HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PROCAR GÉPKOCSI
MULTIMÉTER

DA830

Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta.
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen
kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslait mérlegelni és
reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó
szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.
FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.
Szenteljen figyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások be nem tartása vagy
pontatlan teljesítése személyi sérülést okozhat a kezelőnek vagy más személyeknek, esetleg
sérülhet a berendezés vagy a feldolgozandó anyag.
Különösen ügyeljen a termék címkéin található biztonsági utasítások betartására. Ezeket a címkéket ne távolítsa el és ne tegyen bennük kárt.
Az esetleges kapcsolatfelvétel felgyorsítása
érdekében írja ide a számla ill. a blokk számát.

LEÍRÁS
A rengeteg funkcióval rendelkező multiméter nagy hasznára lehet minden profi vagy amatőr gépjárműszerelőnek. A készülék nagyméretű kijelzőjén 42 szegmens található. Mérési lehetõségek: fordulatszám
300 – 12 000 ford/perc, motor, légkondicionáló, termosztát hőmérséklet, °C-ban vagy °F-ben - 20°C-tól
+ 1 372°C-ig, egyen- és váltakozó feszültség 400 mV és 500 V között, áramerősség 40 mA és 20
A között, ellenállás 400 Ω – 40 MΩ, frekvencia 4 KHz és 400 MHz között, impulzus hossz és periódus,
lambda-szonda működés, logikai szonda, elosztó szögbeállítása. Az elem élettartama kb. 1000 óra,
üzemi hőmérséklet -10°C – + 50°C.

MŰSZAKI ADATOK
Funkció
Egyenfeszültség

Tartomány
400 mV
4V
40 V
500 V
400 mV
4V
40 V
500 V
40 mA
400 mA
20 A

Felbontás
100 μV – 0,1 V

Pontosság
± (0,5% + 2 dgt)

Impendancia
11 MΩ

100 μV – 0,1 V

± (1,2% + 4 dgt)

11 MΩ

10 μA – 10 mA

Váltóáram

40 mA
400 mA
20 A

10 μA – 10 mA

Ellenállás

400
4K
40 K
400 K
4M
40 M

0,1 Ω – 10 kΩ

± (1,5% + 5 dgt)
mA tartományban
± (2,0% + 5 dgt)
mA tartományban
± (1,5% + 5 dgt)
mA tartományban
± (2,0% + 5 dgt)
mA tartományban
± (1,0% + 3 dgt)
tartomány: 400 – 4 M
± (3,0% + 5 dgt)
tartomány: 40 M

Váltakozó
feszültség

Egyenáram
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fordulat/perc
közvetlen
gyújtásrendszer
elosztó
szögbeállítása
üzemi ciklus %
Hőmérséklet

300 - 12 000
fordulat/perc
300 - 1200
fordulat/perc
8
6
4%
0,1% - 100%
-40°F - 2 502°F
-20°C - 1 372°C

Frekvencia

4 kHz
40 kHz
400 kHz
4 MHz
40 MHz
400 MHz
Impulzus hossz
40 ms
Periódus (ms)
40 ms
A tekercs másodlagos 40 kV
feszültsége
A mérés sebessége
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Relatív páratartalom
Az elem élettartama
Méretek

1 - 10 fordulat/
perc
10 ford/perc

± (1,0% + 5 dgt)
± (1,0% + 5 dgt)

0,1° vagy 0,1%

± (1,0% + 3 dgt)

0,1%
1°F vagy 1°C

1 Hz - 100 kHz

± (1,0% + 3 dgt)
±(1,0% + 3°C vagy 6°F)
0°C-nál (- 32°F) – 400°C
(750°F) ± (2,0% + 3°C vagy
6°F) 0°C (-32°F) alatt vagy
400°C(750°F) felett
± (0,2% + 2 dgt)

0,01 ms
0,01 ms
10 V

± (2,0% + 3 dgt)
± (2,0% + 3 dgt)
± (5,0% + 10 dgt)

Digitális kijelző: 2 s
Analóg kijelző: 20 s
-10°C - +50°C
-30°C - +60°C
0% – 80% (0°C – 50°C)
kb. 1 000 óra
215 × 100 × 48 mm (a védő gumiborítás nélkül)
210 × 89 × 42 mm (a védő gumiborítással együtt)

