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Wij danken u voor de aankoop van dit Profile 
product. Let op: Het is belangrijk dat u deze 
handleiding leest voordat u het product gaat 
gebruiken. Bewaar daarna deze handleiding goed. 
 
Bedieningselementen en aansluitingen 
(Zie figuur) 
 
1. LCD  
2. Functieschakelaar 
3. COM (negatieve) ingangsaansluiting 
4. 10A (positieve) ingangsaansluiting voor 10A 

DC of AC metingen 
5. Positieve ingangsaansluiting 
6. Drukknop HOLD 
7. Achtergrondverlichting 
 
Symbolen en berichten 

 
      Continuïteit 

BAT Batterij bijna leeg 
  Diode 

V ~ Wisselspanning 
V Gelijkspanning 
A            Gelijkstroom 
μ Micro (Ampère) 
m Milli (Ampère) 
k Kilo (Ampère) 
Ω Ohm 

     Spanningsgevaar 
 
      Raadpleeg de handleiding 
 

 Veiligheidsklasse II, Dubbel geïsoleerd 
 
Bediening 
 
Waarschuwing: Risico op elektrocutie. Circuits met 
hoge spanningen (zowel gelijk- als wisselstroom) 
zijn zeer gevaarlijke en dienen zeer voorzichtig 
gemeten te worden. 
 
1. Zet de functieschakelaar ALTIJD in de stand OFF 
(UIT), wanneer de meter niet gebruikt wordt.  
2. Wanneer tijdens een meting "1" in het display 
verschijnt, overschrijdt de waarde het bereik dat u 
geselecteerd heeft. Kies een hoger bereik. 
Opm.: Bij sommige lage AC en DC bereiken kan het 
display een willekeurige, wisselende meetwaarde 
weergegeven, hoewel de testdraden niet op een 
apparaat aangesloten zijn. Dit is normaal en wordt 
veroorzaakt door de hoge ingangsgevoeligheid. De 
meetwaarde zal stabiliseren en een correcte meting 
weergegeven bij aansluiting op een circuit. 
 
Achtergrondverlichting display 
Druk kort op de backlight-toets (7). De verlichting zal 
na 10 seconden automatisch uitgeschakeld worden. 
 
Hold 
Met de Hold-functie kan u de huidige waarde in het 
display worden vastgezet. Druk kort op de HOLD 
toets (6) om de waarde vast te zetten druk 
nogmaals kort op HOLD om de functie af te sluiten. 
 

DC spanningsmetingen ( gelijkspanning ) 
 
Opgelet! Meet geen DC spanningen, wanneer een 
motor in het circuit AAN of UIT wordt gezet. 
Daardoor kunnen grote spanningspieken optreden 
die de meter zouden kunnen beschadigen. 
 
1. Zet de functieschakelaar in de V          -stand. 
Plaats de banaanstekker van de zwarte testdraad in 
de negatieve (3)COM aansluiting en de stekker van 
de rode draad in de positieve (5) aansluiting  
2. Kies een waarde die 1 stap hoger ligt dan de te 
verwachten meting. 
3. Raak met de testsondes het te testen circuit aan. 
Let op de correcte polariteit (rode draad naar 
positief, zwarte draad naar negatief). 
4. Lees de spanning in het display af. Het display 
zal de juiste decimale punt en waarde weergeven. 
Wanneer de polariteit omgekeerd is, zal het display 
(-) minus weergeven voor de waarde. 
 
AC spanningsmetingen ( wisselspanning ) 
 
Opgelet! Meet geen AC spanningen, wanneer een 
motor in het circuit AAN of UIT wordt gezet. 
Daardoor kunnen grote spanningspieken optreden 
die de meter zouden kunnen beschadigen. 
 
1. Zet de functieschakelaar in de V ~ -stand. 
2. Kies een waarde die 1 stap hoger ligt dan de te 
verwachten meting. 
3. Plaats de banaanstekker van de zwarte testdraad 
in de negatieve (3)COM aansluiting en de stekker 
van de rode draad in de positieve (5) aansluiting. 
4. Raak met de testsondes het te testen circuit aan. 
Lees de spanning in het display af. Het display zal 
de juiste decimale punt en waarde en het juiste 
symbool weergeven. 
 
Weerstandsmetingen 
 
Waarschuwing! Om een elektrische schok te 
voorkomen dient men de stroomtoevoer naar de te 
testen unit te onderbreken en alle condensators te 
ontladen, voordat er weerstandsmetingen worden 
verricht. Verwijder de batterijen en trek de stekkers 
uit het stopcontact. 
 
