
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Termo de Garantia 
 
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram  
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso 
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito 
funcionamento. 
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, 
que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 12 meses a 
partir da data da compra. 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas 
de prova, bolsa de transporte, sensores, etc. 
 
Excluem-se de garantia os seguintes casos: 
a) Uso incorreto, contrariando as instruções; 
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados. 
 
Observações: 
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
certificado de calibração, deve ser  encaminhada uma carta junto com o 
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da 
Instrutherm. 
• Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma 
nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito. 
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de 
manutenção ou emissão de certificado de calibração. 
• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. 
Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas 
recarregáveis. 
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 
sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 
barras e n.º de série do equipamento. 
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e 
riscos correm por conta do comprador. 
 

O manual pode sofrer alterações sem  prévio aviso. 
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1. Informações de Segurança 

 

Favor notar que particularmente, o uso inapropriado pode causar 
choques ou danos ao medidor quando utilizado. Quando estiver usando o 
medidor esteja de acordo com procedimentos de segurança básicos e 
siga completamente as medidas de segurança citadas no manual 
operacional. Para fazer bom uso das funções do medidor e garantir 
operação segura, favor ler cuidadosamente e seguir os procedimentos no 
manual operacional. 

O medidor segue as condições tecnológicas gerais segundo o multímetro 
digital GB/T 13978-92, GB4793.1-1995 (IEC 61010-2-032) requerimentos 
de segurança de instrumentos de medição eletrônicos com poluição 
secundária e alta voltagem padrão de CAT IV 600V e CAT III 1000V. 

Favor seguir as instruções de segurança para garantir o uso correto do 
medidor. 

O medidor proverá serviços satisfatórios se usado e protegido 
corretamente. 

1.1 Preliminares 

1.1.1 Quando utilizando o medidor, o usuário deverá estar de acordo com 
as regras padrões de segurança: 

- Proteção geral para choques 

- Previna o uso errôneo do medidor 

1.1.2 Favor checar por danos durante o transporte após receber o 
medidor. 

1.1.3 Se o medidor for armazenado e enviado sob pobres condições, 
favor confirmar se o medidor não está danificado. 

1.1.4 A sonda deve estar em boas condições. Antes de usar, favor checar 
se o isolamento da sonda está danificado ou se o fio de metal está 
exposto. 

1.1.5 Use a tabela de sonda providenciada com o medidor para garantir a 
segurança. Caso necessário, substitua o sensor com outra sonda idêntica 
ou uma com o mesmo nível de performance. 
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ANOTAÇÕES__________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
___________________________ 
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1.2 Manipulação 

1.2.2 Quando utilizando, selecione a função e o alcance de medição 
corretos. 

1.2.2 Não meça com o a indicação de valor excedente identificado em 
cada alcance de medição. 

1.2.3 Quando medindo o circuito com o medidor conectado, não encoste 
com a ponta do sensor. 

1.2.4 Quando medindo, se a voltagem a ser medida for maior que 60 V 
DC ou 30 V AC (RMS), sempre mantenha seus dedos atrás do dispositivo 
de proteção. 

1.2.5 Não meça voltagem maior do que AC 750V. 

1.2.6 No modo de medição manual, quando medindo o valor, selecione o 
alcance de medição mais alto primeiro. 

1.2.7 Antes de rotacionar o botão conversor para alterar a função, remova 
a sonda do circuito a ser medido. 

1.2.8 Não meça o resistor, o capacitor, o diodo e o circuito conectados à 
energia. 

1.2.9 Durante testes de correntes, resistores, capacitores, diodos e 
conexões de circuito, tenha cuidado para evitar conectar o medidor a uma 
fonte de voltagem. 

1.2.10 Não meça a capacitância antes do capacitor ser descarregado 
completamente. 

1.2.11 Não use o medidor em gases explosivos, vapor ou ambientes 
empoeirados. 

1.2.12 Se forem descobertos fenômenos anormais ou falhas no medidor, 
pare de utilizá-lo. 

1.2.13 A não ser que o estojo inferior do medidor e da tampa de bateria 
estejam completamente presos, não use o medidor. 

1.2.14 Não armazene ou use o medidor em condições de luz do Sol 
direta, alta temperatura e alta umidade. 
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1.3 Simbologia 

- Nota (informações importantes de segurança. Verificar o manual 
operacional) 

- Pode ser usado para condutores de eletricidade perigosos. 

- Proteção de isolamento duplo (classe II) 

- De acordo com o nível de proteção de tolerância de pulso de voltagem 
provido pela IEC 61010-1, padrão de sobrecarga (instalação) nível III e 
grau de poluição2. 