A csomag tartalma:
DA 830 digitális multiméter
Piros mérőkábel érzékelővel
Fekete mérőkábel érzékelővel
Hőmérséklet érzékelő
PRM érzékelő
Kondenzátor érzékelő
RS – 232 kábel
Védőborító
2 hagyományos elem
Kézikönyv
Doboz
A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt
előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak a műszaki adatok.
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
• A terméket csak 18 évesnél idősebb, megfelelő munka- és egészségvédelmi oktatásban részesült személy használhatja.
! Általános figyelmeztetések
• A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
• Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak kezelésével, működésével, elemeivel és a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
• Gondoskodjon róla, hogy a berendezés használója alaposan megismerkedjen a berendezés kezelésével, működésével, elemeivel és a használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
• Mindig tartsa be a címkéken feltüntetett biztonsági utasításokat. Ezeket a címkéket ne távolítsa el és
ne tegyen bennük kárt. Ha sérült vagy olvashatatlan a címke, lépjen kapcsolatba az eladóval.
• Tartsa rendben és tisztán a munkahelyet. A rendetlenség a munkaterületen balesetet okozhat.
• Soha ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított helyen. Mindig ellenőrizze, hogy a talaj stabil és
a munka jól hozzáférhető legyen. Mindig álljon stabilan.
• Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha
nem tud rá teljesen koncentrálni.
• A szerszámait tartsa karban és tisztán.
• A fogantyút és vezérlőelemeket tartsa szárazon, olaj- vagy zsírfoltoktól mentesen.
• Ne engedje, hogy a készülékhez hozzáférjenek állatok, gyerekek és illetéktelen személyek.
• Ne dugja a lábát vagy kezét a munkaterületre.
• Soha ne hagyja a berendezést működés közben felügyelet nélkül.
• A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
• A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot,
biztonsági lábbelit, stb.).
• Ne nyújtózkodjon túl messzire, mindig mindkét kezét használja.
• Ne használja a berendezést alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
• Ha szédül, elgyengülésektől, ájulásoktól szenved, ne használja a berendezést.
• A berendezés bárminemű módosítása tilos. NE HASZNÁLJA, ha görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
• Soha se végezzen karbantartást a berendezésen működés közben.
• Ha bármiféle szokatlan hangot vagy más szokatlan jelenséget észlel, azonnal szakítsa félbe a munkát és kapcsolja ki a gépet.
• Gondoskodjon a gép megfelelő karbantartásáról. Használat előtt ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e
meg.
• Javításnál és karbantartásnál csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
• A gyártó által nem javasolt kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezethet.
• Az adott munkának megfelelő berendezéseket használjon. Ne terhelje túl a gépet vagy a kis teljesítményű alkatrészeket, és ne használja őket olyan munkához, amely nagyobb berendezést igényel.
• Védje a berendezést a túlzott hőtől és napsugárzástól.
• A készülék nem alkalmas víz alatti, vagy nedves környezetben történő munkára.
• Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
• A gép beindítása előtt ellenőrizze, hogy valamennyi biztonsági elem simán és hatékonyan működik-e.
Győződjön meg róla, hogy minden mozgó alkatrész jó állapotban ven.
• Ellenőrizze, nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően illeszkedik-e. Ellenőrizzen minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
• Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell
javítani vagy ki kell cserélni.
! Elemes készülék
• Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket. Károsodás veszélye
a kifolyó elemek miatt.
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! Finommechanika
• A berendezést soha ne fogja satuba.
• Óvja a berendezést az ütéstől és leeséstől. A munka befejezése után tegye vissza a dobozba.
! Összeállítások
• Ne használja a berendezést, amíg nincs teljesen összeállítva az útmutató szerint.
! Elektromos berendezés
• Elektromos szerszámok használatánál mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve
a következőket, a tűzveszély, áramütés és személyi sérülés kockázatának megelőzése érdekében.
Ezen termék üzembe helyezése előtt olvassa el és jegyezze meg ezeket az utasításokat.
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó a megfelelően rögzített konnektorba van bedugva. A hálózati
feszültségnek meg kell egyeznie a címkén jelzett feszültséggel, nehogy a motor túlmelegedjen és
kiégjen, vagy ellenkezőleg, elégtelen teljesítményt nyújtson.
• Mielőtt bekapcsolja a hálózatba, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban
legyen. Ha a berendezésnek nincs főkapcsolója, a csatlakozó szolgál helyette erre a célra. A munka
befejezése után húzza ki a hálózati vezeték csatlakozóját a konnektorból.
• Az elektromos készülékeket soha ne a kábelnél fogva mozgassa. Ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót az aljzatból.
• Védje a tápkábelt a magas hőtől, olajtól, oldószerektől és éles tárgyaktól.
• Rendszeresen ellenőrizze a kábelt és sérülés esetén szakemberrel javíttassa meg. Rendszeresen
ellenőrizze a hosszabbító kábeleket és sérülés esetén cserélje ki őket.
• Szükség esetén mindig jó minőségű hosszabbító kábelt használjon megfelelő teljesítménnyel, és
teljesen tekerje le. Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e. A hibás kábelt ki kell cserélni vagy meg
kell javítani.
• Karbantartás, javítás, alkatrészcsere és hasonló tevékenységek megkezdése előtt kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
• Ügyeljen arra, hogy a berendezés önmagától ne kapcsolhasson be. Az ujjait ne tartsa az indító gépezet közelében, ha nem feltétlenül szükséges.
• Ha a berendezést hozzá kell erősíteni a munkaasztalhoz, a szerelés befejezése után engedje
ki a biztosító gombot.
• Ne működtesse robbanásveszélyes környezetben (lakkozásnál, gyúlékony folyadékokkal való munkánál stb.)
• Ne használja nedves környezetben, vagy ha a berendezés nedves. Az elektromos berendezést
normál környezetre tervezték, ahol a hőmérséklet +5 és +40 °C között van, és a relatív páratartalom
+ 40°C hőmérséklet esetén nem haladja meg az 50%-ot.
• Az elektromos berendezéseknek meghatározott időközönként rendszeres ellenőrzésen kell átesniük.