1. Zet de functieschakelaar in de 2000k Ω -stand. 
2. Steek de bananenstekker van de zwarte 
testdraad in de negatieve (3)COM aansluiting en de 
bananenstekker van de rode testdraad in de (5) 
positieve aansluiting. 
3. Raak met de testsondetips het te testen circuit of 
onderdeel aan. Het is het beste om een zijde van 
het te testen onderdeel los te maken, zodat de rest 
van het circuit de weerstandsmeting niet verstoort. 
4. Lees de weerstand af in het display. Het display 
zal de juiste decimale punt en waarde en het juiste 
symbool weergeven, verlaag de stand indien nodig 
tot de correcte resolutie bereikt wordt. 
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Continïteitstest 
 
Waarschuwing! Meet om een elektrische schok te 
voorkomen nooit doorverbindingen bij circuits of 
kabels waar spanning op staat. 
 
1. Zet de functieschakelaar in de stand . 
2. Steek de bananenstekker van de zwarte 
testdraad in de negatieve (3)COM aansluiting en de 
bananenstekker van de rode testdraad in de 
positieve (5) aansluiting. 
3. Raak met de testsonde tips het circuit of de kabel 
aan die u wilt controleren. 
4. Wanneer de weerstand lager is dan circa 100 Ω , 
is het akoestische signaal te horen. Het display zal 
ook de daadwerkelijke weerstand weergeven. 
 
Diodetest 
 
Waarschuwing! Test geen diode die onder 
spanning staat, om een elektrische schok te 
voorkomen. 
 
1. steek de banaanstekker van de zwarte meetkabel 
in de negatieve (3) COM ingang en de 
banaanstekker van de rode meetkabel in de 
positieve (5) aansluiting. 
2. Zet de schakelaar op  
3. Plaats de meetkoppen op de te testen diode 
(rood op (+) anode, zwart op (-) kathode). De 
doorlaatspanning is 400 tot 700mV. De 
sperspanning wordt weergegeven door “1”. 
Kortgesloten apparaten geven een resultaat van 
bijna 0 mV. Een open apparaat wordt weergegeven 
met “1” voor beide polen. 
 
Metingen DC stroomsterkte 
 
Opgelet! Verricht geen stroommetingen in het 10A 
bereik die langer dan 30 seconden duren. Duren zij 
langer dan 30 seconden, dan kan dat schade aan 
de meter en/of testdraden veroorzaken. 
 
1. Steek de banaanstekker van de zwarte 
meetkabel in de negatieve (3) COM ingang 
2. voor stroommetingen tot 200 mA DC zet u de 
functieschakelaar op de 200mA positie en steekt u 
de banaanstekker van de rode meetkabel in de 
positieve (5) aansluiting. Indien de waarde te laag 
ligt kan u de stand verlagen naar 20mA of 2000μA. 
3. Voor stroommetingen van 10 A zet u de 
functieschakelaar op 10A en steekt u de 
banaanstekker van de rode meetkabel in de 10A-
ingang (4). 
4. Zet de stroom van het te meten circuit uit. 
Onderbreek het circuit op het punt waar u de stroom 
wil meten. 
5. Plaats de zwarte meetkop op de negatieve zijde 
van het circuit. Plaats de rode meetkop op de 
positieve zijde van het circuit. 
6. Zet het circuit onder stroom 
7. Lees de stroom af op de display. Voor mA-
metingen kiest u met de functieschakelaar een 
lagere mA-positie om zo een resultaat met een 
hogere resolutie te verkrijgen. De display vermeldt 
de decimale punt en de waarde. 

 
Metingen Transistor hFE 
 
1. Zet de bereikschakelaar op de hFE-positie 
2. Bepaal of de transistor een NPN of PNP type is 
en plaats de emitter, basis en collector in de 
betreffende openingen in de hFE-stekker op het 
frontpaneel. 
3. De meter geeft de benaderde hFE-waarde weer 
voor een basisstroom 10uA en VCA 2.8V 
 
Vervanging van de batterij 
 
Waarschuwing! Om een elektrische schok te 
voorkomen moet u de testdraden losmaken van 
eventuele spanningsbronnen, voordat u de klep van 
het batterijcompartiment opent.  
 
1. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt 
rechts in het display de mededeling "BAT". De 
batterij moet vervangen worden. 
2. Volg de instructies voor plaatsing van batterijen 
op. Zie de paragraaf Batterij plaatsen van deze 
handleiding. 
3. Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt. 
 
Waarschuwing! Om een elektrische schok te 
voorkomen mag u de meter niet gebruiken, totdat 
het klepje van het batterijcompartiment 
teruggeplaatst en bevestigd is. 
 
