
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
   
   
   
   

 

 
 

 
CAT. II: Local level, appliance, PORTABLE EQUIPMENT etc., with smaller transient voltage 
overvoltages than CAT. III 

CAT. III: Distribution level, fixed installation, with smaller transient overvoltages than 
CAT. IV 

 

 
 
 
 

 

 

 
When servicing the  meter, use only the replacement parts, such as the 
test leads, with the same model or identical electrical ratings. 

o 
 

11. 
 
 
 
 

11.Please chech whether the instrument is in good conditionbefore use,such 
as test the voltage which is known and confirm the readings are accurate. 
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Kasutusjuhend 

Väikesemõõtmeline digitaalne multimeeter 

 

1. Tutvustus 

Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. 
Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda. 
 
UT 132 seeria multimeeter on käeshoitav 3 1/2 digitaalse ekraaniga digitaalne multimeeter, 
millel on käepärane disain, mitmed täisfunktsioonid, uudsed kujutised ning usaldusväärsed 
mõõtetulemused. Mõõta saab AC ja DC pinget, DC voolu, takistust, mahtuvust, 
induktiivsust, temperatuuri ning dioodi võrgupinge langust, transistorit, pidevust jne.  
   

Hoiatus: tutvuge elektrilöögi, vigastuste ja kahjustuste vältimiseks enne seadme 
kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.    

2. Pakend sisaldab 
 
Kontrollige seadet ostes et sellel ei esineks defekte ning et kõik selle osad oleksid pakendis 
olemas. Vajadusel kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.  
 
Nr Kirjeldus    TK 
1.  Kasutusjuhend   1 
2.  Testjuhe    1 
3. K-tüüpi temperatuuriandur   1    
                   (nikroom-nikkelalumiinium) termopaar 
 (ainult mudel UT132C)  

3. Ohutusnõuded 
 
Seade vastab standarditele IEC/EN61010-1, 61010-2-033, saastetase 2, ülepinge 
kategooria (CAT III 600V) ja topeltisolatsioon. 
 
Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhendile ning järgides ohutusnõudeid, vastasel 
juhul riskite vigastustega ning võite seadme rikkuda.  

1. Kontrollige enne seadme kasutamist selle korrasolekut. Ärge kasutage katkist 
või lahtise kattega seadet. Kontrollige et seadmel ei oleks vigastusi, pragusid või 
puuduvaid osasid. Kontrollige ühenduste ümber oleva isolatsiooni korrasolekut.  

2. Kontrollige et testjuhtmed oleksid vigastusteta. Asendage katkised testjuhtmed 
ainult sobivate tehniliste näitajatega juhtmetega.  

3. Asendage patarei koheselt kui seade kuvab tühjeneva patarei ikooni. Tühjeneva 
patareiga võib seade anda vale lugemi, mis võib põhjustada elektrilöögi ja 
vigastuste ohu. 

4. Hoidke seadet testimise ajal korrektses asendis. 
5. Ärge kasutage lubatust suurema pingega, see võib põhjustada elektrilöögi ja 
vigastuste ohu ning seadme rikkuda.  
6. Ärge muutke mõõtmise ajal mõõtevahemikku, see võib seadme rikkuda.  
7. Eemaldage iga mõõtmise lõpus testjuhtmed mõõdetavast ringist ning lülitage 
seade välja, seejärel eemaldage testjuhtmed seadme sisendterminalidest. Eriti 
oluline on järgida ohutusnõudeid mõõtes kõrget pinget! 
8. Olge eriti ettevaatlik mõõtes pinget üle 60V DC ja 30Vrms AC. 
9. Kasutage vajadusel ainult lubatud korrektsete näitajatega asendusosasid.  
10. Ärge kasutage ega hoiustage seadet kõrge temperatuuriga või niiskes 
keskkonnas. Seadme töö täpsus võib selle tõttu väheneda.  
11. Seadet ei ole lubatud avada ega muuta, see võib seadme rikkuda. Kasutage 
seadme pinna puhastamiseks pehmet lappi ja pehmetoimelist puhastusvahendit. 
Ärge kasutage puhastamiseks abrasiive ega lahusteid.  
12. Kontrollige alati enne seadme kasutamist et sellel ei esineks rikkeid,defekte ega 
vigastusi.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Kasutatavad sümbolid 

