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Adnotacje i uwagi 

 
Oznaczenia u żywane na przyrz ądzie lub w instrukcji obsługi 
 

 Uwaga! Ostrzeżenie o potencjalnym niebezpieczeństwie, należy przestrzegać 
instrukcji obsługi. 

 

 Wskazówka. Prośba o bezwarunkowe przestrzeganie. 
 

 Ostrożnie! Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym. 

 

 Gorące! Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią. 
 

 Całkowita podwójna lub wzmocniona izolacja odpowiadająca II klasie izolacyjności 
DIN EN 67740. 

 

 Symbol zgodności z obowiązującymi dyrektywami. Przyrząd spełnia Dyrektywę 
(2004/108/EWG) z normami EN 61000-6-3 i EN 61000-6-1, oraz Dyrektywę 
Niskiego Napięcia (2006/95/EWG) z normą EN 61010-1. 

 

 Przyrząd spełnia dyrektywę WEEE (2002/96/EWG) 
 

KAT III/600V 
 

Przyrząd odpowiada Kategorii Pomiarowej KAT III przy napięciu znamionowym 600 V 
wobec ziemi 
 

Objaśnienie kategorii pomiarowych: 
 

KAT I: Do stosowania w obwodach elektrycznych, które nie są bezpośrednio 
podłączone do sieci np. urządzenia zasilane z baterii. 

KAT II Do stosowania w obwodach elektrycznych, które są bezpośrednio podłączone do 
sieci np. zasilany z sieci sprzęt gospodarstwa domowego. 

KAT III Do stosowania w obwodach elektrycznych instalacji budynków np. rozdzielnic, 
wyłączników, okablowania, gniazd wtykowych, przełączników, w zastosowaniach 
przemysłowych, trwale zainstalowanych silnikach. 

KAT IV Do stosowania w obwodach zasilających instalacji niskiego napięcia np. 
przyłączach budynków, zabezpieczeniach głównych, liczników. 

 

 Instrukcja obsługi zawiera informacje i wskazówki konieczne do bezpiecznej 
obsługi i konserwacji przyrządu. 
Przed korzystaniem z przyrządu, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi 
i przestrzegać jej we wszystkich punktach. 

 

 Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek zawartych w instrukcji może 
spowodować ciężkie obrażenia ciała lub uszkodzenie przyrządu. 
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Wstęp / Zakres dostawy 
 

1.0 Wstęp / Zakres dostawy 
 

Nabyty wysokiej jakości miernik, umożliwia, przez bardzo długi czas, przeprowadzanie 
odtwarzalnych pomiarów. 
Multimetry cyfrowe są powszechnie stosowanymi przyrządami uniwersalnymi (miernikami 
uniwersalnymi). Są one zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami i gwarantują 
bezpieczną oraz niezawodną pracę. Multimetry te pełnią rolę pełnowartościowej pomocy 
przy wszelkich standardowych pracach pomiarowych, zarówno w rzemiośle, przemyśle jak 
i w zastosowaniach amatorskich 
 
Przyrz ądy charakteryzuj ą się następującymi cechami: 
• Multimetr cyfrowy z ekstra dużym wyświetlaczem. 
• Wyświetlacz cyfrowy 3 ¾ pozycyjny, 4000 cyfr. 
• Bezpieczeństwo zgodne z normami DIN VDE 041, EN 61010, IEC 61010, KAT III/600V. 
• Pomiar napięcia, prądu i rezystancji. 
• Testowanie diod i ciągłości przepływu. 
• Pomiar temperatury. 
• Pomiar pojemności, pomiar częstotliwości. 
• Automatyczny wybór zakresu pomiarowego. 
• Odporny na uderzenia dzięki seryjnie dostarczanej osłonie ochronnej. 
 
