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INLEIDING  
1-1    UITPAKKEN EN INSPECTIE   
Na het uitpakken van de doos dient u te beschikken over: 
1. De EasyAmp 
2. Handleiding 
 
1-2 VEILIGHEID  
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen door om verwonding en schade aan dit instrument of producten 
die erop zijn aangesloten te voorkomen. Om potentiële gevaren te voorkomen, mag u het instrument alleen 
op de gespecificeerde wijze gebruiken. 
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 PAS OP. Deze meldingen duiden op omstandigheden of handelingen die tot schade aan het 
instrument of aan andere zaken zouden kunnen leiden. 
 

 WAARSCHUWING. Deze meldingen duiden op omstandigheden of handelingen die  tot 
ongevallen zouden kunnen leiden. 
 
 
Symbolen op het product 
 

 Attentie – zie handleiding              Dubbel Geïsoleerd                        Batterij 
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Specifieke voorzorgsmaatregelen 
 
1. Niet gebruiken met open kast. Zet, om verwonding te voorkomen, het instrument nooit 

onder spanning of stroom als de kast van het instrument niet goed dichtgeschroefd is. 
2. Elektrische schokken voorkomen. Om ongevallen te voorkomen, mag u geen meetsno-

eren aansluiten of loshalen terwijl ze zijn aangesloten op een spanningsbron. 
3. Niet gebruiken in natte/vochtige ruimtes. Om elektrische schokken te voorkomen, mag 

dit product niet worden gebruikt in natte of vochtige ruimtes. 
4. Gebruik het instrument niet als de snoeren of het instrument zelf beschadigd lijken, of als u 

denkt dat het instrument niet goed functioneert. 
5. Elektrische overbelasting. Zet een aansluiting van het instrument nooit onder spanning die 

hoger is dan het bereik van die aansluiting. 
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1-3 VOORPANEEL 
Bestudeer figuur 1 en de volgende genummerde stappen om uzelf bekend te maken met de 
bedieningsknoppen en aansluitpunten op het voorpaneeel van de meter. 
1. Digitale weergave - Het digitale display heeft LCD-uitlezing met 3½ cijfers (maximale uitlezing 
                                     1999) en een decimaal punt.  

2. Functieschakelaar - Draai de schakelaar om V , V , Ω   en A  te selecteren. 

3. Hold-toets - Om de weergave op het LCD-scherm vast te houden. Voor opheffen nogmaals  

                         de  toets indrukken.  

4. Sensor gebied    - Plaats de kabel in de bekopening. Zie figuur 2. 
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4 1 3 2 5 

Figuur 1 
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SPECIFICATIES 
2-1 Algemene specificaties  
Weergave                                      3½ Digit Liquid Crystal Display (LCD-scherm) met een maxi- 
                                                       mum uitlezing van 1999. 
Meetfrequentie                             2,5 keer/sec. 
Buitenbereikindicatie                   “OL” wordt getoond voor “A” en “Ω” functies. 

Batterijspanningsindicatie            verschijnt in het display. Vervang batterijen. 

Automatische uitschakeling        Vindt plaats na ongeveer 13 minuten. Schakel het instrument  
                                                        uit en weer aan om uw werkzaamheden te hervatten. 
Benodigde batterij                        standaard 9V IEC 6LR61 
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2-2 Omgevingsomstandigheden  
Gebruik binnenshuis                                   
Calibratie                                       1x per jaar 
Bedrijfstemperatuur                     0°C - 30°C (vochtigheidsgraad ≤ 80%); 
                                                       30°C - 40°C (vochtigheidsgraad ≤ 75%); 
                                                       40°C - 50°C (vochtigheidsgraad ≤ 45%);  
Opslagtemperatuur                      -20°C - +60°C (vochtigheidsgraad ≤ 80%) Zonder batterij 
Temperatuurcoëfficiënt               0,2 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per °C,  <18°C, >28°C 
Hoogte                                           2000 m 
Levensduur batterij                     gewoonlijk 250 uur (alkaline) 
Overspanningscategorie            IEC 1010 600V CAT III 
Pollution degree                          2, CAT II 
Schok, vibratie                             sinusoïde vibratie 
                                                       MIL-T-28800E 
                                                       (5Hz-55Hz, 3 gr. max.) 
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2-3 Elektrische specificaties 
De nauwkeurigheid is ± (% uitlezing + aantal cijfers) bij 23°C ± 5°C, bij een vochtigheidsgraad 
van minder dan 80% 
1. Spanning 