Patarei tühjeneb 

Maandus 

Hoiatus: järgige kasutusjuhendit 

AC 

DC 

Topeltisolatsioon 

Vastab EL standarditele 

5. Tehnilised andmed 
 

1. Maksimumpinge terminalide ja maanduse vahel: vastavalt vahemikule. 
2. 10A terminal: määratud (CE) 10A H 600V kiiret tüüpi keraamiline kaitse 

ȹ6.35x31.8mm 
3. mA terminal: määratud (CE) 0.5A H 600V kiiret tüüpi keraamiline kaitse 

ȹ6.35x31.8mm 
4. Töökeskkond: 0°C~40°C 

Suhteline õhuniiskus: 0°C~30°C alla ≤75% 
                  30°C~40°C alla ≤50% 
Hoiustustemperatuur: -10°C~50°C 

5. Elektromagnetism  
Alla 1V/m emissioon: parim täielik täpsus = spetsiifiline täpsus + mõõte 5%; 
üle 1V/m emissioonil spetsiifiline indeks puudub.  

6. Kasutuskõrgus: 0~2000m. 
7. Patarei: 9V 6F22 või NEDA 1604 või 006P. 
8. Patarei tühjenemise indikaator: ekraanile kuvatav patareimärk. 
9. Mõõtmed: 72mm x 137mm x 35mm. 
10. Kaal: ca 200g (patareiga).  
11. Ohutusstandardid: IEC/EN 61010-1, 61010-2-033: CATIII 600V saastetase 

2 
12. Märgistus: CE    

6. Seadme tutvustus 
 

1. LCD ekraan 
2. Voolunupp 
3. Pöördlüliti 
4. Sisendterminalid 
5. HOLD nupp 

7. Mõõtmine 
 
Kontrollige esmalt patareid. Seejärel keerake pöördlüliti mõõteasendisse. Kui 
patarei on tühjenemas, kuvatakse ekraanil vastav ikoon. Kontrollige et ei 
mõõdetaks lubatud pinge ja voolu limiite ületavaid väärtusi.  
 

1. DC või AC pinge mõõtmine (vt diagramm 2) 
1) Keerake pöördlüliti asendisse V~ või V˭. 
2) Sisestage punane testjuhe V terminali ning must testjuhe COM 

terminali. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. Mõõdetud 
väärtus kuvatakse ekraanile. AC pinge mõõtmisel kuvatakse 
tõeline ruutväärtuse keskmine stabiilsusperiood.  

3) Igas vahemikus on seadmel sisendi impedants 10MΩ. V~ sisendi 
impedants on ca 4.5MΩ. See koormusefekt võib põhjustada 
mõõtmisvigasid kõrge impedantsiga ringides. Kui ringi impedants 
on väiksem või võrdne 10kΩ, on viga ebaoluline (0.1% või 
väiksem).  

 
Hoiatus 

 Seadme rikkumise vältimiseks ärge kasutage kõrgemat kui 600V 
sisendit. 

 Olge mõõtmist teostades elektrilöögi vältimiseks äärmiselt hoolikas. 

2. DC voolu mõõtmine (vt diagramm 3) 
1) Keerake pöördlüliti A˭ voolumõõtmisasendisse. 
2) Kinnitage punane testjuhe mA või 10A terminali. Kinnitage must testjuhe COM 
terminali. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. Mõõdetud väärtus kuvatakse 
ekraanile.   

Hoiatus 

 Mõõtmiseks valmistumine: lülitage mõõdetavast ringist enne 
testjuhtmete ühendamist vool välja. 