ÖSSZESZERELÉS
• Mielőtt a berendezés csomagolását kidobja, győződjön meg róla, hogy nem maradt-e benne valamilyen alkatrész. Ha igen, keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel.
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KEZELÉS
3. Első kezelőpanel:
3.1. LCD kijelző:
Az analóg kijelző (42 szegmenssel) megjeleníti az aktuálisan mért értéket a kiválasztott
mérési üzemmódban.

3.2. Mérési üzemmódok átváltása:
Válassza ki a kívánt üzemmódot és kapcsolja ki a készüléket.
Kikapcsolva ("OFF")
Fordulat/perc ("RPM")
Hőmérséklet °C/°F („TEMP °C/°F“)

))) →
Ω
△/▽
O2
A pedál érzékelőjének helyzete ("TPS") /
légtömegmérés ("MAF")
Egyenáram (A) („DC current A“)
Egyenáram (mA) („DC current mA“)
Váltakozó áram (A) („AC current A“)
Váltakozó áram (mA) („AC current mA“)
Egyenfeszültség ("DCV")
Váltakozó feszültség ("ACV")
kV („KV“)
Az elosztó érintkezőinek beállítása
Hz
Impulzusok hossza ms
("MS pulse width")
Teljesítmény % ("Duty %")

Akkor váltson, ha a készülék ki van kapcsolva
A percenkénti fordulatszám mérése
A csomag tartalmazza a termosztát, a motor hűtőrendszere, a fűtő-/hűtőrendszer és a szellőzés kapcsolója
hőmérsékletének mérésére szolgáló érzékelőt Celsius és
Fahrenheit fokokban
Szakadásmentesség vizsgálata vagy diódák mérése
Ellenállás mérése
Feszültség logikai szonda megállapítása: nagy, kicsi,
vagy impulzus
Az O2 érzékelő állapotának megállapítésa: jó vagy rossz
„TPS“: A pedál helyzetének megállapítása: jó vagy rossz
„MAF“: A légtömegmérő állapotának megállapítása: jó
vagy rossz
Egyenáram mérése 20 A-ig
Egyenáram mérése 400 mA-ig
Egyenáram mérése 20 A-ig
Egyenáram mérése 400 mA-ig
Egyenfeszültség mérése
Váltakozó feszültség mérése
A gyújtótekercs másodlagos feszültségének mérése
Az elosztó-érintkezők közvetlen érzékelésének mérése
4, 6, 8 stb % hengergépre
Frekvencia mérése
Miliszekundum impulzushossz +/- gombbal a pontos
üzemanyag-befecskendezés, nem működő levegőszabályozó motorok mérésére
Az elosztó-érintkezők teljesítménye és beállításai
közvetlen érzékelésének mérése 4, 6, 8 stb %
hengergépre; átalakítási rajz nem szükséges

