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DC és AC feszültség mérése
Csatlakoztassa a fekete csatlakozót a 
„COM”, a piros csatlakozót a „VΩHz” 
aljzatba.  Állítsa a funkcióválasztó 
kapcsolót a „V” pozícióba. 
Alapállapotban az automata 
méréshatár-váltás aktív, amit a kijelzőn 
az „AUTO” felirat jelez. A “RANGE“ 
gomb megnyomásával manuálisan 
állíthatja a méréshatárt, a “SELECT“ 
gombbal pedig a DC és AC üzemmódok 
közül választhat. Csatlakoztassa 
a tapogatókat párhuzamosan a 
feszültségforrással a mérés idejére. 

DC és AC áram mérése 
Csatlakoztassa a fekete vezetéket a 
„COM”, a piros vezetéket pedig a „mA” 
vagy „10A” jelzésű aljzatba, max. 600 
mA-es illetve max. 10A-es méréshez. 
Állítsa a funkció kapcsolót a megfelelő 
méréshatárhoz, uA, mA vagy 10A.
Alapállapotban az automata 
méréshatár-váltás aktív, amit a kijelzőn 
az „AUTO” felirat jelez. A “RANGE“ 
gomb megnyomásával manuálisan 
állíthatja a méréshatárt, a “SELECT“ 
gombbal pedig a DC és AC üzemmódok 
közül választhat. A tapogatókat sorosan  
csatlakoztassa a mérendő áramkörbe. 

Frekvencia és kitöltési tényező mérés
Csatlakoztassa a fekete csatlakozót 
a „COM”, a piros csatlakozót a 
„VΩHz” aljzatba. Frekvencia és 
kitöltési tényező mérés a következő 
funkcióknál elérhető: „V”, „uA”, „mA”, 

„10A”, forgassa ide a funkcióválasztó 
kapcsolót. A “SELECT“ gombbal állítsa 
be először a váltakozó típusú jelalakot, 
majd a “HZ/%“ gombbal válassza ki a 
mérést. Csatlakoztassa a tapogatókat az 
áramforráshoz a következőképpen:
• Volt állásban: párhúzamosan
• mA / uA / A állásban: sorban

Érintkezés nélküli frekvencia mérés
Csatlakoztassa a piros csatlakozót 
a „VΩHz” aljzathoz. Forgassa 
funkcióválasztó kapcsolót az NCF 
üzemmódba, majd közelítse 1-2 centire 
a műszer elejét (NCV/NCF jelölés) a 
mérendő vezetékhez. A mért érték 
leolvasható a kijelzőről.

Érintkezés nélküli AC feszültség 
érzékelése
Forgassa funkcióválasztó kapcsolót 
az NCV üzemmódba, majd közelítse 
1-2 centire a műszer elejét (NCV/
NCF jelölés) a mérendő vezetékhez. 
Érzékelés esetén a műszer kijelzője 
pirosan villog és szaggatottan sípoló 
hangot ad ki a műszer. Minél sűrűbb 
a hang- és fényjelzés annál biztosabb 
a találat. A kijelzőn 4 vízszintes vonal 
jelzi a találatot, a magasabb érték a 
biztosabb.

Ellenállás-, szakadás- és dióda, 
kapacitás mérés 
Csatlakoztassa a fekete csatlakozót a 
„COM”, a piros csatlakozót a „VΩHz” 
aljzatba. Forgassa funkcióválasztó 
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kapcsolót a “ “ üzemmódba. A 
“SELECT“ gombbal állítsa be a mérési 
típust. Dióda mérésnél a műszer 
a dióda nyitó irányú feszültségét 
mutatja vagy záró irányban az „OL” 
felirat látható. Szakadás vizsgálatnál 
a műszer sípoló hangot ad ki, ha 
a mért érték kisebb mint 50 Ohm. 
Ellenállás mérésnél megaohm 
nagyságrendű mérések esetén várjon 
pár másodpercet míg a mért érték 
stabilizálódik a kijelzőn, a “RANGE“ 
gomb megnyomásával manuálisan 
választhat méréshatárt, hosszan 
megnyomva automata üzemmódba 
vált a műszer vissza. Kondenzátor 
mérés előtt süsse ki minden esetben 
a kondenzátorokat, ellenkező esetben 
a bennük tárolt feszültség kárt tehet 
a műszerben. Nagyobb kapacitások 
esetén a mérés több másodperc is 
lehet. 

Maximum és minimum érték 
kijelzése
Mérések befejezése után lehetőség van 
a legnagyobb, legkisebb valamint ezek 
különbözeti értékének előhívására. 
Nyomja meg a “MAX/MIN“ gombot 
a kívánt érték kijelzéséhez. MAX – 
maximum, MIN – minimum, MAX-MIN 
– különbözeti érték

Relatív mérésmód
Mérés közben nyomja meg a “REL“ 
gombot, ezzel aktiválja a relatív 
mérést, a műszernek innentől az előző 
mérés a kiinduló pont.

Adattartás
Mérés közben nyomja meg a 
“HOLD“ gombot, így a mérőcsúcsok 
eltávolítása után is megmarad a mért 
érték a kijelzőn. Újra megnyomva 
nullázódik a mérés.

Háttérvilágítás
A háttérvilágítás bekapcsolásához 
nyomja meg a “HOLD“ gombot 
hosszan. A kikapcsolás kb. 15 mp után 
automatikusan megtörténik.

Automata kikapcsolás
A műszer az elem kímélése miatt 
automatikusan kikapcsol kb. 5 perc 
után. Az ismételt bekapcsoláshoz 
nyomja meg a “SELECT“ gombot.