Dostawa Obejmuje:  
1. szt. Multimetr cyfrowy. 
1. szt. Osłony ochronnej. 
2. szt. Przewodów pomiarowych (1 czerwony i 1 czarny) 
1. szt. Czujnik termometryczny 
2. szt. Baterie 1,5 V (AAA, IEC LR03) 
1. szt. Instrukcji obsługi 
 
2.0 Środki bezpiecze ństwa i wskazówki 
 

Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania w celu późniejszego przesłania 
w nim przyrządu np. do kalibracji. Jakiekolwiek uszkodzenia z powodu niedostatecznego 
opakowania są wyłączone z wszelkich roszczeń gwarancyjnych.  
Aby uniknąć uszkodzenia przyrządu zleca się wyjąć baterie, kiedy nie zamierzamy 
go używać przez pewien czas. Jeżeli przyrząd został zanieczyszczony przez wyciek 
z ogniwa baterii, uprzejmie prosimy o zwrot przyrządu do producenta w celu 
wyczyszczenia go i skontrolowania. 
 
Przyrządy muszą być magazynowane w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. 
W przypadku, gdy przyrząd był transportowany w ekstremalnej temperaturze przed 
przystąpieniem do jego ponownego użycia musi upłynąć czas minimum 2 godzin. 
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Środki bezpieczeństwa 
 

4.0 Środki bezpiecze ństwa 
 

 Odpowiednie przepisy dotyczące zapobieganiu wypadkom ustanowione przez 
profesjonalne stowarzyszenia elektryków i producentów sprzętu elektrycznego 
muszą być ściśle przestrzegane. 

 

 Odpowiednie przepisy dotyczące ochrony osobistej przy zapobieganiu 
poparzeniom ustanowione przez profesjonalne stowarzyszenia elektryków i 
producentów sprzętu elektrycznego muszą być ściśle przestrzegane. 

 

 Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa muszą być traktowane z największa uwagą, szczególnie, kiedy 
praca jest wykonywana przy napięciach przekraczających 120 V (60 V) prądu 
stałego (DC) lub 50 V (25 V) prądu przemiennego (AC). Wartości podane 
w nawiasach są obowiązujące dla niektórych dziedzin (jak np. medycyna czy 
rolnictwo). 

 

 Pomiary instalacji elektrycznych muszą być wykonywane wyłącznie przez 
specjalistę elektryka z odpowiednimi uprawnieniami, zawsze w towarzystwie 
drugiej osoby. 

 

 Jeżeli bezpieczeństwo operatora nie jest już zapewnione, przyrząd musi być 
wycofany z użytkowania i zabezpieczony przed ewentualnym użyciem. 
Bezpieczeństwo nie może być już zapewnione, jeżeli przyrząd: 
• wykazuje widoczne uszkodzenia 
• nie przeprowadza żądanych pomiarów 
• zbyt długo był składowany w niekorzystnych warunkach 
• został poddany naprężeniom mechanicznym w czasie transportu. 

 

 Przyrząd może być używany jedynie dla zakresów roboczych wyszczególnionych 
w rozdziale dotyczącym danych technicznych. 

 

 Aby zapewnić doskonałe funkcjonowanie i długi czas eksploatacji należy unikać 
nagrzewania przyrządu od źródeł ciepła oraz chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 

 

 Otwieranie przyrządu, na przykład w celu wymiany bezpiecznika, musi być 
wykonywane przez profesjonalistę. Przed otwarciem przyrząd musi zostać 
wyłączony i odłączony od jakiegokolwiek obwodu prądowego. 

 

 Przyrząd ten może być używany jedynie w takich warunkach i dla takich celów, do 
których został przeznaczony. Z tego powodu muszą być bezwzględnie 
przestrzegane, w szczególności zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Może być 
on używany w suchym środowisku, zgodnie z danymi technicznymi i warunkami 
otoczenia ujętymi w tej instrukcji. 

 

 W przypadku, dokonania jakichkolwiek modyfikacji czy zmian w przyrządzie, 
bezpieczeństwo działania nie może być już dalej zagwarantowane. 
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Elementy obsługi i wskazania 
 

4.0 Elementy obsługi i wskazania 
 
1. Wskaźnik LC 
2. Przełącznik wyboru funkcji pomiarowej 
3. Gniazdo wejściowe dla zakresu pomiarowego 
4. Gniazdo masy dla wszystkich zakresów pomiarowych 
5. Gniazdo wejściowe dla zakresu prądowego 10 A 
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Wykonywanie pomiarów / Pomiar napięcia 
 

5.0 Wykonywanie pomiarów 
 
Przygotowanie 
 

 Jeżeli baterie nie są zainstalowane w przyrządzie, to należy je zainstalować w taki 
sposób jak to opisano w rozdziale 6.3 „Wymiana baterii”. 