Functie Range Resolutie Nauwkeurigheid Bescherming tegen 
overbelasting 

V~ 600Vrms 1V ± (1.5% + 3d) 
40Hz~500Hz 600Vrms 

            V  600V 1V ± (1.0% + 2d) 600Vrms 

Ingangsimpedantie: 1MΩ//minder dan 100pF 
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2. WEERSTAND & CONTINUÏTEIT 

Functie Range Resolutie Nauwkeurigheid Bescherming tegen 
overbelasting 

Ω 2000Ω 1Ω ± (1.0% + 2d) 600Vrms 

Max. open circuit spanning: 3V 
Continuïteitscheck: geluidssignaal klinkt als de weerstand minder is dan 25Ω. Dit schakelt uit als 
de weerstand toeneemt tot 400Ω. 
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3. WISSELSTROOM 

Functie Range Resolutie Nauwkeurigheid Bescherming tegen 
overbelasting 

A 200A 0.1A ± (3% + 3d)* 
45Hz~66Hz 200A 

* Invloed aangrenzende bekopening: < 0,05 A/A 
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GEBRUIK 
 
Dit instrument is ontworpen en getest volgens de NEN EN61010/1, veiligheidseisen voor elek-
trische meetapparatuur, en heeft in veilige toestand de fabriek verlaten. Deze handleiding bevat 
informatie en waarschuwingen die door de gebruiker in acht genomen moeten worden voor een 
veilig gebruik en om het instrument in een goede conditie te houden. 
 
3-1 Voorzorgsmaatregelen en voorbereidingen voor het meten 
 
1. Als de meter wordt gebruikt nabij apparatuur die elektromagnetische interferentie veroorzaakt,  
    dan kan het weergavescherm onstabiel worden of onjuiste meetwaarden aangeven. 
2. Controleer of de batterij goed is geplaatst. 
3. Het instrument mag alleen worden gebruikt bij een temperatuur van 0°C ~ 50°C en bij een   
    vochtigheidsgraad van minder dan 80%. 
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4. Bewaar het instrument niet in een omgeving met een hoge temperatuur of vochtigheidsgraad  
    en/of in direct zonlicht. 
5. De batterijen mogen niet vervangen worden als het instrument is ingeschakeld. 
6. Als het instrument gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij. 

7.  De maximale spanning t.o.v. de aarde is 600V CAT III. 
 
3-2 Wisselspanningmeting (V) 
1. Zet de draaischakelaar op de stand V. 
2. Sluit de meetsnoeren aan op het te meten apparaat. 
 
3-3 Gelijkspanningmeting (V) 
1. Zet de draaischakelaar op de stand V. 
2. Sluit de meetsnoeren aan op het te meten apparaat. 
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3-4 Weerstandmeting (Ω) 

1. Zet de draaischakelaar op de stand “Ω”. 

2. Controleer of de voeding naar het te testen circuit is uitgeschakeld. Sluit de meetsnoeren aan  
    op het circuit om de meting uit te voeren. 
3. De ingebouwde zoemer geeft een geluidssignaal als de weerstand in het gemeten circuit  
    kleiner is dan 25Ω. Dit houdt op, als de weerstand wordt verhoogd naar 400Ω. 
 
3-5 Wisselstroommeting (A) 
1. Zet de draaischakelaar op de stand A. 
2. Verwijder de testpennen van het circuit. 
3. Plaats de te meten geleider in de tang in het gebied zoals aangegeven in figuur 2. 
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OK OK

OK OKFiguur 2 
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Onderhoud 
 
Bescherm het instrument tegen slechte weeromstandigheden. Het instrument is niet waterdicht. 
Stel het LCD-scherm niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht. 
 
  Let op! 
      Stel het instrument niet bloot aan sprays, vloeibare of oplosmiddelen. Maak de buitenkant  
      van het instrument schoon door stof te verwijderen met een zachte doek. Vermijd krassen  
      op het display. Eventueel de doek licht bevochtigen. 
 
