Head Office: Cluj-Napoca, Str. Buna Ziua nr.FN
Tel.: 0264-438401*; Fax: 0264-438403
e-mail: office@vitacom.ro, www.vitacom.ro
CF R214527; J12/1992/1991

CITIBANK ROMANIA SA CLUJ
cont RO81CITI0000000755594008

GHID DE UTILIZARE PENTRU MULTIMETRU DIGITAL UT201/202
Cod Comand : MULTIMETRU UT-201/MULTIMETRU UT-202
Introducere
Acest manual de utilizare con ine instruc iuni privind siguran a în func ionare a aparatului. Citi i cu aten ie toate instruc iunile i
respecta i cu stricte e m surile de siguran
i preciz rile f cute.
Aten ie!
În vederea prevenirii electrocut rii sau accidentelor, citi i cu aten ie sec iunile "M suri de siguran " i "Specifica ii
privind asigurarea securit ii" înainte de a utiliza multimetrul.
Multimetrul digital model UT201/202 (numit în continuare "multimetru") dispune de un afi aj de 3 1/2 digits. Designul structurii
aparatului a fost realizat cu o tehnic de injectare simultan a materialului plastic în vederea asigur rii unei izola ii
corespunz toare. Cu Multimetrul se poate m sura tensiune în curent continuu sau alternativ, intensitate de curent alternativ,
rezisten , temperatura, Diode, continuitate.
Dezambalarea i verificarea aparatului
Desface i ambalajul i scoate i multimetrul. Verifica i ca urm toarele articole s nu lipseasc sau s nu prezinte deterior ri:
Articol
1
2
3
4
În cazul depist

Descriere
Manual de utilizare
Sonda de test
Sonda pentru temperatura (doar la UT202)
Baterie de 1.5V
rii unor articole lips sau deteriorate, contacta i imediat furnizorul.

Cantitate
1 buc.
1 pereche
1 buc.
2 buc.

Specifica ii privind asigurarea securit ii
Acest multimetru respect normativele IEC61010: gradul de poluare 2, clasa de supratensiune (CAT. II 600V, CAT. III 300V) i
dubla izola ie.
CAT. II: Nivel local, dispozitive, echipamente portabile etc., cu supratensiuni tranzitorii mai mici decât la CAT. III.
CAT. III: Nivel re ele, instala ii fixe, cu supratensiuni tranzitorii mai mici decât la CAT. IV.
Folosi i multimetrul a a cum este prev zut în acest manual, altfel protec ia de care dispune acesta poate fi afectat .
În acest manual, paragrafele cu titlul "Aten ie" precizeaz condi iile i ac iunile care sunt periculoase pentru utilizator sau care
pot deteriora multimetrul sau echipamentul care este testat.
Paragrafele cu titlul "Not " fac preciz ri importante pentru utilizator.
M suri de siguran
Aten ie!
În vederea prevenirii electrocut rii i a accidentelor, precum i a deterior rii multimetrului sau echipamentului de
m surat, se vor respecta urm toarele reguli:
•
Verifica i carcasa înainte de utilizarea multimetrului. Nu folosi i multimetrul dac acesta este deteriorat sau în
cazul în care carcasa (sau o parte din aceasta) este demontat . Verifica i s nu existe cr p turi sau plastic
lips . Controla i izola ia de la sonde i borne.
•
Asigura i-v c sondele de test nu au izola ia cr pat sau p r i din metal dezizolate. Verifica i continuitatea
sondelor de test. Înlocui i sondele deteriorate cu sonde de acela i model i caracteristici electrice, înainte de
utilizarea multimetrului.
•
Nu aplica i între borne sau între borne i p mântare o tensiune mai mare decât cea indicat pe aparat.
•
Pentru a preveni deteriorarea multimetrului butonul selector se va aduce în pozi ia dorit
i pe timpul
m sur rii nu se va schimba scala de m surare.
•
Cand se va lucra cu tensiuni efective mai mari de 60V Cc sau 30V este nevoie de atentie sporita deoarece
apare pericolul de electrocutare.
•
Pentru m sur ri folosi i bornele, func iile i scalele corespunz toare.
•
Daca nu se stie in ce interval se afla valoarea de masurat, se va folosi scala maxima si se va cobori treptat
pana se obtine o acuratete acceptabila.
•
Nu utiliza i i nu p stra i multimetrul în medii cu temperaturi ridicate, umiditate, cu pericol de explozie sau
incendii sau care prezint câmpuri magnetice puternice. Performan a aparatului va fi afectat dac acesta
este supus umezelii.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La folosirea sondelor, ine i degetele dincolo de barierele de siguran .
La m surarea continuit ii, diodelor, rezisten elor, capacit ilor sau a rezisten elor scoate i circuitul de sub
tensiune i desc rca i toate condensatoarele de tensiuni mari.
Înainte de m surarea curen ilor, verifica i siguran ele aparatului i scoate i de sub tensiune circuitul înainte
de a conecta multimetrul la acesta.
Înlocui i bateria de îndat ce se afi eaz indicatorul de baterie desc rcat . Dac bateria este slab ,
multimetrul poate afi a valori eronate care pot duce la electrocutare sau la accidente.
Înainte de a deschide carcasa, scoate i sondele de test i cablul de interfa RS232C i scoate i de sub
tensiune multimetrul.
La depanarea aparatului, înlocui i piesele deteriorate doar cu piese de acela i model i acelea i caracteristici
tehnice.
Se interzice modificarea improvizat a circuitului intern al multimetrului deoarece aparatul poate fi deteriorat
sau se pot produce accidente.
Pentru cur area aparatului se va folosi o cârp moale i un detergent slab. În vederea prevenirii corod rii
aparatului nu se vor utiliza materiale abrazive i solven i.
Multimetrul poate fi folosit i în interiorul cl dirilor.
Opri i aparatul atunci când nu se fac m sur tori i scoate i bateriile în cazul în care acesta nu este utilizat o
perioad mai îndelungat de timp.
Verifica i regulat bateria ca aceasta s nu prezinte scurgeri datorit unei folosiri mai îndelungate i înlocui i-o
de îndat ce apar astfel de scurgeri. O baterie care prezint scurgeri poate deteriora multimetrul.