 
Uwagi ogólne dotycz ące wykonywania pomiarów. 
 

 Pomiary przy niebezpiecznym zbliżeniu się do urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie po uprzednim poinstruowaniu przez uprawnionego 
specjalistę elektryka, ale nigdy samemu. 

 

 Przewody i sondy pomiarowe mogą być trzymane tylko w przewidzianych do tego 
miejscach. Dotykanie ostrzy sond jest w każdych okolicznościach niedopuszczal-
ne. 

 Przed przełączeniem na inny zakres pomiarowy, lub też na inny rodzaj pomiaru, 
należy odłączyć sondy pomiarowe od badanego obiektu. 

 

 Pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi dla danego 
przypadku normami. 

 
5.1 Pomiar napi ęcia 
 

 Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, obowiązujące przepisy bezpie-
czeństwa muszą być traktowane z największa uwagą, szczególnie, kiedy praca 
jest wykonywana przy napięciach przekraczających 120 V (60 V) prądu stałego 
(DC) lub 50 V (25 V) prądu przemiennego (AC). Wartości podane w nawiasach 
są obowiązujące dla niektórych dziedzin (jak np. medycyna czy rolnictwo). 

 
Pomiar napi ęcia przemiennego: 
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres . 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 
Pomiar napi ęcia stałego:  
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres V . 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
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Pomiar częstotliwości / Pomiar oporności / Badanie ciągłości przepływu / Testowanie diod 
 

5.2 Pomiar cz ęstotliwo ści 
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres Hz. 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 
5.3 Pomiar oporno ści 
 

Przed każdym pomiarem oporności należy się upewnić czy badana oporność nie jest pod 
napięciem. Nieprzestrzeganie tego może spowodować groźne w skutkach uszkodzenie 
ciała jak i uszkodzenie przyrządu pomiarowego. Przy tym „obce” napięcia fałszują wyniki 
pomiarów. 
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres Ω. 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 
5.4 Badanie ci ągłości przepływu 
 

Przed każdym testowaniem ciągłości przepływu należy się upewnić czy badana oporność 
nie jest pod napięciem. Nieprzestrzeganie tego może spowodować groźne w skutkach 
uszkodzenie ciała jak i uszkodzenie przyrządu pomiarowego. Przy tym „obce” napięcia 
fałszują wyniki pomiarów. 
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres  

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 

 Przy oporności < 50 Ω rozlega się sygnał akustyczny. 
 
5.5 Testowanie diod  
 

 Przed każdym pomiarem diody należy się upewnić czy badana dioda nie jest pod 
napięciem. Nieprzestrzeganie tego może spowodować groźne w skutkach 
uszkodzenie ciała jak i uszkodzenie przyrządu pomiarowego. Przy tym „obce” 
napięcia fałszują wyniki pomiarów. 

 

 Podłączone równolegle do diody oporniki i półprzewodniki zafałszowują wyniki 
pomiarów. 
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Testowanie diod / Pojemność / Pomiar temperatury 

 
• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres . 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 
5.6 Pojemno ść 
 

 Przed każdym pomiarem kondensatora należy się upewnić czy badany 
kondensator jest w pełni rozładowany. Nieprzestrzeganie tego może spowodować 
groźne w skutkach uszkodzenie ciała jak i uszkodzenie przyrządu pomiarowego. 
Przy tym naładowane kondensatory fałszują wyniki pomiarów. 

 

 Podłączone równolegle do kondensatora oporniki i półprzewodniki zafałszowują 
wyniki pomiarów. 

