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Sikkerhed:
Dette instrument er designet og testet i henhold til IEC 1010-1 (CAT III 300V).
• Instrumentet må aldrig anvendes på installationer hvor spændingen overstiger 300V AC
• Tangens åbning er ikke isoleret. Vær derfor opmærksom på at der ikke fremkommer en kortslutning når du anvender
tangen på blottede ledere.
• Instrumentet må ikke være tilsluttet installationen når der skiftes batteri.

Måleprocedure:
1. Vælg strømområdet (20 eller 200A)
2. Åben tangen og placer den over en af lederne
3. Aflæs værdien i displayet
Husk kun at have en leder i tangen ad gangen. Hvis du har flere vil det resultere i fejlresultat.

Datahold:
Tryk på knappen HOLD H for at “låse” displayet. (der vil herefter fremkomme et lille H i displayet) Tryk igen på
knappen for at afstille funktionen.

Autosluk:
Ca. 10 minutter efter at instrumentet er tændt slukker instrumentet automatisk. Instrumentet slukker også selvom
instrumentet er tilsluttet installationen. Du kan tænde instrumentet ved at dreje rotationsknappen tilbage til OFF og
derefter i det ønskede område (20 eller 200A).

Batteriskift:
Når symbolet BATT vises i displayet er det tid til at skifte batterierne.
1. Sæt rotationsknappen i OFF position.
2. Tryk ind, med en skruetrækker, tændstik eller lign., på den lille “knap” som er placeret på batteridækslet.
3. Skub herefter dækslet tilbage.
4. Skift batterierne med to nye LR-44 eller SR-44 batterier.
5. Skub dækslet på igen.
Vær opmærksom på at instrumentet ikke virker hvis batterierne ikke er monteret korrekt.

Tekniske data:
Område
20 A
200 A

(0 - 19,99A)
(0 - 199,9A)

Display
Måleområde
Lav batteri spænding
Overbelastet
Autosluk
Datahold
Opbevaringstemperatur
Opbevaringsfugtighed
Drifttemperatur
Driftfugtighed
Max. Diameter
Standard
Dimmensioner
Vægt
Batteriets levetid
Strømforbrug
Tilbehør

Nøjagtighed
± 2,0% ± 5D (50Hz - 1kHz)
± 2,0% ± 5D (50 - 60Hz)
± 3,0% ± 10D (40Hz - 1kHz)

Flydende crystal
20A / 200A
“BATT” vises i displayet
“1” blinker i displayet
Efter ca. 10 minutter
I begge områder
-10°C til +50°C
Op til 75%
0 til +40°C
Op til 90%
Ca. 24 mm
IEC 1010-1 CAT III, 300V
147 x 58,5 x 26mm (L x H x B)
Ca. 100g (inkl. Batterier)
Ca. 100 timer ved kontinuerligt brug
Ca. 1mA
Vejledning
2 LR-44 batterier
Taske