- O medidor está de acordo com os padrões EU 

- Aterramento 

 

1.4 Manutenção 

 

1.4.1 Não tente abrir o fundo do medidor para ajustes ou reparos. Tais 
operações podem ser realizadas apenas por técnicos que entendem 
sobre o instrumento e sobre os perigos de choques elétricos. 

1.4.2 Antes de abrir o fundo do medidor ou a tampa de bateria, remova a 
sonda do circuito a ser medido. 

1.4.3 Para evitar leituras errôneas causando choques elétricos quando a 
imagem aparecer no display, substitua a bateria imediatamente. 

1.4.4 Limpe o medidor com um pano úmido e um pouco de detergente. 
Não use solventes abrasivos. 

1.4.5 Desligue o medidor quando não estiver sendo utilizado. Altere o 
alcance de medição para a posição OFF. 

1.4.6 Se o medidor não for utilizado por muito tempo, remova a bateria 
para prevenir o medidor de ser danificado, 
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5. Manutenção 

 
5.1 Substituição de bateria 

 ATENÇÃO 

Antes de abrir a tampa de bateria, remova o sensor do circuito a ser medido 
para evitar choques elétricos. 

1) Quando o símbolo de bateria  aparecer, a bateria deverá ser 
substituída imediatamente. 

2) Desenrosque o parafuse de fixação da tampa de bateria e a remova. 

3) Substitua a bateria. 

4) Coloque a tampa de bateria como antes 

Nota: 
A polaridade da bateria não poderá ser revertida. 

5.2 Substituir o sensor 

 AVISO  
Quando substituindo o sensor, use um novo sensor ou um com o mesmo 
desempenho. O sensor deverá estar em boas condições. Nível do sensor: 

1000V, 10A. 

Se o sensor estiver danificado, como por exemplo, fio de metal 
exposto, substitua o sensor. 

6. Acessórios 

 
- Sensor Nível: 1000V 10A 
- Manual operacional 
- Bateria6F22 9VOLTS 
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2. Descrição                                         _______________________ 
 

- O medidor é um instrumento de medição portátil com display LCD e luz 
de fundo para facilitar a leitura dos usuários. O botão de alcance de 
medição é operado por uma mão única para fáceis operações com 
proteção demasiada e baixo indicador de bateria. É um medidor 
multifuncional ideal para profissionais, fábricas, escolas, para uso de fãs 
e familiares. 

- O medidor é utilizado para correntes AC, DC, voltagem, voltagem DC, 
frequência, escala de operação ,resistência, medição de capacitância, 
conexão de circuito, teste de diodo e detecção de voltagem sem contato. 

- O medidor possui alcance de medição automática e alcance de medição 
manual. 
- O medidor possui função de congelamento de leitura. 
- O medidor possui a função de medição máxima 
- O medidor possui a função de medição mínima. 
- O medidor possui uma garra com a função de medição de frequência. 
- O medidor tem a função de desligamento automático. 
- O medidor tem a função de medição relativa. 
 

2.1 Nomenclatura 
(1) Garra de cabeçote atual: usada para medição de corrente. 
(2) Luz da garra de cabeçote 
(3) Painel 
(4) Gatilho 
(5) Botão de escolha de função (FUNC) 
(6) Botão de medição relativa 
(7) Botão de proporção frequência/tarefa (Hz%) 
(8) Display LCD 
(9) Tomada de fundo comum 
(10) Resistência, capacitância, voltagem, frequência, diodo e entrada de 
tomada contínua 
(11) Botão de escolha máxima/mínima (MAX/MIN) 
(12) Leitura segurar/voltar botão de luz (B.L/HOLD) 
(13) Botão de transferência 
(14) Indicador NCV 
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1) Insira o sensor preto no conector COM, insira o sensor vermelho no 
conector INPUT. 

2)O botão de medição é colocado na posição . 

3)Depois de descarregar a capacitância completamente, conecte o 

sensor a ambos os fins do capacitor a serem testados para medição. 

4) Leia a capacitância no LCD. 

Nota: 
Para melhorar a precisão abaixo do valor de medição 10nF, subtraia a 
capacitância distribuída do medidor e cabo. 

4.17 Medição de pico de corrente 

 AVISO  
Risco de choque elétrico. 

Remova o sensor do medidor antes de medir com a garra de corrente. 

4.10.1 O botão de medição é colocado na posição A. 

4.10.2 Segure o gatilho, abra a garra, conecte uma ponta para a medição 
do circuito a ser testado na garra. 

4.10.3 Pressione o botão “REL/INRUSH” por mais de 2 segundos para 
acessar o modo de medição de pico de corrente. O LCD mostrará “----”, 
até que o início do monitor seja detectado. O medidor apresenta e 
mantém o valor de pico de corrente. 