  Let op! 
      Om beschadiging aan het oppervlak van het instrument te voorkomen geen schuur- of  
      oplosmiddelen gebruiken. 
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4-2 Batterijen aanbrengen of vervangen (zie figuur 3) 
1. Neem de meetpennen los en schakel de meter uit.  
2. Neem de meetpennen uit de meetpennenopslag aan de achterkant. 
3. Draai de schroef van het batterijdeksel aan de achterkant. 
4. Verwijder het batterijdeksel. 
5. Haal de oude batterij eruit en zet er een nieuwe in. 
6. Plaats het batterijdeksel weer terug en draai de schroef aan. 

 

Gooi lege batterijen op een goede manier weg! 
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Figure 3 
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INTRODUCTION 
 
1-1 Unpacking and Inspection 
Upon removing The Safest Electrical Tester from its packing, you should have the following 
items : 
1. The Safest Electrical Tester. 
2. Instruction manual. 
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1-2 SAFETY 
Review the following safety precautions to avoid injury and prevent damage to this product or 
any products connected to it. To avoid potential hazards, use the product only as specified. 

  CAUTION. These statements identify conditions or practices that could result in damage  
                          to the equipment or other property. 

  WARNING. These statements identify conditions or practices that could result in personal  
                           injury or loss of life. 
 
Symbols on the product 

  Refer to manual                        Double Insulated                                 Battery 
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Specific precautions  
1. To avoid personal injury, do not apply any voltage or current to the product without the  
     covers in place.  
2. To avoid injury or loss of life, do not touch the metal probe tips while they are connected to  
     a voltage source. 
3. To avoid electric shock, do not operate this product in high temperature or high humidity  
     environment. 
4. Do not use the tester if it or its test leads appear damaged, or if you suspect  that the tester  
     is not operating properly. 
5. Never apply more than the rated voltage, as marked on the tester, between a terminal and  
    earth ground. 
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1-3 FRONT PANEL OVERVIEW 
 
Refer to figure 1 and the following numbered steps to familiarize yourself with the meter’s 
front panel controls and connectors. 
1. Digital Display — The liquid crystal display (LCD) is a 3 1/2 digit display (maximum  
    reading of 1999), with autopolarity and decimal point indicators. 
2. Measurement Function Dial — Rotate the function dial to select V, V, Ω and A  
    function. 
3. Display Hold — To hold the reading on the display, press and release  HOLD  .  
                               To exit the display hold mode, press and release  HOLD  again. 
4. Sensor Zone — Place conductor anywhere within the sensor zone (shades area shown as  
    Figure 2). 
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4 1 3 2 5 

Figure 1 
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SPECIFICATIONS  
2-1 General specifications 
LCD display digits : 3 1/2 digit large scale LCD readout. 
Display count : 2000 count. 
Measuring Rate : 2.5 times / sec. 
Overrange display : “OL” is displayed for “A” and “Ω” functions, shows the real value for  
“V” function. 
Conductor Size : 15mm (0.6”) 
Low voltage indicator :  is displayed. Replace the batteries when the indicator appears in 
the display. 
Automatic power off time : Approximately 13 minutes after power on. To resume operation, 
turn the tester off, and then on again. 
Power Requirement : Single 9V battery (NEDA 1604, JIS 006P or IEC6LF22). 
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2-2 Enviromental conditions  
Indoor Use. 
Calibration : One-year calibration cycle. 
Operating Temperature : 0℃ ~ 30℃ (≦80%RH), 30℃ ~ 40℃ (≦75%RH), 
                                            40℃ ~ 50℃ (≦45%RH) 
Storage Temperature : -20℃ ~ + 60℃ (below 80% RH) with battery removed. 
Temperature Coefficient : 0.2 x (Spec. Accuracy) / ℃, < 18℃, > 28℃ . 
Operating Altitude : 2000m (6562ft) 
Battery Type and Life : ALKALINE 250 hours. 
Overvoltage Category : IEC 1010 600V CAT.Ⅲ. 
Pollution Degree : 2 , Class Ⅱ 

Shock Vibration : Sinusoidal vibration per MIL-T-28800E (5Hz to 55Hz, 3g maximum). 
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2-3 Electrical Specifications 

Accuracy is ±(% reading + number of digits) at 23℃ ± 5℃ < 80%RH. 