 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres . 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 
5.7 Pomiar temperatury 
 

 Przed każdym pomiarem temperatury należy się upewnić czy badana 
powierzchnia nie jest pod napięciem. Nieprzestrzeganie tego może spowodować 
groźne w skutkach uszkodzenie ciała jak i uszkodzenie przyrządu pomiarowego. 

 

 By uniknąć przypalenia (poparzenia) należy obiekt badany dotykać tylko sondą 
pomiarową. 

 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres ºC. 

• Biegun ujemny czujnika termometrycznego podłączyć do gniazda COM, a dodatni do 

gniazda TEMP/Ω/V/mA . 
• Czujnik termometryczny podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
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Pomiar prądu 
 

5.8 Pomiar pr ądu 
 

 Przy podłączaniu miernika obwód mierzony musi być odłączony z pod napięcia. 
 

 Miernik może być używany tylko w obwodach elektrycznych o zabezpieczeniach 
16 A o napięciu znamionowym do 600 V. Należy zwrócić uwagę na przekrój 
nominalny przewodów przyłączeniowych (np. krokodylków). 

 

 Należy upewnić się, co do przyczyny wyzwolenia zabezpieczeń miernika przed ich 
wymianą. 

 
Pomiar pr ądu mA DC 
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres mA . 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 
Pomiar pr ądu mA AC 
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres mA . 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

TEMP/Ω/V/mA . 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 
Pomiar pr ądu A DC 
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres mA . 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

10-A. 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
 
Pomiar pr ądu A AC 
 

• Przełącznikiem wyboru funkcji pomiarowej wybrać zakres mA . 

• Czarny przewód pomiarowy podłączyć do gniazda COM, a czerwony do gniazda 

10-A. 
• Przewody pomiarowe podłączyć do badanego obiektu. 
• Wynik pomiaru odczytać na wyświetlaczu. 
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Konserwacja / Czyszczenie / Czas pomiędzy kolejnymi kalibracjami / Wymiana baterii 
 

6.0 Konserwacja 
 

Przyrząd używany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi nie wymaga szczególnych 
czynności konserwacyjnych. 
Jeżeli jednak podczas eksploatacji pojawią się błędy w funkcjonowaniu przyrządu należy 
go naprawiać w autoryzowanym serwisie firmy CIMCO. 
 
6.1 Czyszczenie 
 

Jeżeli po całodziennym używaniu przyrząd uległ zabrudzeniu zaleca się czyścić go przy 
użyciu wilgotnej szmatki z delikatnym domowym płynem do czyszczenia. 
 
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że przyrząd jest wyłączony 
i odłączony od zewnętrznego źródła napięcia oraz innych załączonych urządzeń (np. 
przedmiotu badanego). 
 
Nigdy nie należy stosować do czyszczenia ostrych środków czyszczących lub 
rozpuszczalników. 
 
6.2 Czas pomi ędzy kolejnymi kalibracjami 
 

Aby zapewnić określoną dokładność wyników pomiarów, przyrząd musi być co pewien 
czas kalibrowany przez autoryzowany serwis firmowy.  
Zaleca się wykonywanie kalibracji raz do roku. 
 
6.3 Wymiana baterii 
 

 Przed wymianą baterii należy odłączyć przyrząd od jakiegokolwiek obwodu 
pomiarowego, do którego jest on przyłączony. 

 

 Należy zawsze używać baterii takiego typu, jak podany w rozdziale Dane 
Techniczne. 

 
• Wykręcić śrubki w dolnej części obudowy. 
• Górną część obudowy ostrożnie zdjąć z dolnej. 
• Wyjąć wyczerpane baterie. 
• Przestrzegając polaryzacji zainstalować nowe baterie 1,5 V IEC LR03. 
• Skręcić górną z dolną częścią obudowy. 
 

 Należy uważać gdzie wyrzuca się zużyte baterie jednorazowego użytku lub 
akumulatory. Należą one do grupy niebezpiecznych opadów. W większości 
przypadków baterie mogą być zwrócone w punkcie zakupu. 