4.10.4 Leia o valor de pico de corrente no display LCD. 
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2.3 Display LCD 
 

 

Corrente alternada, corrente continua  

 

Diodo, continuidade 

  
Modo de medição automática 

    
Função máximo 

    
Função mínimo 

     
Modo de medição relativa 

      Desligamento automático 

     
Bateria baixa 

 

Função HOLD 

 

Porcentagem (proporção de trabalho) 

     
Milivolt, Volt (voltagem) 

    
Amperes (Corrente) 

 

Nanofarad, Microfarad, Milifarad 

 

Ohm, Kilohm, Megohm (resistência) 

 

Hertz, Kilohertz, Megahertz (frequência) 

    

Detecção de voltagem sem contato 

 
3. Especificações                                         __________________ 

O medidor deverá ser recalibrado sob condições de 18°C-28°C, umidade 
relativa menor do que 75% com o período de um ano. 
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2.2 Descrição para Interruptor, Botão e Tomada de entrada 

 

Botão B.L/HOLD (Segurar): é usado para ler, segurar ou retornar o 

controle de luz. 

Botão FUNC: usado para medição da função “switch” (interruptor). 

Botão RANGE (Alcance): usado para alteração do estado de medição. 

Botão REL: usado para entrar no estado de medição relativa 

Botão HZ%: usado para o interruptor da função da medida da relação da 

frequência e trabalho 

Botão MAX/MIN: usado para a medição máxima/mínima da função 

interruptor 

 

Posição OFF:Usada para desligar a energia. 

Tomada INPUT: Voltagem, resistência, frequência, proporção de 

trabalho, capacitância, diodo, conexão de circuito, cabo de conexão 

terminal de entrada.  

 

Alavanca COM: Voltagem, resistência, frequência, proporção de 

trabalho, capacitância, diodo, conexão de circuito, cabo de conexão 

terminal de entrada. Interruptor de transferência: Usado pra seleção de 

função e alcance de medição. 
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Nota: 
1) Utilizando a garra em duas ou mais pontas de circuito a serem 
testados simultaneamente não fornecerão resultados de testes corretos. 
 
2) Para adquirir uma medição correta, conecte a ponta a ser testada no 
centro da garra de corrente. 

3) Se, no modo de alcance de medição manual, o LCD apresentar “OL”, 
que indica alcance excedente, escolha um alcance de medição mais alto. 

4) No modo de medição de alcance manual, se você não sabe o valor a 
ser medido antecipadamente, escolha o alcance de medição mais alto. 

5)  significa que a entrada máxima de corrente é de 1000AAC 
(RMS). 
 
4.18 Medição NCV 
1) Ligue o medidor no modo NCV. 

2) Coloque o topo do medidor próximo ao condutor. Quando o teste de 
voltagem for superior a 110 Vac (RMS), quando o medidor estiver 
próximo ao condutor, o indicador de indução de voltagem será ligado e o 
alarme sonoro scilará entre alto e baixo nível sonoro. 

Nota: 
1: Mesmo que não haja indicação, a voltagem ainda poderá existir. Não 
use o detector de voltagem para julgar se há voltagem ou não no fio. A 
operação de detecção pode ser afetada pelo design da tomada, tipo de 
espessura de isolamento e outros fatores. 
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3.1 Gerais 
Alcance de medição automático e alcance de medição manual. 
Total proteção para sobrecarga de alcance de medição. 
A voltagem máxima permitida entre medição e solo: 1000V DC ou 750V 
AC 
Altura operacional: máximo 2000m 
Display: LCD 
Valor máximo do display: 5999 dígitos. 
Indicação de polaridade: indicação automática, '-' significa polaridade 
negativa. 
Indicação de alcance de medição excedente: “OL” ou “-OL”. 
Escala de medição: aproximadamente 3 vezes/segundo. 
Unidade apresentada: apresenta a função e a unidade de energia. 
Tempo de desligamento: 15 min 
Fonte de energia: Energia DC 9V 
Tipo de bateria: NEDA 1604, 6F22 

Indicação de baixa voltagem de bateria: LCD indicará o símbolo  
Coeficiente de temperatura: menor do que 0.1 x precisão / °C 
Temperatura operacional: 18°C~28°C 
Temperatura de armazenagem: -10°C~50°C 
Dimensões: 238x92x50mm 
Peso: por volta de 420g (incluindo bateria) 
 
