
1. DESENHO DESCRITIVO

 1. Parafuso de calibração

 2. Terminal OUTPUT

 3. Chave seletora de funções e escalas

 4. Terminal negativo -COM 

 5. Ponteiro indicador de leitura

 6. Chave de ajuste Ôhmica

 7. Painel

 8. Terminal positivo +

2. CUIDADOS IMPORTANTES

O multímetro analógico é um equipamento 
delicado e requer o manuseio de um operador  
habilitado tecnicamente, caso contrário, poderá 
ser danificado.
Portanto não serão considerados, mesmo 
dentro do prazo de validade da garantia, defei -
tos causados pelo mau uso. Nunca ultrapasse os 
limites de tensão ou corrente de cada escala pois 
poderá danificar o seu multímetro seriamente. 
Nunca meça a resistência em um circuito que 
esteja energizado ou antes que os capacitores 
estejam descarregados. Em caso de dúvida nas 
medições de tensão e corrente, selecione sem-
pre a escala mais alta da função. Nunca faça 
uma medição se esta puder ser superior ao valor 
da escala selecionada no multímetro. Não apro-
xime o seu multímetro a fontes de calor, pois 
poderá deformar o seu gabinete. e sempre que 
não o estiver utilizando, desligue-o. Mantenha-
o fora do alcance de crianças e animais.

3. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

3.1. TENSÃO CONTÍNUA
Escalas: 0,1V, 0,5V, 2,5V, 10V, 50V, 

250V e 1.000V
Precisão em FSD: 3, (1.000V:5) 
Sensibilidade: 20kΩ/V

3.2. TENSÃO ALTERNADA
Escalas: 10V, 50V, 250V e 1.000V 
Precisão em FSD: 4, (1000V:5) 
Sensibilidade: 9k/V 

3.8. TABELA PARA LEITURA DE ESCALAS

Função Chave 
Seletora

Escala 
para 

Leitura
Fator 

Multiplicador

DCV 

0,1V B 10 x0,01

0,5V B 50 x0,01

2,5V B 250 x0,01

10V B 10 x1

50V B 50 x1

250V B 250 x1

1.000V B 10 x100

ACV

10V C 10 x1

50V B 50 x1

250V B 250 x1

1.000V B 10 x100

DCA
50µA B 50 x1

2,5mA B 250 x0,01

DCA

25mA B 250 x0,1

0,25A B 250 x0,001

10A B 10 x1

Resistência

x1 A x1

x10 A x10

x100 A x100

x1k A x1000

x10k A x10000

Decibel

AC 10V G x1

AC 50V G x1 + 14dB

AC 250V G x1 + 28dB

Iceo

x1 E 
x1 para 

transistores 
pequenos

x10 E 
x1 para 

transistores 
grandes

hFE x10 D x1

Diodo

x1k E µA x 10

F x1

x10 E mA x 1

F x1

x1 E mA x 10

F x10

3.3. CORRENTE CONTÍNUA
Escalas: 50µA, 2,5mA, 25mA, e 250mA
Precisão em FSD: 3
Queda de tensão: 250mV

3.4. DECIBEL
-10dB a +50dB
0dB = 1mW/600Ω

3.5. RESISTÊNCIA

Escala Leitura Leitura meio 
de escala

x1 0,2Ω a 2kΩ 20Ω

x10 2Ω a 20kΩ 200Ω

x100 20Ω a 200kΩ 2kΩ

x1k 200Ω a 2MΩ 20kΩ

x10k 2KΩ a 20MΩ 200kΩ

3.6. TRANSISTOR (Iceo)
x1 = 0 a 150mA
x10 = 0 a 15mA
x1k = 0 a 150µA

3.7. CARACTERÍSTICAS GERAIS
Display analógico
Dimensões: 148mm x 100mm x 35mm
Peso aproximado: 280gr
Alimentação: 2 pilhas de 1,5V AA e 1 bateria 

9V, não incluídas.
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4. PROCEDIMENTOS PARA MEDIÇÃO
 
4.1. TENSÃO CONTÍNUA
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal 
+ e a ponta de prova preta no terminal -COM.
Caso não se conheça o valor aproximado a ser 
medido, selecione a maior faixa e então vá re-
duzindo a escala para uma melhor leitura e pre-
cisão. Caso o multímetro indicar valor abaixo de 
0 (zero) ou seja, negativo, alterne a polaridade 
das pontas de prova. Os multímetros analógicos 
não medem valores negativos. Caso seja possí-
vel, desligue a alimentação e descarregue todos 
os capacitores do circuito antes de conectar as 
pontas de prova aos pontos a serem medidos.

4.2. TENSÃO ALTERNADA
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal 
+ e a ponta de prova preta no terminal -COM.
Caso não se conheça o valor aproximado a 
ser medido, selecione a maior faixa e então vá 
reduzindo a escala para uma melhor leitura e 
precisão. Caso seja possível, desligue a alimen-
tação e descarregue todos os capacitores do cir-
cuito antes de conectar as pontas de prova aos 
pontos a serem medidos.

