
DIGITAAL-MULTIMEETER MAS830B Kasutusjuhend

MAS830B on kompaktne palareil töötav digitaalne käsimultimeeter LCD näiduga. Võimaldab mõõta alalis(DC) ja 
vahelduv(AC) pinget, DC voolu, takistust, test dioode ja transistore

TEHNILISED ANDMED ON TABELITE KUJUL INGLISE KEELSES PASSIS..

KASUTAMINE.

I. DC pinge mõõtmine
1.1 Pane must juhe auku COM ja punane juhe auku V  mA
1.2 Keera lüliti kasutatavasse DCV- piirkondaja seejärel ühenda mõõtejuhtmete vabad otsad mõõdetava allikaga 
Märkus: Kui mõõdetava pinge ligikaudset väärtust pole teada, siis pane lüliti maksimaalse pinge V- peale. Hoiatus: Ära 
mõõda suuremat pinget kui 1000 V.
2. AC pinge mõõtmine.
2.1 Pane must juhe auku COM Ja punane juhe auku V  mA
2.2 Keera lüliti vajalikku ACV piirkonda ja soorita mõõtmine

Hoiatus: Ära mõõda suuremat pinget kui 700 V rms(ruut keskmine väärtus)
3. DC voolu mõõtmine
3.1 Pane must juhe auku COM Ja punane juhe auku V mA. Suurema voolu kui 200mA mõõtmiseks tõsta punane juhe  
auku l0A.
3.2 Keera lüliti asendi DCA- soovitud piirkonda ja teosta mõõtmine
Märkus: Kui mõõdad tundmatut suurust, siis vali suurim mõõtepiirkond.
Kui ekraanile ilmub "I", siis vali suurem mõõtepiirkond
l0A piirkond ei ole sula\'kaitsmega kaitstud!
S. Takistuse mõõtmine.
5.1 Pane must juhe auku COM ja punane juhe auku V mA
5.2 Lüliti keera takistuse piirkonda(oomi märk) ja mõõda takistust.
Märkus: Kui ekraanile tuleb "1" vali suurem piirkond.
Takistust üle I Moomi mõõtes hoia mõõteotsi vastas paar sekundit, kuni näit stabiliseerub.
Kui mõõteahel on avatud, on ekraanil "\".
Hoiatus: Takistust ei tohi mõõta pinge all olevas ahelas.
6. Dioodi mõõtmine.
6.1 Pane must juhe auku COM ja punane juhe auku V  mA
6.2 Vali dioodi piirkond. Tester näitab päripinget dioodil.
7. Transistori hFE mõõtmine.
7.1 Vali piirkond Hfe
7.2 Ühenda transistor vastavalt tüübile PNP või NPN.
7.3 Ekraanil on näha hFE ligikaudne väärtus järgmiste test suuruste puhul: baasi vool 10 uA ja VCE 3V.

HOIATUS!
Ole ettevaatlik töötamisel. Ebaõige kasutamine võib põhjustada testri hävimise. Lisaks tavapärastele elektriga töötamise 
ohutusnõuetele tuleb järgida ka alljärgnevaid hoiatusi.
Ära mõõda pingeid mis ületavad passis olevates tabelites toodud väärtusi. Ära ühenda sisendi ja maa COM vahele 
suuremat vahelduvpinget kui 700V ja alalispinget 1000V.
Ole eriti ettevaatlik töötades pingetega üle 60V DC ja 30V AC rms.
Enne mõõtmisi tühjenda kõik ahela toites olevad kondensaatorid.
Ära kunagi ühenda testjuhtmeid pingeallikaga kui positsiooni lüliti on takistuse või DCA voolu piirkonnas.
Lülita tester välja ja eemaldajuhtmed kui vahetad patareid või kaitset. .
Ära kunagi kasuta testrit avatud tagakaanega. Kui teostad mõõtmisi impulss toitega või TV riistades, siis pea alati 
meeles ,et seal võib olla kõrgepingega punkte, mis võivad testri hävitada.
Ära kasuta testrit, kui sa ei tunne elektriskeeme ja testimise protseduure
Multimeeter ei ole mõeldud kommerts ja tootmisprotsessides kasutamiseks.

KUI PATAREI ON TÜHJAKS SAANUD, TULEB SEE ASENDADA UUEGA (9V)!
KUI KAITSE ON LÄBI LÄINUD, SIIS ASENDA SEE UUEGA, MILLEL ON ORIGINAALI MÕÕDUD JA MILLE 
VÄÄRTUS EI TOHI ÜLETADA 0.2 AMPRIT. Tüüp: F-0,2A1250V, 5x20mm

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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