3.2 Indicadores técnicos 
Temperatura ambiente: 23±5°C, umidade relativa (RH):<75% 
 

3.2.1 Características para entrada para RMS Zero verdadeiro 
3.2.1.1 Para a medição de sinal de onda não-sinusoidal, utiliza-se o 
método de medição RMS verdadeiro, o qual tem menos erro do que 
respostas tradicionais de métodos de medição. 
3.2.1.2 O medidor de RMS verdadeiro pode medir precisamente o sinal 
de onda não-sinusoidal, porém se estiver no modo de função AC quando 
não há sinal a ser medido (curto circuito de terminal de entrada em modo 
de voltagem AC), o medidor de garra poderá mostrar uma leitura de 1 a 
50. Essas variações são normais. Na medição designada, eles não 
afetarão a precisão de medição AC do multímetro. 
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Nota: 
1) O que o medidor mostra é a aproximação da queda de voltagem direta 
do diodo. 
2) Se o sensor tiver conexão reversa ou o sensor estiver aberto, o LCD 
apresentará “0L”. 
 
4.15 Teste de circuito contínuo 

 AVISO 
Risco de choque elétrico 

Quando medindo a continuidade do circuito, certifique-se que a finte de energia 
esteja desconectada e o capacitor no circuito descarregado. 

 
1)Insira o sensor preto no conector COM, insira o sensor vermelho no 
conector  INPUT 
2) O botão de medição é colocado na posição . 

3) Pressione o botão “FUNC” para alterar o estado de medição de 

continuidade de circuito . 
4) Conecte em ambos os fins de circuito a serem medidos. 
5) Se a resistência do circuito a ser medido for menor do que 50 Ω, o 
alarme sonoro embutido do medidor soará. 
6) Leia o valor de resistência do circuito no LCD. 
Nota: 
Se o sensor estiver aberto ou a resistência do circuito a ser testado for 
maior do que 600Ω, o display apresentará “0L”. 
 

4.16 Medição de capacitância 

 AVISO 
Risco de choques elétricos 

Para evitar choques elétricos, antes de medir a capacitância, descarregue a 

capacitância completamente. 
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Nota: 

O alcance de frequência de medição é de 10Hz~1kHz. Quando a 
frequência a ser testada for maior do que 10Hz, o LCD mostrará “00.0” 
medindo frequência maior do que 10kHz é possível, porém a precisão 
não é garantida. 

4.13 Teste de Resistência 
 AVISO 

Risco de choque elétrico. 
Quando medindo a impedância do circuito tenha certeza de que a fonte de 
energia está desconectada e o capacitor no circuito esteja completamente 

descarregado. 

1) Insira o sensor preto na tomada COM, insira o sensor vermelho na 
tomada INPUT. 

2) Posicione o botão de alcance de medição para . Neste momento, o 
medidor está em estado de medição. 

3) Conecte o sensor a ambos os fins do resistor ou circuito a ser testado 
para medição. 

4) No LCD mostrará as leituras. 

Nota: 

1) Quando o fundo de entrada estiver aberto, o LCD mostrará “0L” estado 
superior. 

2) Quando a resistência a ser testada >1M, a leitura do medidor se 
estabilizará depois de alguns segundos, o que é normal para leituras de 
resistência. 
 
4.14 Teste diodo 
1) Insira o sensor na tomada COM, insira a sonda na tomada JACK. 

2) O botão de medição é alocado na posição . 
3) Pressione o botão “FUNC” para alterar o estado de medição para  
4) Conecte a ponta de prova vermelha no anodo e a preta no catodo do 
diodo para o teste 

5) No LCD mostrará as leituras.                                                           22 
 
 

3.2.1.3 O RMS verdadeiro apenas pode ser medido quando o sinal de 
entrada alcançar um certo nível. Então o alcance de medição da 
voltagem AC e corrente devem ser especificadas em 2%~100%do 
alcance total. 

 

3.2.2 Corrente AC 
Alcance de medição Resolução Precisão 

60A 0.01A  

±(2.0% leitura + 8 dígitos) 
600A 0.1A 

1000A 1A 

- Máxima corrente de entrada: 1000A AC 
- Máxima corrente de entrada: 0~600A: 40~400Hz; 
600A~1000A: 40~60Hz 

 