 Valige korrektne terminalisisend ning valige pöördlülitiga vastav 
mõõtefunktsioon. Kui voolusisendi väärtus pole teada, määrake 
esialgu kõrgem väärtus ning liikuge siis allapoole.  

 Kaitsmed asuvad mA ning 10A terminalisisendis.  
 Ärge ühendage testjuhtmeid vooluallika terminali.  
 Ohutuks kasutamiseks on ühe mõõtmiskorra pikkuseks alla 10 

sekundi. Oodake seejärel enne järgmise mõõtmise teostamist 15 
minutit (mõõtmised üle 5A). 

3. Takistuse mõõtmine (vt diagramm 4) 
1) Keerake pöördlüliti oomide mõõtmise asendisse Ω. 
2) Kinnitage punane testjuhe Ω terminali ning kinnitage must testjuhe COM 
terminali. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. Mõõdetud väärtus 
kuvatakse ekraanile.   

Hoiatus Hoiatus 

Hoiatus 

 LCD ekraanile kuvatakse OL kui testitav resistor või resistori väärtus 
on kõrgem kui seadme maksimumvahemik. 

 Takistuse täpseks mõõtmiseks eraldage ringist vooluühendus ning 
laadige kondensaatorid tühjaks. 

 Testjuhtmed annavad mõõtmise ajal 0.1Ω~0.2Ω takistuse.   

Madala takistusega täpse lugemi saavutamiseks lühistage testjuhtmed ning 
märkige üles mõõteväärtus mis kuvatakse ekraanile.  
Seejärel lahutage saadud tulemus objekti mõõtmisel saadud mõõteväärtusest 
(tegelik mõõteväärtus =objekti mõõtmisväärtus – testjuhtmete 
variatsiooniväärtus).   

 Kui Ω lugem lühistatud testjuhtmetega ei ole väiksem või võrdne 0.5Ω, 
kontrollige et testjuhtmed oleksid korralikult kinnitatud ja valitud oleks korrektne 
funktsioon.  

 Suure takistusega mõõtmiste, üle 1MΩ, puhul on normaalne, et stabiilse lugemi 
saavutamiseks kulub paar sekundit aega.  

 Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat kui DC 60V ja AC 
30V pinget.    

4. Dioodide mõõtmine (vt diagramm 5) 

Keerake pöördlüliti 

Sisestage punane testjuhe 
 

terminali ning must testjuhe  
 

    COM terminali. Punane testjuhe on + ning must testjuhe -. 
 
3) Ringis peaks hea diood andma lugemi 500~800mV. Siiski võib lugem olla erinev, 
sõltuvalt anduriotste vahelise ala takistusest.  

 LCD kuvab OL näidates testitud dioodide avatud ringi või testitud dioode 
polaarsusega. 

 Dioodide täpseks mõõtmistulemuseks eraldage ringi vooluallikas ning 
laadige kõik kondensaatorid tühjaks.  

 Avatud ring dioodidele on 2.3V. 
   Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat kui DC 

60V ja AC 30V pinget.  

5. Pidevuse mõõtmine (välja arvatud UT132A, vt diagramm 6) 
  1) Keerake pöördlüliti   

2) Kinnitage punane testjuhe  terminali ning must testjuhe COM terminali 

Kui terminalide vahel näidatakse takistust >70Ω, on tegemist  lühisringiga, kui 
mõlema terminali takistus on ≤10Ω, on hea ühendus. Takistuse mõõdetud väärtus 
kuvatakse ekraanile (ühik: Ω).  

 Dioodide mõõtetäpsuse kindlustamiseks eraldage mõõtmise ajaks ring 
vooluallikast ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks.  

 Pidevuse testimisel on avatud pingering 2.3V. 
 Kahjustuste ja õnnetuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat pinget kui 

DC 60V ning AC 30V. 

