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Wprowadzenie 
 

Szanowny Kliencie, 

Dziękujemy za podjęcie doskonałej decyzji o zakupie tego produktu CIMCO. Nabyłeś 

produkt wysokiej jakości od rodziny marek, które wyróżniają się w dziedzinie pomiarów, 

ładowania i technologii sieciowych dzięki swojemu doświadczeniu i ciągłym innowacjom. 

Dzięki CIMCO będziesz w stanie poradzić sobie z trudnymi zadaniami, zarówno jako 

ambitny hobbysta, jak i profesjonalny użytkownik. CIMCO oferuje niezawodną technologię 

przy wyjątkowo korzystnym stosunku kosztów do wydajności. 

Dlatego mamy całkowitą pewność: Rozpoczęcie przez Państwa korzystania z usług CIMCO 

będzie również początkiem długiej i udanej współpracy. 

 
 

Mamy nadzieję, że będą Państwo z przyjemnością korzystać z nowego produktu CIMCO! 

 
  

GB 
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Przeznaczenie  

- Pomiar i wyświetlanie parametrów elektrycznych w zakresie III kategorii napięcia 

przemiennego (do maks. 600 V względem potencjału ziemi, zgodnie z normą EN 61010-

1) oraz wszystkich niższych kategorii. 

- Pomiar prądu stałego o napięciu do maks. 600 V (KAT. III) 

- Pomiar prądu przemiennego do maks. 600 V (KAT. III) 

- Pomiar prądu przemiennego o natężeniu do maks. 400 A 

- Pomiar prądu stałego o natężeniu do maks. 400 A (tylko 11 1412) 

- Pomiar częstotliwości do 10 kHz 

- Pojemność pomiarowa do 100 μF 

- Pomiar wartości rezystancji do 40 MOhm. 

- Sprawdzenie ciągłości (< 100 Ohm akustycznie) 

- Test diody 

 
Urządzenie może być używane wyłącznie z określonymi bateriami. Nie wolno używać 

przyrządu pomiarowego, gdy jest on otwarty, tzn. gdy komora baterii jest otwarta lub gdy 

brakuje pokrywy komory baterii. Pomiary w wilgotnych pomieszczeniach lub w 

niekorzystnych warunkach otoczenia są niedopuszczalne. Ze względów bezpieczeństwa 

podczas pomiarów należy używać wyłącznie kabli pomiarowych i akcesoriów 

dostosowanych do specyfikacji miernika. 

 
Niekorzystne warunki otoczenia to: 

- Mokre warunki lub wysoka wilgotność powietrza 

- Pył i łatwopalne gazy, pary lub rozpuszczalnik, 

- Burze z piorunami lub podobne warunki, takie jak silne pola elektrostatyczne itp. 

 
Każde użycie inne niż opisane powyżej spowoduje uszkodzenie produktu i może wiązać się 

z innymi zagrożeniami, takimi jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Nie wolno zmieniać 

ani modyfikować żadnych części produktu! 

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. 

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa! 
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Elementy eksploatacyjne  

 
1 Czujnik cęgowy 

2 Wyświetlacz LED do bezdotykowego pomiaru 

napięcia (NCV) 

3 Dźwignia do otwierania czujnika miernika 

cęgowego 

4 Przytrzymaj przycisk 

5 Przełącznik obrotowy 

6 Hz % - przycisk 

7 Przycisk MODE 

8 Klawisz REL 

9 Wyświetlacz LCD 

10 Gniazdo pomiarowe COM (potencjał 

odniesienia) 

11 V gniazdo do pomiaru pojemności (z 

kompatybilnością "+") 

12 Komora baterii (na odwrotnej stronie) 
 
 

Instrukcjebezpieczeństwa  

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać całą 

instrukcję obsługi; zawiera ona ważne informacje dotyczące 

prawidłowej eksploatacji. 

Gwarancja traci ważność w przypadku wystąpienia uszkodzeń 

spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi! Nie 

ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w 

wyniku tego zdarzenia! 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody materialne i 

osobowe spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub 

nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa! w takich 

okolicznościach wygasa gwarancja. 

 
To urządzenie opuściło fabrykę w bezpiecznym i doskonałym stanie. W celu zachowania 

tego stanu i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji prosimy użytkownika o przestrzeganie 

wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi! 
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Należy zwrócić uwagę na następujące symbole: 

 
Trójkąt ze znakiem wykrzyknika oznacza ważne informacje zawarte w 

niniejszej instrukcji obsługi, których należy bezwzględnie przestrzegać. 

 

Symbol błyskawicy w kwadracie na urządzeniu ostrzega i umożliwia 

dostęp do nieizolowanych elementów przewodzących 

(niebezpiecznych aktywnych elementów przewodzących). 