 

 Jeżeli przyrząd nie jest używany przez dłuższy czas akumulatory lub baterie 
muszą być z niego wyjęte. Jeżeli przyrząd został zanieczyszczony przez wyciek 
elektrolitu z ogniwa baterii, należy zwrócić urządzenie do serwisu firmowego, 
w celu wyczyszczenia i skontrolowania go. 
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Wymiana bezpieczników 

 
6.4 Wymiana bezpieczników 
 

 Przed wymianą bezpieczników należy odłączyć przyrząd od jakiegokolwiek 
obwodu pomiarowego, do którego jest on przyłączony. 

 

 Należy używać wyłącznie bezpieczników o wartościach prądów i napięć takich, 
jakie podano w danych technicznych. 

 

Stosowanie bezpieczników zastępczych, a w szczególności zwieranie podstaw bezpie-
cznikowych, jest niedopuszczalne. Może doprowadzić do zniszczenia przyrządu i spowo-
dować ciężkie obrażenia użytkownika. 
 

• Wykręcić śrubki w dolnej części obudowy. 
• Górną część obudowy ostrożnie zdjąć z dolnej. 
• Wyjąć uszkodzone bezpieczniki. 
• Zainstalować nowe bezpieczniki. 
• Skręcić górną z dolną częścią obudowy. 
 
Bezpiecznik (mA): 
F 400 mA 600 V ceramiczny 6.3x32 mm (Nr. zamówieniowy ESS000000002) 
 
Bezpiecznik (A): 
F 10 A 600 V ceramiczny 6.3x32 mm (Nr. zamówieniowy ESK0010AF001) 
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Dane techniczne 
 

7.0 Dane techniczne 
 
Wskaźnik: .................................................... wyświetlacz cyfrowy LCD 3 1/2 cyfry 
Zakres wskazań: ......................................... 4000 cyfr 
Wskaźnik polaryzacji: .................................. automatyczny 
Kategoria przepięciowa: .............................. Kat. III / 600V 
Poziom zakłóceń: ........................................ 2 
Zasilanie: ..................................................... baterie, 2 × 1,5 V, IEC LR03, AAA 
Wymiary: ..................................................... 150 × 80 × 45 mm (z osłoną ochronną) 
Waga: ......................................................... 330 g (z osłoną ochronną) 
 
Warunki otoczenia: 
 

Temperatura pracy: ..................................... 0…50°C (0…80% wilgotności wzgl.) 
Temperatura składowania: .......................... -10…60°C (0…80% wilgotności wzgl.) 

(bez baterii) 
Wysokość n.p.m.: ........................................ do 2000 m 
 
Zabezpieczenie od skutków przeci ążenia: 
 

Bezpiecznik (mA): ....................................... F 400 mA 600 V ceramiczny 6.3x32 mm 
Bezpiecznik (mA): ....................................... F 10 A 600 V ceramiczny 6.3x32 mm 
 
Wartości uzyskane dla 23°C ± 5°C przy wilgotności względnej < 75% 

Współczynnik temperaturowy: ..................... 0,75 × wyspecyfikowanej dokładności na 1°C 
(< 18°C i >28°C) 

 
Napięcie stałe DC 
 

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 
Zabezpieczenie od 
skutków przeciążenia 

400,0 mV 0,1 mV 

± 0,5% 600 Veff 
4,000 V 1 mV 
40,00 V 10 mV 
400,0 V 100 mV 
600,0 V 1 V 
 
Napięcie przemienne AC (20Hz…1kHz) 
 

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność Zabezpieczenie od 
skutków przeciążenia 

4,000 V 1 mV 

± 0,5% 600 Veff 
40,00 V 10 mV 
400,0 V 100 mV 
600,0 V 1 V 
 
Prąd stały DC 
 

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 
Zabezpieczenie od 
skutków przeciążenia 

40,00 mA 10 µA 
± 1% 

4,5 V 
400,0 mA 100 µA 4,5 V 
10,00 A 10 mA 0,5 V 
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Prąd przemienny AC (20Hz…1kHz) 
 

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 
Zabezpieczenie od 
skutków przeciążenia 