3.3. Csatlakozók:
1.
2.
3.
4.

20 A
Fordulat/perc ("RPM")

Bemenő teljesítmény vizsgálata 20 A tartományban
Bemenő teljesítmény vizsgálata mA és fordulat/perc
tartományban
Kommunikációs port ("COM") Föld, minden tartományban használható
V/Ω
Egyen- és váltófeszültség bemenő teljesítmény,
szakadásmentesség, ellenállás, teljesítmény, diódák
és frekvencia vizsgálata
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3.4. Funkciógombok:
megtartás ("HOLD")
REL△
MAX/MIN
Tartomány
(„RANGE“)
RS232

Világítás („LIGHT“)
°C/°F
# CYL
± gomb („TRIG ±“)

a mérési eredmények megőrzése a kijelzőn
2 mérés közti különbség megjelenítése
a legmagasabb és a legalacsonyabb mért érték megjelenítése
Mérési tartomány az adott funkcióban
Számítógépes interfész a számítógéppel való összekapcsolásra RS232-n
keresztül. A mérési eredmények feljegyzésre és megőrzésre kerülnek
további elemzés céljából. Az aplikációs állományok a felszereltség részei.
A háttérvilágítás a rossz környező fényviszonyok esetén használható
A hőmérséklet mértékegységei
Az elosztó-érintkezők beállításai közvetlen érzékelésének mérése
4, 6, 8 stb % hengergépre
összehangolható az impulzus felmenő vagy lemenő szakaszától

3.5. Auto vagy Kézi üzemmód választása.
Ha nem ismeri a feszültség (AC - DC) maximális értékét, hagyja a készüléket auto
üzemmódban.
Ha feltételezi, hogy ismeri a mérendő feszültség maximális értékét, vagy ismételt mérés
esetén a RANGE gombbal válassza ki a megfelelő mértékegység-tartományt.
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4. Csatlakoztatás és működtetés
Előbb válassza ki a megfelelő mérési üzemmódot, és csak azután csatlakoztassa a megfelelő
mérőkábeleket.
Ezzel megóvja a készülék épségét.
A mérési tartomány túllépése esetén a készülék figyelmeztető hangjelzést ad ki és a kijelzőn
a -1 üzenet jelenik meg. Kapcsolja át a készüléket a következő magasabb mérési szintre.

4.1. Egyenfeszültség („DC Voltage”)
1=fekete kábel
2=piros kábel
1.
2.
3.
4.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (1) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (2) a V/Ω hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot egyenfeszültségre („DC Voltage“).
Csatlakoztassa a fekete kábelt (1) a feltételezett - pólushoz, a piros kábelt (2) pedig
a + pólushoz.
5. Azonnal leolvashatja a mérés eredményét. Hibás polaritás esetén a készülék feszültséget jelez.
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4.2. Váltakozó feszültség („AC Voltage“)
1=piros kábel
2=fekete kábel
1.
2.
3.
4.
5.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a V/Ω hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot váltakozó feszültségre („AC Voltage“).
Csatlakoztassa a vizsgálati alkatrészt a piros (1) és a fekete (2) kábelhez.
Azonnal leolvashatja a mérés eredményét.
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4.3. Ellenállás
1=piros kábel
2=fekete kábel
1. Állítsa be a kívánt pozíciót (2 k, 20 k, 200 k, 2 M, 20 M) Ω auto-mérési üzemmódban.
2. Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
3. Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a V/Ω hüvelybe.
4. Csatlakoztassa a vizsgálati alkatrészt a piros (1) és a fekete (2) kábelhez.
5. Azonnal leolvashatja a mérés eredményét.
Amennyiben a kijelzőn a O.L üzenet jelenik meg, az ellenállás végtelen, vagy nagyobb,
mint az Ön által választott skála. Kapcsolja át a készüléket a következő magasabb
mérési szintre.
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4.4. Szakadásmentesség
1=fekete kábel
2=piros kábel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (1) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (2) a V/Ω hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot Szakadásmentességre („Continuity“)
Csatlakoztassa a vizsgálati alkatrészt a piros (2) és a fekete (1) kábelhez.
Ez a vizsgálat nyílt („open”) vagy rövid („short”) tesztelést tud végezni.
Ha be van állítva a Szakadásmentesség akusztikus üzemmód, hangjelzést fog
hallani.