 
Symbol "ręki" jest używany do wskazania miejsc, w których powinny 

być podane konkretne wskazówki i informacje dotyczące 

postępowania. 

 
To urządzenie spełnia normy CE i jest zgodne z wymaganymi 

wytycznymi europejskimi. 

 
Bateria 

 
Izolacja klasy 2 (izolacja podwójna lub wzmocniona) 

 

CAT III Kategoria przepięciowa III do pomiarów w instalacjach budynkowych (np. 

gniazda lub podrozdzielnie). Kategoria ta obejmuje również wszystkie 

mniejsze kategorie (np. CAT II dla pomiarowych urządzeń 

elektronicznych). 

 
Potencjał Ziemi 

 
 

Niedozwolona przebudowa i/lub modyfikacja urządzenia jest niedopuszczalna ze względów 

bezpieczeństwa i homologacji (CE). 

 
W razie wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia 

należy skonsultować się z ekspertem. 

 
Przyrządy pomiarowe i akcesoria nie są zabawkami i nie powinny znajdować się w rękach 

dzieci. 

  

+ 
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W instytucjach komercyjnych należy przestrzegać przepisów o zapobieganiu wypadkom 

Stowarzyszenia Ubezpieczeń Pracowników od Odpowiedzialności Cywilnej za Instalacje 

Elektryczne i Materiały Eksploatacyjne. 

 
W szkołach, ośrodkach szkoleniowych, warsztatach komputerowych i samopomocowych 

obsługa przyrządów pomiarowych musi być nadzorowana w odpowiedzialny sposób przez 

przeszkolony personel. 

 
Napięcie między punktami podłączenia przyrządów pomiarowych a uziemieniem nie może 

przekraczać 600 V DC/AC w kategorii III. 

 
Po każdej zmianie zakresu pomiarowego należy usunąć sondy z mierzonego obiektu. 

 
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku napięć wyższych niż 25 V AC lub 35 

V DC. Nawet przy takim napięciu w kontakcie z przewodami elektrycznymi można doznać 

porażenia prądem zagrażającego życiu. 

 
Przed każdym pomiarem należy sprawdzić, czy urządzenie pomiarowe i jego przewody 

pomiarowe nie są uszkodzone. Nie należy przeprowadzać żadnych pomiarów, jeżeli izolacja 

ochronna jest uszkodzona (rozdarta, zerwana itp.) 

 
Aby uniknąć porażenia prądem, podczas pomiaru nie należy dotykać bezpośrednio ani 

pośrednio połączeń/punktów pomiarowych, które mają być mierzone. Podczas pomiarów 

nie należy chwytać przedmiotów poza oznaczeniami zakresu chwytu znajdującymi się na 

końcówkach pomiarowych i czujniku miernika cęgowego. 

 
Nie należy używać miernika bezpośrednio przed, w trakcie lub tuż po burzy (ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym! / przepięcia wysokoenergetyczne!). Należy upewnić się, że 

ręce, buty, odzież, podłoga, przełączniki i elementy łączące są suche. 

 
Unikaj operacji w pobliżu: 

- silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne 

- anteny nadajników lub generatorów HF, 

Ponieważ może to wpłynąć na pomiar. 
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Jeżeli istnieją powody, aby sądzić, że urządzenie nie może być dalej bezpiecznie użytkowane, 

należy je natychmiast odłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Można 

założyć, że bezpieczna eksploatacja nie jest możliwa, jeśli: 

- urządzenie jest widocznie uszkodzone, 

- urządzenie już nie działa 

- urządzenie było przechowywane w niekorzystnych warunkach przez dłuższy czas lub 

- jeśli został poddany znacznym naprężeniom podczas transportu. 

 
Nie należy włączać przyrządu pomiarowego bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do 

ciepłego otoczenia. Tworząca się kondensacja może zniszczyć urządzenie. Pozostawić 

urządzenie wyłączone i poczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową. 

 
Pomiary prądu należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy do urządzenia nie są podłączone 

przewody pomiarowe. 

 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas pomiarów szyn elektrycznych i 

przewodów nieizolowanych 

- istnieje ryzyko porażenia prądem. Należy nosić odzież ochronną (np. rękawice itp.) 

zgodną z wymogami bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń w wyniku porażenia prądem 

elektrycznym, wyładowań łukowych itp. 

 
Nie należy pozostawiać niedbale leżących opakowań, ponieważ w rękach dzieci mogą one 

stać się niebezpiecznymi zabawkami. 

 
W miarę możliwości nie należy pracować w pojedynkę, aby w razie potrzeby umożliwić 

dostęp do pomocy. 

 
Należy również przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w 

każdym rozdziale niniejszej instrukcji. 

 

 

Opisproduktu  

Zmierzone wartości są wyświetlane na mierniku cęgowym za pomocą wyświetlacza 

cyfrowego. Wyświetlacz wartości pomiarowej miernika cęgowego zawiera 4000 zliczeń 

(count = najmniejsza wyświetlana wartość). 

Miernik cęgowy może być używany zarówno do zastosowań hobbystycznych, jak i 

profesjonalnych. 

Miernik cęgowy umożliwia pomiar prądów o natężeniu do 400 A bez konieczności 

przerywania mierzonego przewodu. 
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Oprócz funkcji pomiaru prądu, urządzenie posiada również wszystkie funkcje multimetru, 

takie jak pomiar napięcia, rezystancji, pojemności i temperatury. 

Model 11 1410 jest przeznaczony do pomiarów prądu przemiennego o natężeniu do 400 

A. 

Miernik 11 1412 nadaje się do pomiarów prądu stałego i przemiennego o natężeniu do 400 

A. 

 

 

Przełącznik obrotowy (5) 

 
Poszczególne funkcje pomiarowe wybiera się za pomocą przełącznika obrotowego, dla 

którego aktywna jest funkcja "auto range", czyli automatycznego wyboru zakresu. 

Odpowiedni zakres pomiarowy jest ustalany indywidualnie dla każdego zastosowania. 

Przycisk "MODE" (7) służy do przełączania na podfunkcję, jeśli funkcja pomiarowa jest 

podwójnie przypisana (np. pomiar rezystancji przełączania - test diody i test ciągłości lub 

przełączanie AC/DC w zakresie prądowym). 

Jeśli miernik jest ustawiony na "OFF", jest wyłączony. Urządzenie należy zawsze wyłączać, 

gdy nie jest używane. 

 
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem pomiarowym należy włożyć dołączone do niego 

baterie. Włóż baterie w sposób opisany w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja". Urządzenie 

jest zasilane dwiema bateriami AAA 1,5 V. Są one dostarczane wraz z urządzeniem. 

 

 

Spis treści 

 
Elektryczny miernik cęgowy 

Dwa mikroakumulatory 

Bezpieczny kabel pomiarowy 

Ołowiany czujnik temperatury z adapterem temperatury 

torba do przechowywania 

Instrukcja obsługi 
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Wskazania i symbole nawyświetlaczu  

 
REL Oznacza pomiar wartości względnej (= pomiar odniesienia) 

Auto oznacza "automatyczny wybór zakresu pomiarowego" 

HOLD Wyświetlany, gdy funkcja wstrzymania jest aktywna 

 Symbol wymiany baterii; należy natychmiast wymienić baterie, aby uniknąć 

błędów pomiarowych! 

 Symbol testu diody 

 Symbol akustycznego testera ciągłości 

AC Zmienna wielkość napięcia i natężenia prądu 

DC Taka sama wielkość dla prądu 

OL "Przeciążenie" wyświetlane po przekroczeniu zakresu pomiarowego 

mV miliwolt (exp.-3) 

V Volt (jednostka potencjału elektrycznego) 

A amper (jednostka natężenia prądu elektrycznego) 

Hz Hertz (jednostka częstotliwości) 

kHz Kiloherce (exp.3) 

 Ohm (jednostka oporu elektrycznego) 

k kiloohm (exp.3) 

M megaom (exp.6) 

nF Nanofarad (jednostka pojemności elektrycznej, exp.-9, symbol ) 

μF Mikrofarad (exp.-6) 

°C Stopnie Celsjusza 

°F Stopnie Fahrenheita 

 

  

+ 
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Funkcja pomiarowa 

 
Nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych 

wartości wejściowych. Nie wolno dotykać obwodów lub ich 

części, jeżeli może w nich występować napięcie wyższe niż 25 

V aCrms lub 35 V DC. śmiertelne niebezpieczeństwo! 

Przed pomiarem należy sprawdzić, czy podłączone przewody 

pomiarowe nie są uszkodzone, np. przecięte, pęknięte lub 

zgniecione. Nie wolno używać uszkodzonych przewodów 

pomiarowych. śmiertelne niebezpieczeństwo! 

Podczas pomiarów nie należy chwytać przedmiotów poza 

oznaczeniami zakresu chwytu znajdującymi się na końcówkach 

pomiarowych i mierniku cęgowym. 

 
Przewody pomiarowe można podłączyć do urządzenia 

pomiarowego tylko wtedy, gdy są one niezbędne do wykonania 

pomiaru. Ze względów bezpieczeństwa podczas pomiaru 

prądu należy odłączyć od miernika wszystkie przewody 

pomiarowe. 

należy zachować szczególną ostrożność podczas pomiarów 

szyn elektrycznych i przewodów nieizolowanych - istnieje 

ryzyko porażenia prądem. Należy nosić odzież ochronną (np. 

rękawice itp.) zgodną z wymogami bezpieczeństwa, aby 

uniknąć obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym, 

wyładowań łukowych itp. 
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a) Pomiar prądu "A" 

w celu pomiaru prądów "aC" (a~) należy postępować w następujący sposób: 

 
- Włącz miernik za pomocą 

przełącznika obrotowego i 

wybierz jeden z dwóch 

zakresów pomiarowych w "A~" 

(40 lub 400). 

- Otworzyć czujnik miernika 

cęgowego za pomocą dźwigni 

(3), owinąć wokół niego kabel, 

który ma być mierzony, i 

ponownie zamknąć czujnik 

miernika cęgowego. Wartość 

pomiaru jest wyświetlana na 

wyświetlaczu 
 

 

 

 

Zawsze zaciskaj tylko jeden przewód. Jeśli zaciśniesz kilka kabli, prądy będą 

się wzajemnie znosić i nie uzyskasz pomiaru. Stały magnetyzm czujnika prądu 

może powodować, że na wyświetlaczu pojawi się niewielki prąd, nawet jeśli 

nie jest zaciśnięty żaden przewód. Aby ustawić wyświetlacz na "0", należy 

przed pomiarem (8) nacisnąć przycisk REL. 
 

- Po zakończeniu pomiaru należy zdjąć przewody pomiarowe z mierzonego obiektu i 

wyłączyć miernik. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji "OFF". 

 
Aby zmierzyć prądy stałe DC (a ) (tylko 11 1412), należy postępować w 

następujący sposób: 

- Włączyć miernik za pomocą przełącznika obrotowego i wybrać jeden z dwóch zakresów 

pomiarowych w "A  " (40 lub 400). 

- Otworzyć czujnik miernika cęgowego za pomocą dźwigni (3), owinąć wokół niego kabel, 

który ma być mierzony, i ponownie zamknąć czujnik miernika cęgowego. Wartość 

pomiaru jest wyświetlana na wyświetlaczu 
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Zawsze zaciskaj tylko jeden przewód. Jeśli zaciśniesz kilka kabli, prądy będą 

się wzajemnie znosić i nie uzyskasz pomiaru. Stały magnetyzm czujnika prądu 

może powodować, że na wyświetlaczu pojawi się niewielki prąd, nawet jeśli 

nie jest zaciśnięty żaden przewód. Aby ustawić wyświetlacz na "0" (DC-

ZERO), należy przed pomiarem (8) nacisnąć przycisk REL. 
 
 

b) Pomiar napięcia "V"/częstotliwości "Hz"/ cyklu pracy "%" 

Aby zmierzyć napięcie, wykonaj następujące czynności: 

- Włącz miernik za pomocą przełącznika obrotowego i wybierz zakres pomiarowy 

"V/Hz". 

- Podłącz czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego V (11), a czarny 

przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego COM (10). 

- Za pomocą przycisku Mode (7) wybierz, czy chcesz mierzyć prąd stały (DC), czy 

zmienny (AC). Wybrane jednostki zostaną wyświetlone na wyświetlaczu. 

- Teraz podłącz oba pręty pomiarowe do obiektu, który ma być mierzony (generator, 

przełącznik itp.). 

- Na wyświetlaczu pojawi się wartość pomiaru. Wybór opcji AutoRange (Automatyczny 

zakres) powoduje automatyczne przypisanie właściwego zakresu pomiarowego. 

- Po zakończeniu pomiaru należy odłączyć przewody pomiarowe od obiektu 

pomiarowego i wyłączyć miernik. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji "OFF". 
 

Jeśli przed wartością pomiarową napięcia bezpośredniego pojawi się minus 

"-", oznacza to, że mierzone napięcie jest ujemne (lub końcówki pomiarowe 

zostały pomieszane). 
 

Aby zmierzyć częstotliwości lub cykl pracy, należy postępować w następujący 

sposób: 

- Włącz miernik za pomocą przełącznika obrotowego i wybierz zakres pomiarowy 

"V/Hz". 

- Za pomocą przycisku Hz% (6) wybierz, czy chcesz mierzyć częstotliwość "Hz" czy 

cykl pracy "%" - na wyświetlaczu pojawi się wybrana jednostka. 

- Podłącz przewody pomiarowe do przyrządu pomiarowego w taki sam sposób, jak 

przy pomiarze prądu. 
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- Teraz podłącz oba pręty pomiarowe do obiektu, który ma być mierzony (generator, 

przełącznik itp.). 

- Wartość pomiaru jest pokazywana na wyświetlaczu 

- Po zakończeniu pomiaru należy odłączyć przewody pomiarowe od obiektu 

pomiarowego i wyłączyć miernik. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji "OFF". 

 

c) Pomiarrezystancji  

 
Upewnij się, że wszystkie części obwodu, przełączniki i 

komponenty oraz inne obiekty pomiarowe są zawsze odłączone 

od napięcia. 

 
Aby zmierzyć rezystancję, wykonaj następujące czynności: 

- Włączyć miernik przełącznikiem obrotowym i wybrać zakres pomiarowy " ". 

- Podłącz czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego (11), a czarny 

przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego COM (10). 

- Sprawdź ciągłość przewodów pomiarowych, łącząc oba przewody pomiarowe ze sobą. 

Następnie wartość rezystancji musi wynosić około 0,5 Ohm (rezystancja własna 

przewodów pomiarowych). 

- Wcisnąć przycisk "REL" (8), aby rezystancja własna przewodów pomiarowych nie 

wpływała na kolejne pomiary rezystancji. Na wyświetlaczu pojawi się 0 Ohm 

- Podłącz teraz końcówki pomiarowe do mierzonego obiektu. Tak długo, jak mierzony 

obiekt nie jest wysokorezystancyjny lub przerwany, mierzona wartość będzie 

wyświetlana na wyświetlaczu. Poczekaj, aż wyświetlacz się ustabilizuje. W przypadku 

rezystancji >1 M może to potrwać kilka sekund. 

- Gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się napis "OL" (przeciążenie) na wyświetlaczu, 

przekroczony został zakres pomiarowy lub obwód pomiarowy został przerwany. 

- Po zakończeniu pomiaru należy odłączyć przewody pomiarowe od obiektu 

pomiarowego i wyłączyć miernik. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji "OFF". 
 

Podczas wykonywania pomiaru rezystancji należy upewnić się, że punkty 

pomiarowe, z którymi stykają się końcówki pomiarowe, są wolne od brudu, 

oleju, lakieru lutowniczego itp. W takich okolicznościach może dojść do 

nieprawidłowego pomiaru. 
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d) Testdiody  

 
Upewnij się, że wszystkie części obwodu, przełączniki i 

komponenty oraz inne obiekty pomiarowe są zawsze odłączone 

od napięcia. 

 

- Włączyć miernik za pomocą przełącznika obrotowego i wybrać zakres pomiarowy /

. 

- Podłącz przewody pomiarowe do przyrządu pomiarowego w taki sam sposób, jak przy 

pomiarze rezystancji. 

- Wybierz funkcję testu diody za pomocą przycisku MODE (7). 

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol diody  

- Teraz połącz oba pręty pomiarowe z obiektem, który ma być mierzony (dioda). 

- Na wyświetlaczu pojawi się napięcie ciągłości w woltach (V). Jeśli wyświetlany jest 

komunikat "OL", oznacza to, że pomiar diody jest wykonywany w odwrotnym kierunku 

lub dioda jest uszkodzona (przerwa). Wykonaj pomiar przeciwbiegunowy ze względów 

kontrolnych. 

- Po zakończeniu pomiaru należy odłączyć przewody pomiarowe od obiektu 

pomiarowego i wyłączyć miernik. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji "OFF". 

 
 

e) Sprawdzenieciągłości  

 
Upewnij się, że wszystkie części obwodu, przełączniki i 

komponenty oraz inne obiekty pomiarowe są odłączone od 

napięcia i rozładowane. 

 

- Włącz miernik za pomocą przełącznika obrotowego i wybierz zakres pomiarowy  

- Podłącz przewody pomiarowe do przyrządu pomiarowego w taki sam sposób, jak przy 

pomiarze rezystancji. 

- Aby włączyć funkcję testu ciągłości akustycznej, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk 

"MODE" (7). 

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "Test ciągłości".  

- Wartość pomiarowa mniejsza niż 100 Ω jest identyfikowana jako ciągłość; w tym 

przypadku emitowany jest sygnał dźwiękowy. 

- Gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się napis "OL" (przeciążenie) na wyświetlaczu, 

przekroczony został zakres pomiarowy lub obwód pomiarowy został przerwany. 
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- Po zakończeniu pomiaru należy odłączyć przewody pomiarowe od obiektu 

pomiarowego i wyłączyć miernik. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji "OFF". 

 

f) Pomiarpojemności  

 
Upewnij się, że wszystkie części obwodu, przełączniki i 

komponenty oraz inne obiekty pomiarowe są odłączone od 

napięcia i rozładowane. 

W przypadku kondensatorów elektrolitycznych należy 

przestrzegać biegunowości. 

 
- Włącz miernik za pomocą przełącznika obrotowego i wybierz zakres pomiarowy 

CAP. 

- Podłącz przewody pomiarowe do przyrządu pomiarowego w taki sam sposób, jak 

przy pomiarze rezystancji. 

- Aby włączyć funkcję pomiaru pojemności w urządzeniu VC521, należy trzykrotnie 

nacisnąć przycisk "MODE" (7). 

- Na wyświetlaczu pojawi się jednostka "nF". 
 

Ze względu na czułe wejście pomiarowe, wyświetlacz może 

pokazywać wartość w przypadku "otwartych" przewodów 

pomiarowych. Po naciśnięciu przycisku "REL" wyświetlacz ustawia się 

na "0" 
 

- Teraz połącz dwa pręty pomiarowe (czerwony = biegun dodatni/czarny = biegun 

ujemny) z obiektem, który ma być mierzony (kondensator). Po krótkiej chwili na 

wyświetlaczu pojawi się informacja o pojemności. Poczekaj, aż wyświetlacz się 

ustabilizuje. Wydajność >40 μF, może to zająć kilka sekund. 

- Gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się napis "OL" (przeciążenie) na wyświetlaczu, 

przekroczony został zakres pomiarowy. 

- Po zakończeniu pomiaru należy odłączyć przewody pomiarowe od obiektu 

pomiarowego i wyłączyć miernik. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji "OFF". 
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g) Pomiartemperatury  

 
- Włóż dostarczony adapter do pomiaru temperatury w dwa gniazda pomiarowe 

miernika. Upewnij się, że wkładasz je zgodnie z prawidłową polaryzacją. Adapter 

oznaczony znakiem "+" należy podłączyć do czerwonego złącza V (11). 

- Włożyć ołowiany czujnik temperatury do adaptera pomiarowego. Upewnij się, że 

wkładasz je zgodnie z prawidłową polaryzacją. Adapter styków czujnika temperatury 

oznaczony symbolem "+" należy włożyć do złącza oznaczonego symbolem "+" lub do 

adaptera pomiarowego. 
 

Można użyć dowolnego dostępnego w handlu czujnika temperatury typu K 

z gniazdem typu minisocket. 

Dostarczony ołowiany czujnik temperatury jest odpowiedni do pomiarów 

temperatury w zakresie od -40 do + 250 °C. 
 

- Włącz miernik za pomocą przełącznika obrotowego i wybierz zakres pomiarowy 

TEMP (11 1412). 

- Za pomocą przycisku Mode (7) na urządzeniu 11 1412 wybierz jednostki "°C" 

(stopnie Celsjusza) lub 

- "°F" (stopnie Fahrenheita). 

- W modelu 11 1410 można bezpośrednio wybrać jednostki "°C" (stopnie Celsjusza) 

lub "°F" (stopnie Fahrenheita) za pomocą przełącznika obrotowego. 

- Temperatura zostanie wyświetlona na mierniku - ustabilizowanie się wartości może 

potrwać do 30 sekund. 

- Po zakończeniu pomiaru należy zdjąć adapter pomiarowy z miernika i wyłączyć 

miernik. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji "OFF". 

 
 

FunkcjaREL  

 
Funkcja REL umożliwia pomiar wartości odniesienia w celu uniknięcia ewentualnych strat w 

linii, które mogą wystąpić np. podczas pomiaru rezystancji, lub w celu skorygowania 

magnetyzmu szczątkowego w czujniku prądu. W tym celu bieżąca wskazywana wartość jest 

ustawiana na zero. Zostanie ustawiona nowa wartość odniesienia. 

Aby włączyć tę funkcję pomiarową, należy nacisnąć przycisk "REL" (8). na wyświetlaczu 

pojawi się napis "REL". 
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Aby wyłączyć tę funkcję, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk REL, a na wyświetlaczu nie 

będzie już widoczny napis REL. 

 
 

FunkcjaHOLD  

- Funkcja HOLD umożliwia "zamrożenie" bieżącej wartości pomiaru na wyświetlaczu. 

- Naciśnięcie przycisku HOLD (4) przerywa pomiar, a na wyświetlaczu pojawia się 

ostatni pomiar. Gdy funkcja HOLD jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się napis 

"HOLD" 

- Ponowne naciśnięcie przycisku HOLD powoduje wyłączenie funkcji HOLD. 

 

 

Funkcja NCV (bezdotykowe wykrywanie napięcia) 

Funkcja NCV (bezkontaktowe wykrywanie napięcia) umożliwia wykrywanie napięcia w 

liniach bez kontaktu. Czujnik NCV jest umieszczony na końcu czujnika prądu. 

Zbliż czujnik NCV do linii lub przewodu. Czerwona dioda świeci się, gdy obecne jest napięcie 

(2). Ta funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy miernik jest włączony. 
 

Bardzo czuły czujnik NCV może powodować świecenie diody w przypadku 

obecności ładunków elektrostatycznych. Jest to zjawisko normalne i nie 

stanowi usterki. 

Aby uniknąć nieprawidłowego wykrywania, należy zawsze testować funkcję 

NCV przy znanym źródle napięcia. Nieprawidłowe wykrywanie stwarza 

ryzyko porażenia prądem! 
 
 

Funkcjaautomatycznego wyłączania zasilania  

Miernik wyłącza się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie jest używany żaden przycisk ani 

przełącznik. Funkcja ta pozwala oszczędzać energię akumulatora i wydłuża okres 

eksploatacji. 

Aby ponownie uruchomić miernik po automatycznym wyłączeniu, dotknij przełącznika 

obrotowego. 
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Konserwacja i czyszczenie 

 
Ogólne 

 
Aby zapewnić dokładność multimetru przez dłuższy czas, należy go kalibrować raz w roku. 

Poza okazjonalnym czyszczeniem i wymianą bezpieczników multimetr nie wymaga obsługi. 

Informacje dotyczące wymiany akumulatora i bezpiecznika znajdują się poniżej. 

 
Regularnie sprawdzać bezpieczeństwo techniczne przyrządu i 

przewodów pomiarowych, np. sprawdzać, czy obudowa nie jest 

uszkodzona, czy nie jest ściśnięta itp. 

 

Czyszczenie 

 
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze przestrzegać następujących 

zasad bezpieczeństwa: 

 
W przypadku otwierania pokryw lub zdejmowania części (chyba 

że można to zrobić bez użycia narzędzi) może dojść do 

odsłonięcia elementów pod napięciem. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy urządzenia 

należy odłączyć podłączone przewody od urządzenia 

pomiarowego i wszystkich obiektów pomiarowych. Wyłączyć 

miernik. 

 

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących zawierających węgiel, 

benzyny, alkoholu ani podobnych środków. Mogą one powodować korozję powierzchni 

przyrządu pomiarowego. Opary stanowią ponadto zagrożenie dla zdrowia i są wybuchowe. 

Ponadto do czyszczenia nie należy używać narzędzi o ostrych krawędziach, śrubokrętów, 

szczotek metalowych itp. 

Do czyszczenia urządzenia, wyświetlacza i przewodów pomiarowych należy używać czystej, 

niestrzępiącej się, antystatycznej, lekko wilgotnej ściereczki. 
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Wkładanie/wymiana baterii 

Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami AAA 1,5 V. 

Nową, naładowaną baterię należy włożyć przed 

pierwszym uruchomieniem urządzenia lub gdy na 

wyświetlaczu pojawi się symbol wymiany baterii  . 

 
Aby włożyć/wymienić baterię, wykonaj następujące 

czynności: 

- Odłącz podłączone przewody pomiarowe od 

obwodu pomiarowego i urządzenia pomiarowego. 

Wyłączyć miernik. 

- Poluzuj dwie śruby znajdujące się na odwrocie 

pokrywy baterii i zdejmij pokrywę baterii. 

- Włóż dwie nowe baterie do komory baterii, 

pamiętając o zachowaniu prawidłowej 

biegunowości. 

- Teraz należy ponownie dokładnie zamknąć 

pokrywę. 

 
 

Nigdy nie należy używać urządzenia pomiarowego, gdy jest 

ono otwarte. !!!RYZYKO ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ! 

Nawet baterie zabezpieczone przed wyciekiem mogą 

korodować i uwalniać substancje chemiczne, które mogą być 

szkodliwe dla zdrowia lub zniszczyć komorę baterii. 

Baterie mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta 

domowe. w przypadku ich połknięcia należy natychmiast 

skontaktować się z lekarzem. 

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy 

wyjąć z niego baterie, aby zapobiec wyciekom. 

Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą powodować 

oparzenia alkaliczne w przypadku kontaktu ze skórą. dlatego 

należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. 

Upewnij się, że baterie nie są zwarte. Nie wrzucaj baterii do 

ognia! 

Baterie nie mogą być ładowane. Zagrożenie wybuchem. 
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Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych, ponieważ są one wydajne i 

mają długą żywotność. 
 
 

Utylizacja zużytych baterii. 

Jako konsument jesteś zobowiązany (Rozporządzenie w sprawie baterii) do 

odpowiedzialnego pozbywania się wszystkich zużytych baterii i akumulatorów; nie wolno 

ich wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi! 

 
Zanieczyszczone baterie/akumulatory są oznaczone tymi symbolami, aby 

wskazać, że wyrzucanie ich do odpadów domowych jest zabronione. 

Symbole niebezpiecznych składników metali ciężkich to: Cd = kadm, Hg = 

rtęć, Pb = ołów. Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie zwrócić do 

dowolnego autoryzowanego punktu utylizacji odpadów komunalnych, do 

naszych sklepów lub do innych sklepów, w których sprzedawane są 

baterie/akumulatory. 

 
W ten sposób spełniasz wymagania prawne i przyczyniasz się do ochrony środowiska! 