Simboluri electrice interna ionale
AC (Curent alternativ)
DC (Curent continuu)
AC sau DC
P mântare
Dublu izolat
Defec iune la bateria încorporat
Testarea continuit ii
Diod
M surarea capacit ilor
Siguran

fuzibil

Aten ie. Consulta i manualul de utilizare
În conformitate cu standardele Uniunii Europene

Descrierea multimetrului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Terminalul de intrare
Ecranul de afi aj
Butoane func ionale
Buton de selectare prin rotire
Buton pentru deschiderea f lcilor
Protector pentru utilizator
Falca transformatoare: are ca parametru de intrare curent
alternativ din conductor si red ca valoare o tensiune.
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Descrierea tastelor func ionale
Tabelul de mai jos descrie modul de operare a tastelor func ionale.
Tast
MAX

Descriere opera iune
Se apas butonul pentru a înregistra si actualiza valorile
maxime
Prin ap sarea butonului se comut intre func iile urm toare:
si C.
Se apas odat si se intr in modul HOLD
Se apas odat si se iese din modul HOLD

SELECT
HOLD

Buton de selectare prin rotire
Pozi ia butonului
OFF
V

C
A~

Functia
Oprirea func ion rii multimetrului
M surarea tensiunii continue sau alternative
Testul diodei
Testul de continuitate
M surarea rezisten ei
M surarea temperaturii (numai la modelul UT202)
M surarea intensit ii curentului alternativ între limitele 1mA si 400A

Pozi iile func ionale ale butonului de selectare prin rotire la fiecare model în parte

Modelul UT201
Pozi ia butonului
V
V~

SELECT
N/A
N/A
N/A

A~ 2/20A

N/A

A~200/400A

N/A

Modelul UT202
Pozi ia butonului
V
V~

SELECT
N/A
N/A

Butonul
MAX

HOLD

N/A
N/A

Butonul
MAX

HOLD

N/A
N/A

C

A~ 2/20A

N/A

A~200/400A

N/A

Simboluri afi ate pe display
(vezi figura )
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Num r
1