1. Voltage 

Function  Range Resolution Overload  
Protection 

V 600Vrms 1V 600V rms 

1V V 600V 600V rms 

Accuracy 

±(1.5% + 3d) 
40Hz ~ 500Hz 

±(1.0% + 2d) 

Input impedance : 1MΩ // less than 100pF. 
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2. Resistance & Continuity 

Function  Range Resolution Accuracy Overload  
Protection 

Ω  2000Ω 1Ω  ±(1.0% + 2d) 600V rms 

Max. Open Circuit Voltage : 3V 
Continuity check : Beeper sounds if the resistance of the circuit under test is less than 25Ω. 

It will then turn off if the resistance is increased beyond 400Ω. 
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3. AC Current 

Function  Range Resolution Accuracy Overload  
Protection 

A 200A 0.1A ±(3.0% + 3d)* 
45Hz ~ 66Hz 200A 

* Adjacent conductor influence : <0.05 A/A 
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OPERATION  
This instrument has been designed and tested in accordance with IEC Publication 1010, 
Safety Requirements for Electronic Measuring Apparatus, and has been supplied in a safe 
condition. This instruction manual contains some information and warnings which have to be 
followed by the user to ensure safe operation and to retain the instrument in safe condition. 
 
3-1 Precautions and Preparations for measurement 
 
1. If the meter is used near equipment that generates electro-magnetic interference, the  
    display may become unstable and indicate large errors. 
2. Make sure that the battery is properly connected.  
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3. The instrument should only be operated between 0℃ ~ 50℃ and at less than 80% R.H. 

4. Do not use or store this instrument in a high temperature or high humidity environment and  
    do not store the unit in direct sunlight. 
5. Do not replace the battery while the tester is powered on. 
6. If the unit is not to be used a long period of time, remove the battery. 

7.  Maximum rated voltage to earth for voltage measurement terminals is 600V CAT. III . 
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3-2 Measuring AC Voltage (V)  
1. Rotate the function selector to the V position. 
2. Connect the probes to the device to be measured. 
 
3-3 Measuring DC Voltage (V)  
1. Rotate the function selector to the V  position. 
2. Connect the probes to the device to be measured. 
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3-4 Measuring Continuity and Resistance (Ω ) 
1. Rotate the function selector to the Ω position. 
2. Verify that the power to the circuit under test is off. Connect test leads to the circuit to make  
     the measurement. 
3. The built in beeper will sound if the resistance of the circuit under test is less than 25Ω, it  
     will then turn off if the resistance is increased beyond 400Ω. 
3-5 Measuring AC Current (A) 
1. Rotate the function selector to the A position. 
2. Refer to figure 2 and disconnect probes from probe test points. 
3. Place the conductor anywhere within the sensor zone as shown in the shaded areas of  
    Fig. 2. 



15 

OK OK

OK OK

Figure 2 
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MAINTENANCE 
Protect the meter from adverse weather conditions. The meter is not waterproof. 
Do not expose the LCD display to direct sunlight for long periods of time. 

 CAUTION. To avoid damage to the meter, do not expose it to sprays, liquids, or solvents.  
Clean the exterior of the meter by removing dust with a lint-free cloth. Use care to avoid 
scratching the clear plastic display filter. For further cleaning, use a soft cloth or paper towel 
dampened with water. You can use a 75% isopropyl alcohol solution for more efficient  
cleaning. 

 CAUTION. To avoid damage to the surface of the meter, do not use abrasive or chemical  
cleaning agents. 



17 

Battery Replacement (Refer to Fig.3) 
 
1. Disconnect the test leads from any circuit under test and turn off meter. 
2. Disconnect probes from probe storage on back. 
3. Loosen the screw from the battery cover on bottom case. 
4. Remove battery cover. 
5. Install a new battery after removing the original one. 
6. Assemble battery cover onto bottom case with screw driver.  
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  Battery 9V 

Figure 3 
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