Smart üzemmód, vezeték nélküli 
Bluetooth kapcsolat
A műszer alkalmas a mérések 
tárolására, kijelzésére egy külső 
eszközön. A műszer bármelyik 
üzemmódjában nyomja meg hosszan 
a “TX“ gombot. A kijelzőn megjelenő 
Tx felirat jelzi a vezeték nélküli 
Bluetooth kapcsolat aktiválását.

Android és iOS rendszerekhez 
készült alkalmazás letölthető a 
Play Market-ből és AppStore-ből: 
„MAXWELL MULTIMETERS”



biztonsáGi MeGjeGyzések
Ez a készülék az IEC1010 standard (a 
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
standard biztonsági előírásai) szerint 
készült. Kérjük, használat előtt olvassa 
el a következő biztonsági előírásokat:
• Feszültség mérésénél sose 

használja a készüléket 1000 V 
DC egyenáramnál vagy 600 V AC 
váltóáramnál magasabb érték 
mérésére.

• A 36 V-nál alacsonyabb feszültség 
biztonságos. Kérjük, ellenőrizze 
a földelést, a csatlakozást és 
a szigetelést, mikor 36 V-nál 
magasabb egyenáramot vagy 25 
V-nál magasabb váltóáramot mér, 
hogy elkerülje az áramütést.

• Ellenőrizze, hogy a mérővezetékek 
ne legyenek csatlakoztatva, 
miközben funkciót illetve mérési 
tartományt választ.

• A készülék rendelkezik védelmi 
funkcióval is, de önnek is 
elővigyázatosnak kell lennie a 
biztonsága érdekében.

• Áram mérésénél ügyeljen, hogy 
10 A-nél ne kapcsoljon magasabb 
áramot a bemenetre.

általános jelleMzők

Kijelző LCD

Maximális 
kijelzés

1999 (3 ½) 
digit, automata 
polaritás váltás 

kijelzéssel

Mérési mód duális integrál 
A/D átalakítás

Mintavétel kb. 3 /másodperc

Tartományon 
kívüli érték

a legnagyobb 
szám jelzi : „ OL”

Munka-
környezet

(0 ~ 40) °C, relatív 
páratartalom: 

<80%

Áramforrás 1 db 9V-os elem 

Méret 185 mm x 95 mm 
x 55 mm 

Súly kb 435 g

Pontosság
±( egy % x 

olvasott adat + 
szám)

Külső 
hőmérséklet

23 ± 5°C, relatív 
páratartalom: 

<75%

technikai index
DCV

Tarto-

mány
Pontosság Felbontás

600 mV

±(0,6%+2)

100 μV

6 V 0,001 V

60 V 10 mV

600 V 100 mV

1000 V ±(1,0%+2) 1 V



ACV

Tarto-

mány
Pontosság Felbontás

600 mV ±(0,6%+3) 100 μV

6 V
±(0,6% +3)

1 mV

60 V 10 mV

600 V ±(0,6% +3) 0,1 V

600 V ±(1,0% +5) 1 V

DCA

Tartomány Pontosság Felbontás

600 μA ±(0,12% 
+3)

000,1μA

6000 μA 1 μA

Maximális 

áram
10A  (15 másodpercnél 

nem hosszabb ideig)

 Túlterhelés 

elleni 

védelem

10A / 1000V biztosíték 
"F" jelöléssel 10A-s 

méréshatárban
600mA/1000V biztosíték 

“F” jelöléssel 600mA-s 
méréshatárban

ACA

Tarto-

mány
Pontosság Felbontás

60 mA
±(0,15%+5)

0,01 mA

600 mA 0,1 mA

Ellenállás

Tarto-

mány
Pontosság Felbontás

600 Ω ±(0,7%+5) 0.1 Ω

6 KΩ
±(0,6%+2)
±(0,6%+2)
±(0,7%+2)
±(1,5%+5)

0,001 KΩ

60 KΩ 0,01 KΩ

600 KΩ 0,1 KΩ

6 MΩ 0,001 MΩ

60 MΩ ±(2,5%+6) 0,01 MΩ

Megjegyzés:
• A 600Ω -os tartományban 

-mérendő ellenállás nélkül zárja 
össze a  két műszerzsinórt, olvassa 
le az eredményt a kijelzőről, majd 
az értéket vonja ki a mérendő 
alkatrész műszer által mutatott 
értékből. (Erre azért van szükség, 
mert a műszerzsinóroknak 
is van ellenállása és a fenti 
kivonás után kapja meg a 
legpontosabb alkatrész értéket) 
Az érték - 10 másodpercig - 
történő kijelzésének elmaradása 
is normális, amikor a mért 
ellenállás nagyobb, mint 1MΩ. 
Ilyenkor kérjük várjon, nagy MΩ 
-os alkatrészeknél ez normális 
működés.



Kapacitás

Tartomány Pontosság Felbontás

9,999 nF ±(5,0%+7) 0,001 nF

9,999 μF ±(5,0%+5) 0,001 μF

99,99 μF ±(10,0%+10) 0,01 μF

9,999 mF ±(10,0%+10) 0,001 mF

99,99 mF ±(10,0%+10) 0,01 mF

Hőmérséklet

Tartomány Pontosság Felbontás

-40 °C - 1000 °C

-40°C - 0°C

1 °C

±(3,0% +5°C)

1°C - 250°C ±(2,0% +2°C)

-40 °C - 1000 °C
-40°F - 32°F

1 °F
±(3,0% +5°F)

33,8°F - 
482°F ±(2,0% +2°F)

Frekvencia

Tartomány Pontosság Felbontás

0,001 – 55 kHz ± 1,5% ± 3 digits 0,0001 Mhz