3.2.3 Corrente DC 
Alcance de medição Resolução Precisão 

60A 0.01A  

±(2.0% leitura + 8 dígitos) 
600A 0.1A 

1000A 1A 

   -Corrente máxima de entrada: 1000A DC 

   3.2.4 Pico de Corrente 
Alcance de medição Resolução Precisão 
60A 0.01A < 60A apenas para referência 

600A 0.1A ±(5.0% leitura + 60 dígitos) 
1000A 1A  

Tempo de integração: 100ms; alcance de medição: 20~1000A; alcance 
de frequência: 40~400Hz 
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3.2.5 Voltagem DC 
Alcance de medição Resolução Precisão 

60mV 0.01mV  

 

 

±(0.5% leitura + 5 dígitos) 

600mV 0.1mV 

6V 0.001V 

60mV 0.01V 

600V 0.1V 

1000V 1V ±(0.8% leitura+4 dígitos) 

-Impedância de entrada: 10MΩ 
-Voltagem máxima de entrada: 750V AC (RMS) ou 1000V DC  

Nota: 
No alcance de medição de baixa voltagem, a sonda não é conectada 
com o circuito a ser testado e o medidor pode ter leituras oscilantes, o 
que é normal e causado pela alta sensibilidade do medidor. Isso não 
afeta os reais resultados de medição. 

3.2.6 Voltagem AC 
Alcance de medição Resolução Precisão 

60mV 0.01mV  

 

 

   ±(0.6% leitura + 5 dígitos) 

600mV 0.1mV 

6V 0.001V 

60mV 0.01V 

600V 0.1V 

7000V 1V    ±(0.8% leitura+4 dígitos) 

- Entrada de impedância: 10MΩ 
- Máxima voltagem de entrada: 750V AC (RMS)ou 1000V DC 
- Alcance de frequência: 40~400Hz 

10 

(3) Pressione “Hz/%” novamente para acessar o estado de medição de 
proporção de trabalho. 

(4) Conecte o sensor com sinal ou ambos os fins de carga em paralelo 
para medição. 

(5) VRead no LCD. 

(6) Pressionando “Hz/%” novamente acessará o estado de medição de 
proporção de trabalho. 

Nota: 

(1) Alcance de medição de frequência é 10Hz~1kHz. Quando a 
frequência a ser testada for bem menor do que 10Hz, o LCD mostrará 
“00.0”. Medindo frequências maiores do que 10 kHz é possível, porém 
não é garantida a precisão. 

(2) Alcance de medição de proporção de trabalho é 10~95%. 

(3)  significa que a máxima voltagem de entrada é de 750V AC 
(RMS). 

3) No modo de medição HZ/TRABALHO 
 AVISO 

Risco de choque elétrico. 
Preste atenção especial para evitar choques quando medindo a tensão. 

Não insira a tensão acima de AC 250V RMS. 

 (1) Insira o sensor preto na tomada COM, insira o sensor vermelho na 
tamada INPUT. 

(2) Posicione o interruptor na posição HZ. 

(3) Conecte o sensor com sinal ou os dois fins de carga em paralelo para 
a medição. 

(4) Leia no LCD. 

(5) Pressione “Hz/%” novamente para acessar o estado de medição de 
proporção de trabalho. 
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4.12 Medição de frequência e escala de trabalho 

1) Medição de frequência da garra cabeçote (pela corrente de 
medição AC) 

 AVISO 
Risco de choque elétrico. 

Remova a sonda do medidor antes de medir com a garra de corrente. 

(1) O interruptor de medição é colocado na posição A. 
(2) Segure o gatilho, abra a garra, conecte uma ponta de circuito de 
medição a ser testado na garra. 
(3) Pressione o botão Hz% para alterar a frequência do estado de 
medição. 
(4) Leia o valor da corrente no display LCD. 
(5) Pressione Hz% novamente e poderá entrar no estado de medição 
de proporção de trabalho. 
 
Nota: 
(1) Fixando duas ou mais pontas de circuito para testes 
simultaneamente não causará em resultados de medição corretos. 
(2) O alcance de frequência de medição é 10Hz~1kHz a frequência a 
ser testada é menor do que 10Hz, ou se a frequência for mais alta do 
que 10kHz, a precisão não é garantida. 
(3) O alcance de medição da proporção de trabalho é de 10~95%. 
(4) significa que a entrada máxima de corrente é 1000AAC 
(RMS). 
 
2) No modo de medição de voltagem: 

 AVISO 
Risco de choque elétrico. 

Preste atenção especial para evitar choques quando medindo a voltagem. 
Não insira a voltagem acima de AC750 RMS. 

 (1) Insira o sensor preto na tomada COM, insira o sensor vermelho na 

tomada INPUT. 