11

4.5. Diódák
1=piros kábel
2=fekete kábel
1.
2.
3.
4.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a V/Ω hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot Dióda („Diode“) állásba.
Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a katódhoz, a piros kábelt (1) pedig az anódhoz.
Helyes csatlakoztatás esetén a készülék megmutatja a dióda feszültségesését.
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4.6. Hőmérséklet
1. Állítsa a mérési üzemmódot Hőmérséklet („TEMP“) állásba
2. Csatlakoztassa a hőmérő kábelt a multiméter megfelelő csatlakozójához. Ügyeljen
a helyes polaritásra.
3. A hőmérő szonda másik végével érintse meg a mérendő tárgyat. A hőmérő szonda
nagyon egyszerű.
4. Azonnal leolvashatja a mérés eredményét.
5. Szükség esetén a funkciógombbal váltson °C/°F („Celsius“ vagy „Fahrenheit“)
között.
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4.7. Egyenáram (A)
1=piros kábel
2=fekete kábel
1.
2.
3.
4.
5.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a 20 A hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot Egyenáram (A) („DC Current A“) állásba
Csatlakoztassa a vizsgálati alkatrészt a piros (1) és a fekete (2) kábelhez.
Azonnal leolvashatja a mérés eredményét.
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4.8. Egyenáram (mA)
1=fekete kábel
2=piros kábel
3= 0 – 400 mA, egyenáram
1.
2.
3.
4.
5.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (1) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (2) a mA/ ford/perc („mA/RPM“) hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot Egyenáram (mA) („DC Current mA“) állásba.
Csatlakoztassa a vizsgálati alkatrészt a piros (2) és a fekete (1) kábelhez.
Azonnal leolvashatja a mérés eredményét.
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4.9. Váltakozó áram (mA)
1=piros kábel
2=fekete kábel
3= 0 – 400 mA, váltakozó áram
1.
2.
3.
4.
5.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a mA/ ford/perc („mA/RPM“) hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot Váltakozó áram (mA) („AC Current mA”) állásba.
Csatlakoztassa a vizsgálati alkatrészt a piros (1) és a fekete (2) kábelhez.
Azonnal leolvashatja a mérés eredményét.
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4.10. Váltakozó áram (A)
1=piros kábel
2=fekete kábel
3= 0 – 20 A, váltakozó áram
1.
2.
3.
4.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a 20 A hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot Váltakozó áram (A) („AC Current A“) állásba.
Azonnal leolvashatja a mérés eredményét.
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4.11. A pedál érzékelőjének helyzetmérője („TPS”) / légtömegmérés („MAF”)
1=piros kábel
2=fekete kábel
3=ECU (=a motor vezérlőegysége)
4=Az érzékelő helyzetmérő állása („TPS“)
5=Az érzékelő helyzetmérő állása („MAF“)
1. Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
2. Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a V/Ω hüvelybe.
3. Állítsa a mérési üzemmódot „A pedál érzékelőjének helyzetmérője („TPS”) / légtömegmérés („MAF”)” helyzetbe.
4. Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a katódhoz, a piros kábelt (1) pedig az anódhoz.
5. A csatlakoztatás után ellenőrizze, megváltozott-e a jel. Ha igen, a „LO“ dióda világítani fog.
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4.12. O2- lambda-szonda
1=piros kábel
2=fekete kábel
3=ECU (=a motor vezérlőegysége)
1.
2.
3.
4.
5.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a V/Ω hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot O2-re.
Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) és a piros kábelt (1) az ábrának megfelelően.