Simbol
AC

2

AUTO

4
5

%
H

6
7
8
9
10-14

,k ,M
F, µF, nF
Hz, kHz, MHz
V, Mv
A, mA, µA

Descriere
Indicator al tensiunii/curentului alternativ. Valoarea afi at este o valoare medie
Multimetrul lucreaz în modul autoscalare în care acesta selecteaz automat scala cu
cea mai bun rezolu ie
Procentaj: folosit doar la m surarea ciclurilor de lucru.
Este activ func ia Data Hold.
Modul REL este activ i se afi eaz valoarea curent din care se scade valoarea
memorat .
Baterie desc rcat
Aten ie: Pentru a evita citirile eronate care pot duce la electrocut ri sau accidente,
înlocui i bateria de îndat ce apare indicatorul de baterie desc rcat .
M surarea diodelor
Buzer-ul pentru testarea continuit ii este pornit.
: Unitatea de m sur pentru rezisten e.
k : kilohm. 1x103 sau 1000 de ohmi.
M : megaohm. 1x106 sau 1.000.000 de ohmi
F: Unitatea de m sur pentru capacit i.
-6
µF: microfarad. 1x10 sau 0,000001 farazi.
nF: nanofarad. 1x10-9 sau 0,000000001 farazi
Hz: Unitatea de m sur pentru frecven în cicluri/s.
kHz: kiloher . 1x103 sau 1000 de her i.
M : megaher . 1x106 sau 1.000.000 de her i
V: Unitatea de m sur pentru tensiuni.
mV: milivolt. 1x10-3 sau 0,001vol i.
A: Unitatea de m sur pentru curen i.
mA: miliamper. 1x10-3 sau 0,001 amperi.
µA: microamper. 1x10-6 sau 0,000001 amperi

Efectuarea m sur rilor
A. M surarea tensiunii continue i alternative
Aten ie!
Pentru a evita accidentele sau deteriorarea multimetrului datorit
tensiuni de valori mai mari de 600V, chiar dac valorile pot fi afi ate.

electrocut rii/ ocurilor electrice, nu m sura i

M surarea tensiunii continue
Scalele de m surare pentru tensiunea sunt: 200mV, 2V, 20V, 200V i 600V.
Pentru a m sura tensiunea continu efectua i urm toarele opera iuni:
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1.

Not

Introduce i sonda de culoare neagr în borna COM i pe cea de culoare ro ie în borna de intrare

V .

2.
3.

sau V~ .
Roti i butonul selector pentru a selecta scala V
Pune i vârfurile sondelor în paralel cu circuitul de m surat. Valoarea m surat este afi at pe display.

•

La fiecare scal multimetrul are o impedan de 10M , ceea ce poate cauza erori la m surarea circuitelor cu
impedan a mare. Dac circuitul are o impedan pân în 10k eroare va fi neglijabil ( <0.10%).
La terminarea m sur torii trebuie întrerupt circuitul.

•

B. M surarea rezisten elor
Aten ie!
Pentru a evita accidentele nu m sura i tensiuni de valori mai mari de 60V DC sau 30V AC, chiar dac valorile pot fi
afi ate.
Pentru prevenirea deterior rii multimetrului sau a componentelor de m surat, scoate i circuitul de sub tensiune i
desc rca i toate condensatoarele de capacitate mare înainte de a m sura continuitatea, diodele sau rezisten ele.
M surarea rezisten elor
Scalele de m surare pentru rezisten e sunt: 200 , 2k , 20k , 200k , 2M , 20M
Pentru a m sura rezisten ele efectua i urm toarele opera iuni:
1. Introduce i sonda de culoare neagr în borna COM i pe cea de culoare ro ie în borna de intrare
V .
2. Roti i butonul selector rotund in pozitia
V . La pornire este activa functia de masurarea rezistentei sau se
apasa butonul SELECT pana ajungem la func ia de m surare a rezisten ei.
3. Pune i vârfurile sondelor în paralel cu circuitul de m surat. Valoarea m surat este afi at pe ecran.
Not
•
Sondele de test pot cre te eroarea de m surare cu 0,1 la 0,3 . Pentru o m surare precis a rezisten elor de valori mici
(scala de 200 ), scurtcircuita i bornele de intrare i utiliza i tasta pentru func ia de valoare relativ REL pentru a sc dea
automat aceast eroare din valoare m surat atunci când sondele test sunt scurtcircuitate fa de afi aj.
•
Dac valoarea citit este mai mare de 0.5V, trebuie verificat circuitul sau sonda de testare.
•
La m surarea rezisten elor mari (>1M ), aparatul are nevoie de câteva secunde de stabilizare a citirii.
•
La terminarea m sur rii scoate i sondele de test de pe circuitul de m surat.
C. Testarea diodelor
Aten ie!
Pentru prevenirea deterior rii multimetrului sau a componentelor de m surat, scoate i circuitul de sub tensiune i
desc rca i toate condensatoarele de capacitate mare înainte de a m sura continuitatea, diodele sau rezisten ele.
Aparatul poate verifica diode, tranzistori i alte dispozitive semiconductoare. La testarea diodelor se trimite un curent prin
jonc iunea semiconductoare i apoi se m soar c derea de tensiune prin jonc iune. Pentru o jonc iune de silicon, c derea
normal de tensiune este cuprins între 0,5V i 0,8V.
Pentru a testa o diod , efectua i urm toarele opera iuni:
1. Introduce i sonda de culoare neagr în borna COM i pe cea de culoare ro ie în borna de intrare
V .
2.
3.