40,00 mA 10 µA 
± 1% 

4,5 V 
400,0 mA 100 µA 4,5 V 
10,00 A 10 mA 0,5 V 
 
Oporno ść 
 

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 
400,0 Ω 0,1 Ω 

± 0,5% 

4,000 kΩ 1 Ω 
40,00 kΩ 10 Ω 
400,0 kΩ 100 Ω 
4,000 MΩ 1 kΩ 
40,00 MΩ 10 kΩ 
 
Pojemno ść 
 

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 
5,120 nF 0,001 nF ± (5% wartości zmierzonej + 25 cyfr) 
51,20 nF 0,01 nF ± (2% wartości zmierzonej + 10 cyfr) 
512,0 nF 0,1 nF ± (1,5% wartości zmierzonej + 3 cyfry) 
5,120 µF 1 nF ± (1% wartości zmierzonej + 2 cyfry) 
51,20 µF 10 nF ± (1,5% wartości zmierzonej + 2 cyfry) 
200,0 µF (30 s) 100 nF ± (2% wartości zmierzonej + 10 cyfr) 
 
Częstotliwo ść 
 

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 
9,999 Hz 0,001 Hz 

± 0,5% 

99,99 Hz 0,01 Hz 
999,9 Hz 0,1 Hz 
9,999 kHz 1 Hz 
99,99 kHz 10 Hz 
500 kHz 100 Hz 
 
Temperatura 
 

Zakres pomiarowy Dokładność 
-20…500°C ± (10% wartości zmierzonej + 1 cyfra) 
Należy uwzględnić dokładność czujnika temperatury. 
 
Diody 
0 V…1,5 V 
 
Akustyczny test ci ągłości przepływu 
Sygnał akustyczny: < 50 Ω 
 
Auto-Power-Off (automatyczne wył ączenie) 
W celu oszczędzanie baterii przyrząd został wyposażony w funkcję Auto-Power-Off. Jeśli 
multimetr przez około 15 minut jest nieużywany, rozlega się czterokrotnie krótki sygnał 
dźwiękowy co wskazuje, że przyrząd wkrótce zostanie wyłączony. Z długim sygnałem 
dźwiękowym multimetr zostaje wyłączony.  
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8.0 24 miesi ęczna gwarancja 
 
Przyrządy CIMCO poddawane są surowej kontroli jakości. Mimo to udzielana jest na nie 24 miesięczna 
gwarancja (ważna tylko z fakturą). 
 
Zostanie naprawione bezpłatnie dowolne uszkodzenie wynikające ze złej jakości wykonania lub wad 
materiałowych, przy założeniu, że przyrząd zostanie przesłany do serwisu firmy CIMCO bez śladów 
uprzedniego otwierania lub prób dostania się do jego wnętrza. 
Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane upadkiem lub niewłaściwym obchodzeniem się z przyrządem 
nie są objęte niniejszą gwarancją. 
 
Również po okresie gwarancji serwis fabryczny oferuje szybkie naprawy przyrządów produkcji firmy 
CIMCO. 
 

Data zakupu urządzenia: Pieczęć i podpis: 

  

Data i opis 1 naprawy: Pieczęć i podpis: 

Data i opis 2 naprawy: Pieczęć i podpis: 

Data i opis 3 naprawy: Pieczęć i podpis: 
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 Przy wszystkich pracach muszą być przestrzegane przepisy bhp zawodowych 
stowarzyszeń dla instalacji i urządzeń elektrycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzega si ę możliwo ść wprowadzenia zmian! 
 
 

Producent:   Przedstawiciel Generalny w Polsce:  
   

 
 

Carl Jul. Müller GmbH &Co. KG 
 

  
 

 
 

CIMCO-POLAND 
 
ul. Mrówcza 239, 
04-691 Warszawa 
 
Tel: +48 22/815 69 00 
e-mail: cimco@cimco.pl 
 
Internet: www.cimco.pl 

Hohenhagener Str. 1-5 
Postfach 10 02 63 

D-42855 Remscheid 
D-42802 Remscheid 

 
   
Tel: +49 (0) 21 91/37 18 01 
E-Mail: info@cimco.de 

Fax: +49 (0) 21 91/37 18 86 
Internet: www.cimco.de 

 

 