Amennyiben a csatlakoztatás után a teljesítmény feszültsége 0 V és 1 V között
mozog, és kigyulladnak a „HI“ és „LO“ diódák, a csatlakoztatott egység megfelelő.
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4.13. △/▽ Impulzus szint + frekvencia mérése
1=piros kábel
2=fekete kábel
1.
2.
3.
4.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a V/Ω hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot △/▽ állásba
Ha a feszültség 3,5 V-nál nagyobb, a „HI” dióda gyullad ki. Ha a feszültség
1,5 V-nál kisebb, a „LO” dióda gyullad ki.
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4.14. Hz (Frekvencia)
1=piros kábel
2=fekete kábel
1. Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a V/Ω hüvelybe, a fekete kábelt (2) pedig a kommunikációs port („COM”) hüvelybe.
2. Állítsa a mérési üzemmódot Frekvencia Hz („Hz”) állásba.
3. Csatlakoztassa a vizsgálati alkatrészt a piros (1) és a fekete (2) kábelhez.
4. A kijelzőn „Hz” felirat jelenik meg. Azonnal leolvashatja a mérés eredményét. Lehetséges mérések: kimeneti frekvencia, pl. ABS szenzor, CAMszenzor, a gépkocsi
sebességérzékelő szenzora (VSS), elosztó, üresjárati fordulatszám, a motor elektronikus vezérlése, EEC, ECR, stb.
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4.15. kV
1=fekete kábel
2=piros kábel
3=a gépkocsi földelése
1. Állítsa a mérési üzemmódot kV állásba.
2. Csatlakoztassa a piros kábelt (2) a középső hüvelybe: ford/perc („RPM”) / indukciós
(„INDUCTIVE“).
3. Csatlakoztassa a magasfeszültség föld-kábelét a 20 A bemenethez.
4. Azonnal leolvashatja a mérés eredményét.
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4.16. Impulzusok hossza ms („ms pulse width”)
1=piros kábel
2=fekete kábel
1. Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a ford/perc („RPM”) hüvelybe, a fekete kábelt (2)
pedig a kommunikációs port („COM”) hüvelybe. Mindkét kábelt csatlakoztatni kell
az üzemanyag-befecskendező bilincséhez.
2. Állítsa a mérési üzemmódot Impulzusok hossza ms („ms pulse width”) állásba.
3. Csatlakoztassa a piros kábelt (1) az üzemanyag-befecskendező bilincsének pozitív
oldalához.
4. Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) az üzemanyag-befecskendező bilincsének negatív oldalához.
5. Forgassa meg a motort üresjáratban, hogy kialakuljon a befecskendező hatékony
impulzushossza. A befecskendezés rendszeresen, 3 ms-ként kerül ellenőrzésre.
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4.17. Teljesítmény % („Duty %”)
1=piros kábel
2=fekete kábel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a V/Ω hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot Teljesítmény % („Duty %”) állásba.
Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a Hall-effektus szenzor vezetékéhez.
Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a motor földeléséhez.
Forgassa meg a motort és olvassa le a mért értékeket.
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4.18. Az elosztó érintkezőinek beállítása („DWELL“)
1=piros kábel
2=fekete kábel
3=elosztó
1. Csatlakoztassa a piros kábelt (1) a jobboldali V/Ω hüvelybe az elosztó érintkezőinek
beállításához („DWELL“).
2. Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
3. Állítsa a mérési üzemmódot az elosztó-érintkezők beállításának mérésére
(„DWELL“).
4. Csatlakoztassa a piros kábelt (1) az elosztóhoz vagy a gyújtótekercs negatív pólusához.
5. Csatlakoztassa a fekete kábelt (2) a motor földeléséhez.
6. Forgassa meg a motort és olvassa le a mért értékeket.
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4.19. Fordulat/perc („RPM”)
1=fekete kábel
2=piros kábel
1.
2.
3.
4.
5.