 

Diagramm 1 

Diagramm 2 
Diagramm 3 

Diagramm 4 

Diagramm 5 

Diagramm 6 
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Hoiatus 

Hoiatus 

Hoiatus 

Hoiatus 

Hoiatus 

Hoiatus 

6. Temperatuuri mõõtmine (ainult mudel UT132C, vt diagramm 7) 
1) Keerake pöördlüliti asendisse C 
2) K-tüüpi punktkontakt temperatuuriandurit saab kasutada ainult mõõtmistel alla 
230°C. Kui soovite mõõta kõrgemat temperatuuri, on vajalik muretseda vastav 
sobiv temperatuuriandur.  
3) Kui ekraanile kuvatakse OL, eemaldage temperatuuriandur mõõdetavalt 
objektilt. Kui andur ei ole mõõdetava objekti vastas, kuvab seade 
ruumitemperatuuri.  
 

 Kontrollige et temperatuuriandur oleks puhas ja terve. 
 Eemaldage temperatuuriandur peale mõõtmise teostamist seadme 

küljest ning hoiustage vastavalt juhendile.  
7. Ruutlaine signaalväljundi testimine (ainult mudel UT132A, vt diagramm 8) 

1) Keerake pöördlüliti 

 terminal ning COM terminal on ruutlaine väljundterminalid.  

3) Sagedus on ca 50Hz, takistusväljund ca 1kΩ, ulatus ca 1V. 
 

 Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ärge kasutage suuremat kui 
DC 60V ning AC 30V.   

 

8. Patarei test ( ainult mudel 132B, vt diagramm 9) 
1) Keerake pöördlüliti asendisse 1.5V või 9V.  
  2) Kinnitage punane testjuhe  
  

terminali ning must testjuhe COM 

terminali. Punane testjuhe on + ning must testjuhe -. Ühendage 
testjuhtmed mõõdetava patareiga, kontrollides et polaarsus oleks 
korrektne. Mõõtetulemus (pinge patarei katoodi ja anoodi vahel) kuvatakse 
ekraanile.  
 

4) 1.5V kasutatakse ≤ 1.5V patarei testimisel, takistuskoormus ca 10Ω; 9V 
sobib ≤ 15V patarei testimiseks, takistuskoormus ca 1kΩ. 
 

 Ärge hoidke seadet pikalt patareiga ühendatuna, see kulutab 
patarei energiat.  

 Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ärge kasutage teistsuguste 
tehniliste näitajatega patareide testimisel.  

 
9. Mahtuvuse mõõtmine (ainult mudel UT132D, vt diagramm 10) 
1) Keerake pöördlüliti asendisse F 

terminal ning COM terminal on terminalisisendid.  

3) Ekraanile kuvatakse ülekoormuse puhul OL või mõõtmistulemus.  
 

 Seadmete rikkumise vältimiseks eemaldage enne mõõtmist 
ringist vool ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks.  

 

10. Tehnilised andmed 
Täpsus: ±(a%lugem + b numbrid) garanteeritud 1 aasta jooksul.  
Töökeskkond: 23°C ± 5°C 
Suhteline niiskus: <75% 
1. DC pinge   
 

Vahemik     Resolutsioon                                 Täpsus 
 

Vahemik     Resolutsioon                                 Täpsus 
 

±(0.5% lugem + 2 numbrit) 

±(0.8% lugem + 2 numbrit) 

Sisendi impedants: kõik vahemikud 10MΩ 
Max sisendpinge: 600V DC 

2. AC pinge 

Sisendi impedants: ca 4.5MΩ 
Sagedus: 45Hz~400Hz 
Kuva: siinuslaine efektiivne väärtus (keskmine väärtus), kasutatakse viitena 
5% vahemikus.  
Max sisendpinge: 600V AC. 
 