Batterijen plaatsen 
1. Maak de testdraden los van de meter. 
2. Verwijder de rubberen bescherming 
3. Open de batterijklep door de schroef uit te 
draaien met een schroevendraaier. 
4. Plaats de batterij in het compartiment. Let op de 
juiste polariteit. 
5. Plaats het batterijklepje terug. Zet het vast met de 
schroef. 
Opm.: Wanneer u meter niet goed werkt, moet u de 
zekeringen en de batterij controleren om zeker te 
stellen dat zij nog in orde zijn en correct geplaatst 
zijn. 
 
Vervanging van de zekeringen 
 
Waarschuwing! Om een elektrische schok te 
voorkomen moet u de testdraden losmaken van 
eventuele spanningsbronnen, voordat u de klep van 
het zekeringencompartiment opent. 
 
1. Maak de testdraden los van de meter en van alle 
te testen items. 
2. Verwijder de rubberen bescherming 
3. Open het klepje van de zekeringen door de 
schroef in de klep los te draaien. 
4. Verwijder de oude zekering uit het compartiment 
door deze er voorzichtig uit te trekken. 
5. Plaats de nieuwe zekering in de houder. 
6. Gebruik altijd een zekering van de juiste maat en 
specificatie (10A/250V snel reagerend voor het 10A 
bereik). 
7. Plaats het zekeringenklepje terug. Plaats de 
schroef en draai deze stevig in. 
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Waarschuwing! Om een elektrische schok te 
voorkomen mag u de meter niet gebruiken, totdat 
het klepje van het zekeringencompartiment 
teruggeplaatst en bevestigd is. 
 
Specificaties 
Overspanningscategorie: CATII  
Overspanningsbeveiliging: 220 Vrms AC voor 
200mV-bereik en 600V DC of 600V rms AC voor 
andere bereiken (15 seconden) 
Display: 2000 counts LCD display 
Polariteit: Automatisch, (-) indicatie negatieve 
polariteit. 
 
Diverse Grafieken 
 
DC spanning (VDC) 
Bereik  Resolutie  Nauwkeurigheid 
200mV 0.1mV  
2000mV 1mV 

+/- 0,5% van 
rdg +/- 2-cijferig 

20V 0.01V 
200V 0.1V 

+/- 0,8% van 
rdg +/- 2-cijferig 

600V 1V +/- 1% van rdg 
+/- 2-cijferig 

 
Wisselspanning (VAC) 
Bereik  Resolutie  Nauwkeurigheid 
200V 0.1V  +/- 1,2% van 

rdg +/- 10-
cijferig 

600V 1V 50/60Hz 
 
Gelijkstroom 
Bereik  Resolutie  Nauwkeurigheid 
2000 μA 1 μA 
20mA 10 μA 

+/- 1% van rdg 
+/- 2-ciiferig 

200mA 100 μA +/- 1.2% van 
rdg +/- 2-cijferig 

10A 10mA +/- 2% van rdg 
+/- 2-cijferig 

 
Weerstand 
Bereik  Resolutie  Nauwkeurigheid 
200 Ω 0.1 Ω 
2000 Ω 1 Ω 
20k Ω 10 Ω 
200k Ω 100 Ω 

+/- 0.8% van 
rdg +/- 2-ciiferig 

2000k Ω 1 k Ω +/-1% van rdg 
+/- 2-ciiferig 

 
 
Diodetest 
Teststroom 
Max 1mA 
Open circuit spanning: 2.8 V DC typisch 
 
Garantievoorwaarden 
De garantieperiode voor PIN-112 bedraagt 2 jaar en 
vangt aan op de datum van aankoop.  Gedurende 
de garantieperiode verhelpt Eltra nv alle defecten 
die te wijten zijn aan materiaal- of productiefouten. 
Eltra nv kan, naar keuze, het defecte toestel ofwel 
herstellen ofwel vervangen. 
 

Eltra nv is niet verplicht om toestellen te herstellen 
of te vervangen indien ze defect zijn geraakt ten 
gevolge van beschadigingen, oneigenlijk gebruik, 
modificaties of wijzigingen die werden aangebracht 
na de aankoopdatum. 
 
Breng het defecte toestel, samen met het originele 
aankoopbewijs terug naar de winkel waar het 
toestel werd verkocht. Voeg steeds een nota toe 
met de beschrijving van het probleem. 
 
Schade 
Eltra nv kan onder geen enkel beding aansprakelijk 
gesteld worden voor schade van welke aard ook, 
indien het toestel niet correct volgens de 
voorgeschreven installatie-instructies werd 
geïnstalleerd, noch voor schade ten gevolge van 
onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen, 
blikseminslag… Alle daaruit voortvloeiende kosten 
vallen bijgevolg uitsluitend ten laste van de koper en 
worden niet gedekt door de garantievoorwaarden. 
 