(2) Coloque a alavanca de transferência para a posição V≈ ou mV, 

pressione FUNC para entrar no estado de medição de tensão AC 
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Nota: 

Na medição de baixa voltagem, a sonda não é conectada ao circuito a ser 
testado, e o medidor pode apresentar leituras flutuantes, o que é normal e 
é causado pela alta sensibilidade do medidor. Isso não afeta os 
resultados reais do medidor. 

3.2.7 Frequência 

3.2.7.1 Medição de frequência da garra (pelo modo A): 
Alcance de medição Resolução Precisão 

99.99Hz 0.01Hz  

  ± (0.3% leitura + 5 dígitos) 
999.9Hz 0.1Hz 

- Alcance de medição: 10Hz~1kHz 

- O alcance do sinal de entrada: ≥ 20 A AC (RMS) (corrente  aumentará 
quando a frequência a ser inserida também aumentar) 

- Corrente máxima de entrada: 1000A (RMS) 

 

3.2.7.2 Pelo modo V: 

Alcance de medição Resolução Precisão 

99.99Hz 0.01 Hz  

  ±(1.5% leitura + 5 dígitos) 
999.9Hz 0.1 Hz 

9.999kHz 0.001 kHz 

- Alcance de medição: 10Hz-10kHz 
- O alcance da voltagem de entrada: ≥20mV Ac (RMS) (voltagem de 
entrada aumentará quando a frequência a ser medida aumentar) 
- Impedância de entrada: 10MΩ 
- Máxima voltagem de entrada: 750V AC (RMS) 
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3.2.7.3 Pelo modo HZ/DUTY (tarefa) 
Alcance de medição Resolução Precisão 

9.999Hz 0.001Hz  
 

 

 

   ±(0.3% leitura + 5 dígitos) 

99.99Hz 0.01Hz 

999.9Hz 0.1Hz 

9.999kHz 0.001kHz 

99.99kHz 0.01kHz 

999.9kHz 0.1kHz 

9.999MHz 0.001MHz 

- Proteção de sobrecarga: 250V DC ou AC (RMS) 

- O alcance da voltagem de entrada: ≥2V (a entrada de voltagem 
aumentará quando a frequência a ser medida aumentar) 
 

3.2.8 Proporção de trabalho 
Alcance de medição Resolução Precisão 

0.1-99.9% 0.1% ±3.0% 

 
3.2.8.1 Pelo modo A (pela garra de cabeçote): 
- Frequência resposta: 10~1kHz 
- Alcance de entrada de corrente: ≥20A AC (RMS) 
- Mínima entrada de corrente: AC 1000A 
3.2.8.2 Pelo modo V: 
- Frequência de resposta: 10~10kHz 
- Alcance de voltagem de entrada: ≥ 60mV AC 
- Entrada de impedância: 10MΩ 
- Máxima voltagem de entrada: 750V AC (RMS) 
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3) indica que a entrada máxima de corrente AC é de 1000 A. 

4) Para melhorar a precisão de medição, no estado de corrente DC, se o 
display não for zero, pressione REL de volta ao zero, então meça. 
 
4.11 Medição de voltagem 

 AVISO 
Risco de choque elétrico. 

Preste atenção especial para evitar choques quando medindo a voltagem. 
Não insira a voltagem acima de AC750 RMS. 

 
1) Insira a sonda preta na tomada COM, insira a sonda vermelha na 
tomada INPUT (ENTRADA), escolha o alcance de medição apropriado. 
 
2)Posicione o interruptor de transferência para voltagem AC V≈ ou a 
posição mV. Neste momento, o medidor estará no estado de medição de 
voltagem DC. Para medir a voltagem AC, pressione o botão FUNC para 
acessar o estado de medição AC. 
 
3) Conecte o sensor com fonte de voltagem ou os dois fins de cargas 
paralelos no LCD. 

Note: 

1)No alcance de medição de voltagem pequeno, o sensor não é 
conectado ao circuito a ser testado e o medidor pode apresentar 
flutuações de leituras, o que é normal e causado pela alta sensitividade 
do medidor. Quando o medidor está conectado ao circuito a ser testado, 
você poderá obter o real valor de medição. 

2) No modo de medição relativa, o alcance de medição automático é 
inválido. 

3) A  indica que a máxima entrada de voltagem é 750V AC ou 
1000V DC. A máxima entrada de voltagem no modo mV é de 600 V DC 
ou AC. 

4) Se as leituras medidas pelo instrumento forem mais do que 750V rms 
AC, um alarme sonoro será acionado. 

19                                                                               
 
 

4.9 Preparação de medição 

1) Vire o interruptor de transferência para ligar a energia. Quando a 
voltagem de bateria estiver baixa (por volta de ≤7.2V), o LCD 

apresentará o símbolo . Substitua a bateria. 

