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Afmetingen: 340x270x40mm (hxbxd)
Spanningsbereik (AC/DC):
- 0 - 3V
- 0 - 10V
- 0 - 30V
- 0 - 100V
Stroomsterktebereik (AC/DC):
- 0 - 50mA
- 0 - 100mA
- 0 - 1A
- 0 - 5A
- 0 - 10A
Nauwkeurigheid: 2,5%
Gewicht: 1,2kg

BELANGRIJK:
•
•

•
•

Kies voordat u een aansluiting maakt zorgvuldig de juiste instellingen met
knop 3 en 4. Een onjuiste instelling kan grote schade veroorzaken
Om stroomsterkte te kunnen meten moet de meter in serie worden geschakeld. Onbelast en paralel schakelen zal de meter laten doorbranden. Deze
schade valt NIET onder de garantie. Voor een correcte schakeling: zie
www.vosinstrumenten.nl/ammeter
Als u de meter niet gebruikt of hem verplaatst, vergrendel dan altijd de
wijzer met de schuifknop 6. De knop in de rechterstand zorgt voor
vergrendeling
U kunt de meter schoonmaken met een vochtige doek, nadat u de meter
heeft losgekoppeld en de wijzer heeft vergrendeld. Droog hem met een
zachte droge doek af

1. Schaal

4. Functie selectieknop

2. Veiligheidsbussen

5. Nulpunt afstelknop

3. Meetbereik instelknop

6. Wijzervergendeling

BEDIENING
1. Schuif de wijzervergrendeling (6) naar links om de wijzer vrij te maken.
2. Kies de gewenste functie met knop 4. Pas het nulpunt aan met de knop 5
aan de gekozen instelling: een linker nulpunt voor ampère- of voltmeting (AC
volt) of een midden nulpunt voor DC voltmeting of galvanometer. Sluit meetsnoeren aan op aansluitbussen binnen de range van de meting. Gebruik de
rode bus met het ‘+’ teken voor het meten van lagere spanningen.
Omdat de meter een vaste schaalindeling heeft zal de aangegeven waarde
in verhouding geïnterpreteerd moeten worden: als een 5A bus gebruikt wordt,
moet de 10 op de schaal als 5 worden gelezen.
3.Kies de beste stand voor het meetbereik met knop 3. Kies in geval van twijfel altijd het hoogste bereik en ga stap voor stap terug tot het gewenste bereik
is gevonden. Een te laag bereik en een te hoge spanning zal de
meter onherstelbaar beschadigen.
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