Csatlakoztassa a fekete kábelt (1) a kommunikációs port hüvelyébe („COM”).
Csatlakoztassa a piros kábelt (2) a mA/ ford/perc („mA/RPM“) hüvelybe.
Állítsa a mérési üzemmódot a fordulat/perc („RPM“) állásba.
Csatlakoztassa az indukciós érzékelőt a multiméterhez.
Ezután csatlakoztassa az indukciós érzékelőt a gyújtókábelhez. Győződjön meg
róla, hogy az indukciós érzékelőn levő nyíl a gyújtógyertya felé irányul.
6. Forgassa meg a motort és olvassa le a mért értékeket.

Figyelem: Ha a kijelző nem stabil, próbáljon meg igazítani az indukciós érzékelő helyzetén. Közvetlen gyújtásrendszerű és kétütemű motorok ford/perc mérésénél a mért
értéket el kell osztani 2-vel.

Irány
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PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSA:
Probléma
Az LCD kijelző
nehezen olvasható
Elemcsere

Tartományon kívüli
jelzés
A polaritás
automatikus jelzése

Lehetséges megoldás
Ha a készülék bekapcsolása után a kijelző nehezen olvasható, ellenőrizze az elemben levő feszültséget. Ha az elem feszültsége 2,5 V alatt van,
ki kell cserélni.
A multimétert 3 V-os elem táplálja. Ha a kijelzőn megjelenik
a "lemerült elem" („LOW BAT“) üzenet, cserélje ki az elemet.
Az elem cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa
el a készülék alsó részén levő csavart, helyezze be az új elemet, majd
csavarozza vissza.
A kijelzőn automatikusan megjelenik a „1“ vagy „–1“ üzenet.
Ha túllépte a megadott tartományt, állítsa át a készüléket
a következő magasabb mérési szintre.
Ha fordítva történt a bekötés, a kijelzőn mínusz (-) jel jelenik meg.

KARBANTARTÁS
• Az eszközt mindig tartsa tisztán. Az eszköz mechanizmusába kerülő szennyeződések az eszköz
károsodását okozhatják.
• A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
• A műanyag részeket szappanos vízbe mártott ronggyal javasolt áttörölni.
• A fém felületeket petróleumba mártott ronggyal tisztítsa.
• A nem használt készüléket konzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
• Bármiféle karbantartási munkát csak akkor szabad végezni, ha a csatlakozó ki van húzva a hálózatból.
• A ventillátor testét tartsa tisztán, hogy biztosítva legyen a motor megfelelő hűtése.
• Minden karbantartási munkát csak szakember végezhet.
• A javításhoz csak eredeti alkatrészt használjon.

MEGSEMMISÍTÉS
A termék élettartamának lejárta után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni.
A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után külön újrahasznosíthatóak.
1. Szerelje ki a gép minden alkatrészét.
2. Az alkatrészeket válogassa szét anyaguk szerint (fém, gumi, műanyag, stb.).
A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, töltők, elektronika, akkumulátorok, elemek...).
A hulladékra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel.
Az elektromos hulladékot tilos háztartási hulladék közé kidobni.
A készülék leadható elektromoshulladék-gyűjtő helyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a települési
önkormányzatnál vagy az interneten találhat.
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???
GARANCIALEVÉL
1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk
a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében, a garanciavállalás a kimutatott anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik. Más, közvetlen vagy közvetett, személyeket vagy anyagot érintő károkra vonatkozó igények kizárva.
2. A garanciavállalás nem vonatkozik szakszerűtlen szerelés vagy kezelés, túlterhelés, a használati útmutató
előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy munkaeszköz használata, illetéktelen személy
beavatkozása, szállítás során vagy mechanikus sérülések által bekövetkező károkra. Néhány terméknél vagy
részeinél, mint pl. tartozék, motor, szigetelés és forrólevegős elemek, amelyek időszakos cserét igényelnek,
a használat során elhasználódásra lehet számítani, ami már nem garancia tárgya.
3. A jótállási igény érvényesítésénél igazolni kell, hogy a terméket ott vásárolták, ahol a reklamációt benyújtják,
és hogy a jótállási idő még nem járt le. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk,
hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladóhely pecsétje és az eladó aláírása, ill. az érvényes vásárlási bizonylatot.
4. A reklamációt azon az eladóhelyen érvényesítse, ahol a terméket vette, ill. szét nem szedett állapotban
küldje javításra.
5. A jótállási idő meghosszabbodik a termék garanciális javításának idejével. A reklamált terméket javításra a hiba
leírásával küldje, rendesen becsomagolva (legjobb az eredeti dobozban, amit erre a célra ajánlott megőrizni)
és a mellékelt és kitöltött garancialevéllel vagy más bizonylattal, ami a reklamációs jogot alátámasztja.
6. A terméket szervizbe csak tiszta állapotban adja le. Ellenkező esetben higiéniai okokból nem fogadható el,
vagy díjat kell számlázni a tisztításért.
KH TRADING, Kft.
Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800
Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:
Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
er tekesites@uni-max.hu
sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Czech Republic

Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy
minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat
segítségével lehet elküldeni a következő címre.
A csomagon jól látható módon tüntesse fel: "KH Trading begyűjtés"
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360
Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu
06/40/900-800
Termék:
Típus:

Sorozatszám (terméksorozat):

Gyártás dátuma:

A javítóműhely megjegyzései:

Eladás dátuma, pecsét, aláírás:

