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BESCHRIJVING 

VOORZIJDE 

 
 
 

1. Sensor spanningsdetectie zonder contact 
2. Lichtbalk voor aanwijzing spanning 
3. LCD 
4. Selectietoets meting 
5. Schakelaar 
6. Lichtbundel 
7. Toets voor inschakeling van de lichtbundel 
8. Toets HOLD 
9. Batterijvakje 
10. Met het testapparaat verbonden aanraakpunten 
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1. Diode 
2. Continuïteit 
3. Vasthouden beeld display HOLD 
4. Lege-batterijverklikker 
5. Gemeten waarde 
6. Spanning 
7. Stroom 
8. Weerstand 
9. Automatische bereiken 
10. Wisselspanning 
11. Gelijkspanning 
12. Negatieve polariteit 
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Gefeliciteerd met de aankoop van deze digitale zakmultimeter. 

Met dit eenvoudig te gebruiken apparaat uit het assortiment van CHAUVIN-
ARNOUX kunt u de volgende grootheden meten: spanningen, weerstand, 
continuïteitstest en dioden. 
 
 
 

1 VOORZORGEN BIJ GEBRUIK 

Lees de volgende veiligheidsinstructies alvorens het apparaat te gebruiken. U dient 

altijd de aanwijzingen waarvoor het symbool  te volgen. 
Raadpleeg de berichten met betrekking tot de veiligheid, om lichamelijk letsel te 
voorkomen, zoals brandwonden en elektrische schokken. 
 

1.1 NORMEN 

Overspanningscategorie IV, Max. ingangsspanning: 600V. 

Let op Dit apparaat is geen nulspanningsdetector of een spanningsdetector in de 
zin van de norm UTE C1 8510. 

Definitie van de overspanningscategorieën (zie ook CEI 664-1) 
CAT I: Kringen die beschermd worden door voorzieningen die tijdelijke 
overspanning tot een laag niveau beperken. Voorbeeld: beveiligde elektronische 
kringen. 

CAT II: Voedingskringen van huishoudelijke of vergelijkbare apparatuur die 
tijdelijke overspanning met een gemiddelde waarde kan bevatten. Voorbeeld: 
stroomvoorziening van huishoudelijke apparatuur en portable gereedschap. 

CAT III: Voedingskringen van vermogensapparatuur die een hoge tijdelijke 
overspanning kan bevatten. 

Voorbeeld: stroomvoorziening van industriële machines of apparatuur. 

CAT IV: Kringen die een zeer hoge tijdelijke overspanning kunnen bevatten. 
Voorbeeld: aanvoer van energie 
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1.2 OM VEILIG TE WERKEN 
- Wees bijzonder oplettend voor spanningen van meer dan 30 VAC RMS en 
 50 VDC. 
- Werk nooit boven de aangegeven maximale spanningsbereiken. 
- Controleer de werking van de snoeren en van het apparaat. 
- Gebruik het apparaat niet indien het beschadigd is. 
- Sluit als eerste het zwarte aanraakpunt aan en vervolgens het rode. 
- Maak als eerste het rode aanraakpunt los en vervolgens het zwarte. 
- De naalden mogen de vrijslag niet overschrijden. 
- Maak de snoeren los, alvorens van functie te veranderen. 
- Controleer of er geen spanning is, alvorens de functie continuïteit, 
  weerstand of diodetest te gebruiken. 
- Controleer de overeenstemming tussen de stand van de schakelaar en 

de keuze van de functie. 
- Gebruik het testapparaat nooit zonder handschoenen voor elektriciens en 
  de andere, door de wetgeving aanbevolen veiligheidsvoorzieningen. 
- Nooit gebruiken in een vochtige of stoffige ruimte. 
- Vervang de batterijen niet wanneer de snoeren aangesloten zijn. 
- Demonteer het kastje niet, alleen het batterijvakje mag geopend worden. 

 
 
 

2 GARANTIE 

Dit materiaal heeft een garantie tegen alle materiaal- of fabrieksfouten, 
overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden. Tijdens de garantieperiode (1 
jaar) mag het apparaat uitsluitend gerepareerd worden door de fabrikant, waarbij 
deze als enige beslist of hij overgaat tot gedeeltelijke of volledige reparatie of 
vervanging van het apparaat. Wanneer het materiaal teruggezonden wordt naar de 
fabrikant, blijft het vervoer naar deze voor rekening van de cliënt. 

De garantie is niet van toepassing in geval van: 
- een onjuist gebruik van het materiaal of gebruik hiervan in combinatie met 
  incompatibele apparatuur. 
- een wijziging aan het materiaal zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
  technische diensten van de fabrikant. 
- een door een niet door de fabrikant erkende persoon uitgevoerde 
  reparatie. 
- aanpassing aan een bijzondere toepassing die niet voorzien is in de 
  bepaling van het materiaal of in de gebruikshandleiding. 
- een schok, een valpartij of een overstroming 

 



Nederlands 

6 C.A 1864 – C.A 1866 

 

3 SERVICEONDERHOUD 

3.1 UITPAKKEN EN WEER INPAKKEN 

Al het materiaal heeft voor de verzending een mechanische en elektrische controle 
ondergaan. Het is echter aan te raden om de apparatuur snel na te kijken om 
eventuele tijdens het transport opgelopen schade te constateren. Indien dit het 
geval is, maak dan onmiddellijk het gebruikelijke voorbehoud bij de transporteur. 
Gebruik, wanneer u het apparaat moet terugzenden, de originele verpakking en 
noteer op een begeleidend briefje de reden van deze terugzending. 

3.2 METROLOGISCHE CONTROLE 
Net als bij alle andere meet- en testapparatuur is een periodieke controle nodig. 
Inlichtingen en adresgegevens op aanvraag:  
Tel. +31 (0)186 633 604 - Fax +31 (0)186 633 607 

3.3 ONDERHOUD 
Reinig de multimeter regelmatig met een vochtige, in zeepwater gedrenkte doek. 
Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. 

3.4 OPSLAG 
Indien u uw multimeter langer dan 60 dagen niet zult gebruiken, verwijder dan de 
batterijen en bewaar deze apart. 
 
 
 

4 BESCHRIJVING VAN FUNCTIES 

4.1 FASEDETECTIE ZONDER CONTACT 
Let op: Test het apparaat op het spanningsnet alvorens het te gebruiken, om zeker 
te zijn van de goede werking van het apparaat. Deze functie werkt wanneer het 
apparaat in- of uitgeschakeld is, ongeacht de stand van de schakelaar. 

- Schakel de AC fasesensor zonder contact in (nr. 1) in de onmiddellijke 
 omgeving van de te testen contactdoos, kabel of stekker. 
- De lichtbalk voor aanwijzing van de spanning (nr.2) gaat branden wanneer 
 er wisselspanning aanwezig is tussen 100 en 600V AC ten opzichte van 
 de aarde. 
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- Met deze functie kan men de fase van de nulleider herkennen. 
Let op: in geval van elektrostatische velden (wrijving...) kan de lichtbalk zonder 
aanleiding inschakelen. Ook kan door de gevoeligheid van het apparaat voor 
belangrijke elektromagnetische velden (bijvoorbeeld in elektriciteitskasten) een 
verkeerde diagnose gesteld worden betreffende de aanwezigheid van spanning. 
Gebruik om deze redenen een apparaat dat beantwoord aan de norm IEC 61243-3 
voor het detecteren van spanning, bijvoorbeeld de C.A 760. 

4.2 METING VAN WISSEL- OF GELIJKSPANNING 
- Zet de schakelaar op de functie. 
- Plaats het zwarte aanraakpunt op een pool en het rode aanraakpunt op de 
 tweede pool. 
- Lees de waarde af op de display. 
- Verwijder tenslotte eerste het rode aanraakpunt vervolgens het zwarte. 

