
wejściowego. 
2) Zdjąć osłonę ochronną. Poluzować śrubę na pokrywie baterii, a następnie zdjąć 
pokrywę, aby wymienić baterię. Ustalić biegun dodatni i ujemny. 
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Wymiana bezpiecznika: 
1) Ustawić pokrętło w położenie „OFF” i wyjąć przewody probiercze ze złącza 
wejściowego. 
2) Poluzować obie śruby na tylnej pokrywie, a następnie zdjąć tylną pokrywę, aby 
wymienić bezpiecznik. 
Dane techniczne bezpiecznika 
Bezpiecznik F1 0,2 A/250 V Φ5×20 mm Ceramiczna obudowa 
Bezpiecznik F2 10 A/250 V Φ5×20 mm Ceramiczna obudowa 
Rysunek 7a 
Osłona ochronna 
Śruba 
Rysunek 7b 
Osłona ochronna 
Śruba 
Bezpiecznik 