2) O símbolo  significa que a entrada de voltagem ou corrente não 
deve ser maior do que o valor especificado, para proteger a linha 
interna de danos. 

3)Ajuste o interruptor de transferência para a função de medição e 
alcance. 

4) Quando conectando alinha, primeiro conecte a linha de testes 
comum, então conecte a linha de testes carregada. Quando removida 
a linha, remova a linha de testes carregada primeiro. 

4.10 Corrente de medição 
 AVISO 

Risco de choque elétrico. 
Remova a sonda do medidor antes de medir com a garra de corrente. 

1) O interruptor de medição é alocado na posição A. Nessa hora, o 
medidor está no estado de medição de corrente AC. Escolha o modo 
de alcance apropriado. 

2) Se deseja medir a corrente AC, pressione o botão FUNC para 
acessar diretamente o estado de medição de corrente. 

3) Segure o interruptor, abra a garra cabeçote, clipe uma ponta de 
circuito de medição a ser testado pela garra. 

4) Leia o valor indicado no display. 

Nota: 

1) Utilizando a garra para duas ou mais pontas de circuito a serem 
testados simultaneamente, não fornecerá resultados corretos. 

2) Para conseguir a leitura correta, conecte a ponta a ser testada no 
centro da garra de corrente. 
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3.2.8.3 Pelo modo HZ/DUTY (trabalho): 
- Frequência resposta: 10~10MHz 
- O alcance da voltagem de entrada: ≥2V AC (RMS) (a voltagem de 
entrada aumentará quando a frequência a ser medida aumentar) 
-Voltagem de entrada máxima: 250V AC (RMS) 
 

3.2.9 Resistência 
 

Alcance de medição Resolução Precisão 

600Ω 0.1Ω  

 

   ±(0.8% leitura + 3 dígitos) 6kΩ 0.001kΩ 

60kΩ 0.01kΩ 

600kΩ 0.1kΩ 

6MΩ 0.01MΩ  

   ±(2.0% leitura + 5 dígitos) 
60MΩ 0.1MΩ 

- Voltagem de circuito aberto: ~ 0.4V 
- Proteção de sobrecarga: 250V DC ou AC (RMS) 

.2.10 Teste de continuidade de circuito 
 

Alcance de medição Resolução Precisão 

  

0.1Ω Se a resistência do circuito a ser 

medido for menor do que 50Ω, o 

alarme sonoro embutido no 

aparelho poderá soar. 

- Proteção de sobrecarga: 250V DC ou AC (RMS) 
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2) Depois de acessar o modo MAX e MIN, será automaticamente salvo 
o valor máximo ou mínimo medido. 

3) Depois de acessar o modo MAX e MIN, será automaticamente salvo 
o valor máximo ou mínimo medido. 

4) Se o usuário pressionar o botão “MAX/MIN” por mais de 2 segundos, 
o medidor restaurará o alcance de medição normal. 

Nota: 

1) Quando o medidor estiver no modo de valor de medição 
máximo/mínimo, o modo de alcance de medição é manual. 

2) Quando o medidor estiver na frequência, proporção de trabalho, 
estado de medição, não poderá alterar o modo de medição de valor 
máximo/mínimo. 

4.5 Troca de função 

 

1) No modo de resistência, pressionar o botão “FUNC” alterará entre 
resistência, diodo e detecção de continuidade por reciclagem. 

2) No modo de corrente e voltagem, pressione o botão “FUNC” para 
alterar entre AC e DC. 

4.6 Medição REL/INRUSH 

1) O botão REL/INRUSH é o botão de valor de medição relativo. Ao 
pressionar o botão, o modo de valor de medição relativo será 
acessado. O valor atual apresentado poderá ser armazenado na 
memória como um valor referência. Quando o usuário medir 
novamente, o valor apresentado é diferente para o valor inserido, 
menos o valor referência. ie. RELΔ (leitura atual)=valor de entrada - 
valor referência. 

2) O valor de medição relativo pode apenas ser performado no modo 
manual. 

3) No modo De estado de medição atual de corrente AC, pressione 
REL/INRUSH por mais de 2 segundos para entrar no estado de pico de 
medição.                                                                     
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   4.2 Alcance de medição manual 

O botão RANGE (alcance) é o botão de medição de alcance 
automática/manual para o modo gatilho. O modo presente possui 
alcance de medição automático. Pressione o interruptor para o modo 
de medição de alcance manual. No modo de medição de alcance 
manual, clique uma vez para alterar o alcance de cima. Continue com o 
alcance mais alto, então continue a pressionar o botão para alterar o 
alcance de baixo, seguido de reciclagem. Se este botão for pressionado 
por mais de 2 segundos, ele mudará de volta para o estado de medição 
de alcance automática. 