 
 

Usuwanie 

Stare urządzenia elektroniczne są odpadami niebezpiecznymi i nie powinny 

być wyrzucane do śmieci domowych. Gdy urządzenie przestanie nadawać 

się do użytku, należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

gminnych punktach zbiórki odpadów. Wyrzucanie do odpadów domowych 

jest niedozwolone. 
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Rozwiązywanie problemów 

Kupując ten przyrząd pomiarowy, użytkownik nabył produkt, który został zaprojektowany 

zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i jest niezawodny w działaniu. 

Mimo to mogą wystąpić problemy lub usterki. 

 
Naprawy może wykonywać tylko autoryzowany specjalista. Jeśli masz 

pytania dotyczące obsługi urządzenia pomiarowego, skorzystaj z pomocy 

technicznej dostępnej pod adresem: 

 
CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG 

Tel. +49 2191 37 18 01 - e-mail: info@cimco.de 

 

Danetechniczne  

Wyświetlacz 4000 zliczeń 

Częstotliwość pomiaru ok. 2 operacje pomiarowe/sekundę 

Impedancja pomiarowa >10M (zakres V) 

Napięcie robocze 2 baterie 1,5 V 

Warunki pracy 5°C do 40°C; maksymalna wilgotność względna 80% 

Wysokość pracy maks. 2,000 m 

Warunki przechowywania -20°C do +60°C; maksymalna wilgotność względna 80% 

Masa ok. 205 g 

Wymiary (LxWxH) 200 x 66 x 37 (mm) 

Czujnik cęgowy maks. otwór 30 mm 

Kategoria przepięciowa CAT III 600 V 

 
Tolerancje pomiarowe 

Stwierdzenie dokładności w ± (% odczytu + błąd wskazania w liczbach (= liczba najmniejszych 

punktów)). Dokładność jest ważna przez jeden rok w temperaturze +23°C ± 5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza poniżej 75%, bez kondensacji. 
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Prąd zmienny (AC/A) 

Zakres 50-60 Hz Dokładność Definicja 

40.00 A ±(3 % + 12) 10 mA 

400.0 A ±(3.5 % + 12) 100 mA 

 

 

Prąd stały (DC/A) Tylko VC 521 

Zasięg Dokładność Definicja 

40.00 A ±(3 % + 12) 10 mA 

400.0 A ±(3.5 % + 12) 100 mA 

 

 

Napięcie stałe, zabezpieczenie przed przeciążeniem 600 V 

Zasięg Dokładność Definicja 

400.0 V ±(1.2 % + 5) 0.1 mV 

4,000 V 

±(1.8 % + 5) 

1 mV 

40.00 V 10 mV 

400.0 V 100 mV 

600 V ±(2 % + 5) 1 V 

 
 

Napięcie przemienne, zabezpieczenie przed przeciążeniem 600 V 

Zakres (50-400 Hz) Dokładność Definicja 

4,000 V 

±(2.5 % + 8) 

1 mV 

40.00 V 10 mV 

400.00 V 100 mV 

600 V ±(3.5 % + 5) 1 V 
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Rezystancja, zabezpieczenie przed przeciążeniem 600 V 

Zasięg Dokładność Definicja 

400.0  ±(1.3 % + 8) 0.1  

4.000 K 

±(1.8 % + 8) 

1  

40.00 K 10  

400.0 K 100  

4.000 M ±(2.5 % + 5) 1 K 

40.00 M ±(3.5 % + 5) 10 K 

 

 
Pojemność, zabezpieczenie przed przeciążeniem 600 V 

Zasięg Dokładność Definicja 

40.00 nF ±(4 % + 30 0.01 nF 

400.0 nF 

±(3.5 % + 15) 

0,1 nF 

4,000 μF 1 nF 

40.00 μF 0.01 μF 

100.0 μF ±(4 % + 20) 0.1 μF 

 

 
Temperatura 

Zasięg Dokładność Definicja 

-20,0 do +760,0 °C ±(3 % + 60) 0.1 °C 

 

 

Częstotliwość, zabezpieczenie przed przeciążeniem 600 V 

Zasięg Dokładność Czułość 

10 Hz - 10 kHz ±(1.5 % + 5) 15 Vrms 

 

 
Akustyczny tester ciągłości <100  

Napięcie testowe diody: 1.5V / napięcie testowe ok. 0,3 mA 

Diodowe zabezpieczenie przed przeciążeniem / tester ciągłości: 600 V 
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Nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych 

wartości wejściowych. Nie dotykaj żadnych obwodów ani ich 

części, jeżeli mogą one być pod napięciem wyższym niż 25 V 

prądu przemiennego lub 35 V prądu stałego. śmiertelne 

niebezpieczeństwo! 
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