.

Roti i butonul selector in pozitia
V si apasati butonul SELECT pana se activeaza
Pentru c derea de tensiune direct în cazul oric rei componente semiconductoare, pune i sonda de culoare ro ie pe
anod i sonda de culoare neagr pe catod.
Valoarea m surat se va afi a pe ecran.
Not
•
Pe un circuit, o c dere de tensiune direct normal are valori cuprinse între 0,5V i 0,8V. Cu toate acestea, valorile
tensiunii de blocare pot s varieze în func ie de rezisten a circuitului i a traseelor dintre cele dou sonde de test.
•
Conecta i sondele la bornele corespunz toare pentru a evita o eroare de afi aj.
•
Pe display se va afi a OL indicând un circuit deschis datorat unei conexiuni gre ite.
•
Unitatea de m sur pentru diode este voltul (V), i indic valoarea c derii de tensiune la borna pozitiv .
La terminarea m sur rii scoate i sondele de test de pe circuitul de m surat.
D. Testarea continuit ii
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Aten ie!
Pentru prevenirea deterior rii multimetrului sau a componentelor de m surat, scoate i circuitul de sub tensiune i
desc rca i toate condensatoarele de capacitate mare înainte de a m sura continuitatea, diodele sau rezisten ele.
Pentru a testa continuitatea efectua i urm toarele opera iuni:
1. Introduce i sonda de culoare neagr în borna COM i pe cea de culoare ro ie în borna de intrare
V .
2. Roti i butonul selector pentru a selecta scala
V si ap sa i butonul SELECT pentru a selecta modul de
m surare .
3. Pune i sondele in contact cu obiectul de m surat pentru m surarea continuit ii.
4. Buzzer-ul va emite un semnal sonor dac rezisten a circuitului de m surat este mai mic de 50 . Dac valoarea
rezisten ei este între 50 si 120 , buzzer-ul va emita sau nu un semnal sonor. Dac valoarea rezisten ei circuitului
de m surat este mai mare de 120 , buzzer-ul nu va emite un semnal sonor.
Not

•
•
•
•

Buzzer-ul va emite un semnal când se apas orice buton sau se rote te butonul selector exceptie pozi ia 2/20A dac
pozi ia respectiv este valid .
Buzzer-ul va emite cinci semnale sonore cam într-un minut înainte s intre in mod de lucru in a teptare. Ultimul
semnal va fi un semnal mai lung pentru a avertiza.
Ecranul va afi a caracterele OL dac circuitul testat este deschis.
Pune i sondele în contact cu obiectul de m surat pentru m surarea continuit ii.

E. M surarea temperaturii (numai la modelul UT202)
Intervalul de temperatura m surat este între valorile de -40°C si 1000°C.
Pentru m surarea unei temperaturi se va proceda in felul urm tor:
1. Introduce i sonda de culoare neagr în borna COM i pe cea de culoare ro ie în borna de intrare
2. Roti i butonul selector rotund la pozitia C.
3. La introducerea sondei de temperatur în prob se va afi a temperatura probei.
4. Afi area valorii va lua câteva secunde.