4.3. TENSÃO ALTERNADA COM TENSÃO 
CONTÍNUA (Terminal OUTPUT)
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal 
OUTPUT e a ponta de prova preta no terminal 
-COM. Selecione a faixa de tensão desejada 
ACV. Caso não se conheça o valor aproximado a 
ser medido selecione a maior faixa e então vá re-

duzindo a escala para uma melhor leitura e pre-
cisão. Para realizar a leitura do nível de tensão 
continua, selecione a faixa de escalas em DCV.

4.4. CORRENTE CONTÍNUA
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal 
+ e a ponta de prova preta no terminal -COM.
Selecione a faixa de corrente desejada DCmA. 
Caso não se conheça o valor aproximado a 
ser medido selecione a maior faixa e então vá 
reduzindo a escala para uma melhor leitura e 
precisão. Desligue a alimentação do circuito a 
ser medido e descarregue todos os capacitores, 
coloque o multímetro em serie no circuito. Após 
ter conectado o multímetro, alimente o circuito 
e faça a leitura do valor da corrente.

4.5. RESISTÊNCIA
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal 
+ e a ponta de prova preta no terminal -COM.
Selecione a faixa de escala Ôhmica (Ω), curto-
circuite as pontas de provas e através da chave 
0Ω ADJ ajuste o ponteiro ao valor zero na es-
cala Ôhmica. Realize este procedimento sempre 
que se selecionar uma nova escala ôhmica. En-
coste as pontas de prova nos pontos a serem 
medidos e realize a leitura na escala Ω. 

4.6. DECIBEL
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal + e 
a ponta de prova preta no terminal -COM. Selecione 
a escala de ACV, na escala 10 (22dB) a leitura é di-
reta, na escala de 50V adicione 14dB e na escala de 
250V adicione 28dB ao valor demonstrado na escala.

4.7. TRANSISTOR
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal 
+ e a ponta de prova preta no terminal -COM.
Selecione a escala x10 (15mA) para transistores 
pequenos, ou para x1 (150mA) para transisto-
res grandes. Curto-circuite as pontas de provas 
e através da chave 0Ω ADJ ajuste o ponteiro ao 
valor zero na escala Ôhmica. Realize este pro-
cedimento sempre que se selecionar uma nova 
escala. Para medição de transistores NPN, o 
terminal N (-COM) do multímetro é conectado 
ao coletor do transistor e o terminal P (+) do 
multímetro é conectado ao emissor do transis-
tor. Para medição transistores PNP, o terminal N 
(-COM) do multímetro é conectado ao emissor 
do transistor e o terminal P (+) do multímetro é 
conectado ao coletor do transistor.

4.8. TESTE DE DIODO
Conecte a ponta de prova vermelha no terminal 
+ e a ponta de prova preta no terminal -COM.
Selecione a escala: x1 (150mA), ou x10 (15mA) 
ou x1k (150mA). Curto-circuite as pontas de 
provas e através da chave 0Ω ADJ ajuste o pon-
teiro ao valor zero na escala Ôhmica. Realize 
este procedimento sempre que se selecionar 
uma nova escala. Desligue a alimentação do cir-
cuito e descarregue todos os capacitores antes 
de conectar as pontas de prova. Encoste a ponta 
de prova preta no anodo do diodo e a ponta de 
prova vermelha no catodo para medir a corren-
te direta (If). Encoste a ponta de prova preta no 
catodo do diodo e a ponta de prova vermelha 
no anodo para medir corrente reversa (Ir).

4.9. MEDIDAS DE hFE DE TRANSISTOR
Necessidade do conector opcional.

5. MANUTENÇÃO
Antes de realizar algum tipo de manutenção (troca 
de bateria, troca de fusível ou outros reparos) re-
mova as pontas de prova e desligue o multímetro.

5.1. TROCA DE BATERIA
O multímetro é alimentado por duas pilhas AA e 
uma bateria 9V. Para verificar o nível de bateria 
é preciso realizar dois testes:
Selecione a escala Ôhmica X1, curte-circuite as 
pontas de prova e ajuste o ponteiro ao valor 
zero na escala ôhmica. Caso não seja possível 
ajustar o valor zero, é sinal que as pilhas de 
1,5V “AA” devem ser substituídas.
Selecione a escala Ôhmica x10k e realize o mes-
mo procedimento acima, caso não seja possível 
ajustar o valor zero, é sinal que a bateria de 9V 
deve ser substituída.
Retire as pilhas e bateria caso fique sem utilizar 
o multímetro por um período longo.

5.2. TROCA DE FUSÍVEL
Caso a leitura de corrente não seja possível, 
verifique se o fusível interno encontra-se quei-
mado. Se necessário, substitua-o por outro de 
mesmo valor = 500mA/250V.

A garantia não se estende a pilhas, baterias, 
pontas de prova e o uso fora das especificações 
contidas neste manual de instruções. 
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