Nota: No estado de medição de capacitância e frequência o alcance de 
medição manual rhw é inválido. 

4.3 Frequência/proporção de trabalho 

1) Quando o medidor é um modo de voltagem AC, se o botão “HZ/% é 
pressionado, o instrumento medirá Hz, a voltagem AC e o sinal de 
frequência AC atual. Clique no botão ”Hz%” novamente e o aparelho 
medirá o ciclo de DUTY(trabalho) e medirá o sinal de voltagem e 
corrente da proporção de trabalho. Se estiver na posição HZ/DUTY, 
pressionar o botão HZ% alterará entre HZ e DUTY pela reciclagem. 

2) Se o botão “Hz/%” for pressionado novamente, o medidor reverterá 
para voltagem, estado de medição atual. 

Nota:O medidor, em seu estado máximo/mínimo de valor de medição, 
não poderá alterar para frequência, modo de medição de proporção de 
trabalho. 

4.4 Função Máximo/Mínima 

1) Pressione O BOTÃO “MAX/MIN” para entrar no modo máximo e 
sempre manter o valor de medição máximo; pressionando o botão 
“MAX/MIN” novamente o medidor entrará no estado de medição de 
valor mínimo; pressione o botão “MAX/MIN” por uma terceira vez e o 
medidor apresentará a diferença de medição entre valor máximo e 
mínimo, pressione o botão “MAX/MIN” para repetir as operações acima 
pela reciclagem. 
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3.2.11 Capacitância 
Alcance de medição Resolução Precisão 

9.999nF 0.001nF ±(3.0% leitura + 5 dígitos) 

99.9nF 0.01nF 

999.9nF 0.1nF 

9.999µF 0.001µF 

99.99µF 0.01µF 

999.9µF 0.1µF 

9.999mF 0.001mF 

99.99mF 0.01mF 

- Proteção de sobrecarga: 250V DC our AC (RMS) 

3.2.12 Teste de diodo 
Alcance de medição Resolução Função 

 

0.001V Apresenta o valor de voltagem 

aproximado do avanço do diodo 

- Corrente DC avançada é por volta de 1mA 
- Voltagem DC retrocedente é por volta de 3.3V 
- Proteção de sobrecarga: 250V DC ou AC (RMS) 
 

4. Guia operacional                                       ________________ 

4.1 Função HOLD 

1) No processo de medição, se for preciso congelar o valor em tela, 
pressione o botão “HOLD/B.L”, o valor no display ficará travado. 
Pressione o botão “HOLD/B.L” novamente para cancelar e voltar a 
medição em tempo real.  
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 4.7 Luz de fundo e luz do cabeçote da garra 

1) No processo de medição, se a luz ambiente estiver muito escura para 
leitura, pressione o botão “B.L/HOLD” para acender a luz de fundo, ele 
desligará automaticamente depois de aproximadamente 30 segundos. 

2)Durante esse período, pressione o botão “B.L/HOLD” por mais de 2 
segundos para desligar a luz de fundo. 

3) No modo atual, o medidor ligará a luz de fundo e, ao mesmo tempo, 
ligará a luz da garra cabeçote. A luz de fundo é LED com alta corrente de 
tração. A luz de fundo desligará em aproximadamente 30 segundos. Se a 
luz de fundo for muito usada, diminuirá a vida da bateria, portanto não a 
use excessivamente. 

Nota: 

Quando a voltagem da bateria for ≤ 7.2 V, o LCD apresenta o símbolo 

 (baixa voltagem). Quando o usuário utiliza a luz de fundo, a 
voltagem da bateria cai para abaixo de 7.2V devido a corrente de alto 

funcionamento. O símbolo  poderá aparecer e a precisão da 
medição não é garantida. Continue a usar o medidor normalmente sem 

utilizar a luz de fundo. Não substitua a bateria até que o símbolo  
apareça sob circunstâncias normais.  
 

4.8 Desligamento automático 

1) Se não houver operação durante 15 minutos depois de ligado o 
aparelho, o medidor entrará em estado de suspensão, desligando 
automaticamente para conservar a bateria. Dentro de 1 minuto antes de 
desligar, um alarme sonoro soará 5 vezes. Dessa maneira, o medidor 
entrará em um estado de dormência. 

2) Depois de desligar automaticamente, pressione o botão FUNC e o 
medidor ligará novamente. 
3) Se o usuário segurar o botão “FUNC” quando carregando, isso 
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