V

Nota
La introducerea sondei de temperatur la conectare va fi afi at valoarea temperaturii camerei.
Temperatura se poate m sura direct pân la temperatura de 250 °C.
F. M surarea curentului alternativ
Aten ie!
Nu m sura i curen i pe circuitele la care tensiunea în raport cu nulul este mai mare de 600V. Dac pe timpul m sur rii
siguran a se arde, multimetrul se poate deteriora sau utilizatorul poate fi r nit. Utiliza i corespunz tor bornele, func iile
i scalele de m surare.
Intervalele de m surat intensitatea curentului are urm toarele domenii: 2A , 20A , 200A si 400A.
Pentru a m sura curentul efectua i urm toarele:

1. Pune i butonul selector pe pozi ia 2/20A~ sau 200/400 A~.
2. Ap sa i pe buton pentru a deschide falca multimetrului.
3. Centra i conductorul între f lcile multimetrului. Valoarea efectiv a curbei sinusoidale m surat va fi afi at pe ecran.
Not
Pentru a ob ine o citire cu acurate e m sura i odat doar un conductor.
La terminarea m suratorii îndep rta i cablul de la f lcile multimetrului si îndep rta i-l de multimetru.
Modul de func ionare in a teptare

Pentru a prelungi via a bateriei, Multimetrul se va opri automat dup o pauz de 15 minute.
Pentru activarea Multimetrului se va roti butonul selector sau orice alt buton cu urm toarele condi ii:
•
Când multimetrul este in modul de funct onare în a teptare pe pozi ia de m surare a temperaturii la modelul UT202,
multimetrul nu poate fi activat rotind selectrorul la pozi ia de m surare a curentului alternativ.
•
Ap sând orice buton corespunz tor pentru pozi iile de la butonul selector.
•
Func ia HOLD va fi anulat dac multimetrul este activat prin ap sarea butonului HOLD.
Pentru a dezactiva Modul de func ionare în a teptare ap sa i i ine i ap sat butonul HOLD pân la activarea multimetrului.
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Date tehnice generale
Tensiunea maxim între borne i nul: 500V rms.
Valoarea maxim afi at : 1999, rata de reîmprosp tare 3 ori / sec.
Ie irea din scal :
Rezistenta la soc mecanic:
Deschiderea maxim a falcilor:
Diametrul maxim a conductorului
Ce poate fi m surat:
Putere:
Via a bateriei:
Dimensiuni (LxlxH) mm :
Greutate:

se va afi a caracterul OL sau -OL
la o cadere de un metru a trecut testul
28 mm în diametru

26 mm
dou baterii de 1.5V tip (AAA)
tipic 150 de ore cu baterii alcaline
30 x 76 x 208 mm.
circa 260 g (cu bateria montat ).

Restric ii de mediu:
Se preteaz pentru folosire in interior.
Interval de temperatur :

Umiditate relativ :
Altitudinea:

Normative privind securitatea:
Temperatura de operare:
Certificare:
Date privind precizia de m surare

0 °C
50 °C în lucru i -20 °C
<75% @ 0 °C
30 °C
40 °C
<70% @ 30 °C
50 °C.
<45% @ 40 °C

60 °C la depozitare.

de func ionare 2000m
de depozitare 10000 m.
IEC61010, clasa de supratensiune CAT. II 600V, CAT. IIl 300V, dubl izola ie.
23 °C ± 5 °C
Marcajul

Eroarea de m surare: ±(% afi aj + nr. digi i) - garantat timp de 1 an.
Temperatura de func ionare: 23°C± 5°C.
Umiditatea relativ : <75%.
A. Tensiunea alternativ : autoscalabil
Scala
Rezolu ia
Eroarea de m surare
2V
1mV
±(1,2% + 5)
20V
10mV
200V
100mV
600V
1V
±(1.5% + 5)
Not :
• Impedan a de intrare: approx.10M // <100pF
• Se afi eaz valoarea undei sinusoidale (valoare medie de r spuns)
• Frecven a de r spuns 40 Hz – 1k Hz.
• Se ajusteaz citirea în concordan cu valoarea efectiv
B. Tensiunea continu : autoscalabil
Scala
Rezolu ia
200mV
0.1mV
2V
1mV
20V
10mV
200V
100mV
600V
1V

Protec ia la supraînc rcare
600V

Eroarea de m surare
±(0.8% + 3)

Protec ia la supraînc rcare

±(0.8% + 1)

600V

±(1% + 3)

Not :
• Impedan a de intrare: approx . 10M
C. Testarea rezisten elor: autoscalabil
Scala
200

Rezolu ia
0.1

Bucure ti, Sect. 2, Str. Popa Nan Nr. 9
Tel: 021-2525251; Fax: 0212524214
e-mail: bucure ti.popanan@vitacom.ro
Bucure ti, Sect. 1; B-dul.Titulescu Nr: 62-64
Tel: 021-2229911; Fax:021-2234679
e-mail: bucure ti.titulescu@vitacom.ro

Eroarea de m surare

Protec ia la supraînc rcare

±(1.2% + 2)

600V rms
Timi oara, Str. Lucian Blaga Nr.1
Tel/Fax: 0256-136160
e-mail: timisoara@vitacom.ro
Ia i, Str. I.C. Br tianu Nr.36, Bl. B1 Parter
Tel: 0232-224200; Fax: 0232-224179
e-mail: ia i@vitacom.ro
Page 7 of 9

Head Office: Cluj-Napoca, Str. Buna Ziua nr.FN
Tel.: 0264-438401*; Fax: 0264-438403
e-mail: office@vitacom.ro, www.vitacom.ro
CF R214527; J12/1992/1991

CITIBANK ROMANIA SA CLUJ
cont RO81CITI0000000755594008

2k
20k
200 k
2M
20M

1
10
100
1k
10k

±(1% + 2)
±(1.2% + 2)
±(1.5% + 2)

Not :
• Impedan a de intrare: approx . 10M
D. Testul de continuitate si de diode
Functia
Scala
Dioda

Rezolutia
1mV

Test continuitate
Not :
•
•
•
•

Eroarea de m surare
O cadere de tensiune
de 0.5-0.8V
<50 buzzerul
semnalizeaza

0.1

Protectia la surprasarcina
600V

La testarea diodelor c derea de tensiune într-un circuit deschis este de 1.48V
La testarea continuit ii c derea de tensiune într-un circuit deschis este de 0.45V
Buzzer-ul poate sau nu semnaliza dac rezisten a circuitului este intre 50 si 120
Buzzer-ul nu va semnaliza dac rezisten a circuitului este peste 120

E. M surarea temperaturii (la modelul UT202)
Scala
Rezolu ia
De la -40 la 0 °C
1C
De la 0 la 400 °C
De la 400 la 1000 °C

Eroarea de m surare
±(3% + 4)
±(1% + 3)
±(2% + 10)

Protectie la supratensiune
600Vp

F. Curent alternativ: autoscalabil
Scala

Rezolu ia

2A

1mA

20A

0.01A

200A
400A

0.1A
1A

Eroarea de m surare
±(4% + 20)<0.4A
±(3% + 12)
±(3% +12) < 4A
±(2% + 8)

Frecventa de lucru

Protec ia la
supraînc rcare

50 Hz – 60 Hz

400A rms

±(1,5% + 5)

Între inerea aparatului
Acest capitol descrie opera iunile de baz pentru între inerea multimetrului, inclusiv procedurile de înlocuire a bateriei i a
siguran ei.
Aten ie!
Nu încerca i s depana i sau s între ine i multimetrul dac nu sunte i calificat pentru aceasta i dac nu ave i
informa ii suficiente despre felul în care se face etalonarea, încerc rile de prob
i lucr rile de depanare. Pentru a
evita r nirea prin electrocutare sau deteriorarea multimetrului, ave i grij ca apa s nu ajung în interiorul aparatului.
A. Între inerea periodic
•
•
•
•

terge i în mod regulat carcasa folosind o cârp umed i un detergent slab. Nu folosi i materiale abrazive sau solven i.
Cur a i bornele cu ajutorul unei cârpe din bumbac i detergent, deoarece prezen a murd riei i a umezelii poate duce la
erori de m surare.
Opri i multimetrul atunci când nu se fac m sur ri i scoate i bateria dac multimetrul nu este folosit pentru o perioad mai
îndelungat de timp.
Nu p stra i multimetrul în locuri umede, cu temperaturi ridicate sau câmpuri magnetice puternice.
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B. Înlocuirea bateriei
Aten ie!
Pentru a se evita citirile eronate care pot provoca r niri prin electrocutare, înlocui i bateria de îndat ce s-a afi at
indicatorul de baterie desc rcat
.
La înlocuirea bateriei se vor efectua urm toarele:
1. Întrerupe i alimentarea aparatului prin ap sarea tastei POWER i deconecta i sondele de test de la borne.
2. Scoate i compartimentul bateriei prin sl birea urubului de fixare al acestuia.
3. Scoate i bateria desc rcat din compartiment.
4. Înlocui i bateria cu doua baterii noi de 1.5V tip AAA.
5. Fixa i la loc compartimentul bateriei cu ajutorul urubului de fixare.

.
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