4.3 WEERSTANDSMETING “ ” 
- Werk zonder spanning. 
- Zet de schakelaar op “ ”. 
- Plaats het rode en het zwarte aanraakpunt op het te meten voorwerp. 
- Lees de waarde af op de display. 

N.B.: het apparaat is tot 600V ms beveiligd op deze ingang. 

4.4 CONTINUÏTEITSCONTROLE 
- Werk zonder spanning. 
- Zet de schakelaar op “ ”. 
- Druk achtereenvolgens op “ Vmax” totdat “Ω” en “ ” verschijnen. 
- Plaats het rode en het zwarte aanraakpunt op de te meten kring of 

  geleider. 

4.5 DIODETEST 
- Werk zonder spanning. 
- Zet de schakelaar op “ ”. 
- Druk achtereenvolgens op “ ” totdat “ ” verschijnt. 
- Plaats het rode en het zwarte aanraakpunt op de te meten kring of 
 geleider. 
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4.6 FUNCTIE HOLD 
- Sluit de aanraakpunten aan. 
- Druk op de toets HOLD om het beeldscherm te bevriezen. 
- De tekst “HOLD” verschijnt op het beeldscherm en er klinkt een zoemer. 
- Verwijder de aanraakpunten. 
- Lees de waarde af op de display. 

4.7 FUNCTIE VERLICHTING “LICHTBUNDEL” 
Deze functie werkt wanneer het apparaat uit- of ingeschakeld is, ongeacht de stand 
van de schakelaar. 

- Druk op de toets (nr. 7) en houd deze ingericht zolang u gebruik wilt 
  maken van de lichtbundel (nr. 6) blijft branden. 

4.8 AUTO POWER OFF 
- De C.A 702 schakelt automatisch 15’ na de laatste handeling uit. 
- Alle handelingen op de toets HOLD of op de schakelaar stellen dit moment 
 uit. 

4.9 VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN 
Wanneer het symbool “accu” verschijnt, zijn de batterijen bijna leeg. Vervang ze 
door twee AAA batterijen van 1.5V: 

- Maak de aanraakpunten los. 
- Zet de schakelaar op OFF. 

Verwijder de schroef van het batterijklepje, vervang de batterijen, sluit het 
batterijvakje weer en draai de schroef weer vast (nr. 9). 
 
 
 

5 ALGEMENE EIGENSCHAPPEN 

5.1 SPECIFICATIES 
- Meetmethodes: gemiddelde 
- Bandbreedte: 40-400Hz 
- Ingangsimpedantie (VAC & DC):7.5Mٱ 
- Display: 1999 punten 
- Selectie van het bereik: automatisch 
- Overschrijding van het bereik: weergave “OL” bij weerstand. 
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- Aanduiding van de polariteit: teken “1” 
- Lege-batterijenverklikker: symbool “batterij bijna leeg” 
- Frequentie monsterneming: ca. 2 keer per week. 
- Werkomgeving: 0 tot 40°C; RV <80% geen condensatie. 
- Opslagvoorwaarden: 10°C tot 50°C; RV <70% geen condensatie. 
- Stroomvoorziening: 2 AAA batterijen van 1.5V. 
- Massa: ca. 145g. 
- Afmetingen: 104(L) x 55(B) x 32,5 (H) mm 

5.2 LEVERINGSTOESTAND 
- 2 AAA batterijen van 1.5V 
- 1 5-talige gebruikshandleiding 

5.3 TECHNISCHE SPECIFICATIES METROLOGIE 
Referentievoorwaarden: 18°C - 28°C; RV < 80%, geen condensatie. 
Norm: NF EN 61010-1, 600V CAT IV, pol.2 
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6 OM TE BESTELLEN 

Multitestapparaat C.A 702 .............................................................. P01191739Z 
Geleverd met twee snoeren met aanraakpunt met veer (D4mm), AAA batterijen van 
1.5V en deze gebruikshandleiding. 
 
Accessoires en reserveonderdelen : 
Hoes 200 x 100 x 40 voor het testapparaat ...................................... P01298065Z 
Testapparaat voor stopcontacten 2P+A ............................................ P01101997Z 
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