3. DC vool 

Vahemik     Resolutsioon                                 Täpsus 
 

Vahemik     Resolutsioon                                 Täpsus 
 

Vahemik     Resolutsioon                                 Täpsus 
 

Vahemik     Resolutsioon                                 Täpsus 
 

Vahemik     Resolutsioon                                 Täpsus 
 

±(1.2% lugem + 3 numbrit) 

    ±(1% lugem + 2 numbrit) 

    ±(1.2% lugem + 2 numbrit) 

    ±(2% lugem + 5 numbrit) 

Ülekoormuse kaitse:  
mA vahemik: F2 kaitse ȹ6.35x31.8mm, F 0.5A H600V (CE) 
10A vahemik: F1 kaitse ȹ6.35x31.8mm, F10A H 600V (CE) 

≤5A on lubatud pidev mõõtmine. 
>5A mõõtmine kuni 10 sekundit ja ooteajaga kahe mõõtmise vahel 15 minutit 

või rohkem.  
4. Takistus 

    ±(0.8% lugem + 5 numbrit) 

    ±(0.8% lugem + 5 numbrit) 

    ±(1% lugem + 5 numbrit) 

    ±(4% lugem + 3 numbrit) 

     ±(5%(lugem-10)+10)      ±(5%(lugem-10)+10) 

Ülekoormuse kaitse: 600V AC või DC 
5. Mahtuvus (ainult mudel UT 132D) 
 

    ±(5% lugem + 5 numbrit) 

Ülekoormuse kaitse: 600V AC või DC 
*Mõõteväärtus = Lugemi väärtus – avatud ringi väärtus (peaks olema < 20 arvu) 
6. Temperatuuri mõõtmine (ainult mudel UT 132C) 

    -(8% lugem + 3) 

    ±(1.0% lugem + 3) 

    ±(2.5% lugem + 2) 

Ülekoormuse kaitse: 600V AC või DC 
Lisatud punktkontakt K tüüpi termopaari saab kasutada madalama kui 230°C 
temperatuuri mõõtmiseks. 
7. Patarei test (ainult mudel UT 132B) 

    ±(1.0% lugem + 2 numbrit) 

Ülekoormuse kaitse: 600V AC või DC 
1.5 vahemik: takistuskoormus on ca 15Ω 
9V vahemik: takistuskoormus on ca 1kΩ 
8. Ruutlaine väljund (ainult mudel UT 132A) 

Vahemik   Kirjeldus 
_Π_OUT Ca 50Hz ruutlaine signaaliväljund lihtsignaalina ning 

takistusväljund on ca 1kΩ. 
Ülekoormuse kaitse: 600V DC või AC. 

9. Diood, transistor 
Funktsioon Vahemik Resolutsioon Märkus 
Diood ˗˃ˡ˗  1mV  Kuvab positiivse pinge     

languse 
 

10. Pidevustest (ainult mudel UT132B, UT132C, UT132D) 
 

   Funktsioon       Vahemik  Resolutsioon Märkus 
 Pidevustest 

 
  <10Ω pidev sumistiheli 

Ülekoormuse kaitse: 600V AC või DC 

9. Hooldus  

Hoiatus: kontrollige enne seadme katte avamist et  testjuhtmed  

oleksid seadme küljest eemaldatud ning seade oleks välja lülitatud. 
1. Üldhooldus 

 Puhastage seadme kate aegajalt niiske lapi ja pehmetoimelise 
puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid. 

 Ärge kasutage katkist, rikkega või defektset seadet. 
 Seadme kalibreerimise vajadusel pöörduge vastavasse 

teeninduskeskusesse.  
2. Patarei ja kaitsme vahetamine (vt diagramm 11) 
 

   Indikaator 
 

ekraanil näitab et patarei on tühjenemas ning vajab  

vahetamist, vastasel juhul võib mõõtetulemus olla ebatäpne. 
Kasutatav patarei: 9V 6F22 või NEDA 1604 või 006P 
 

Patarei vahetamine:  
(1) Lülitage seade välja ning eemaldage 

testjuhtmed. 
(2) Avage patareikatte kinnituskruvi, 

kasutades kruvikeerajat. Seejärel 
eemaldage vana patarei. 

(3) Avage kruvikeerajaga kaks kruvi mis hoiavad kaitsmekatet, asendage 
kaitsmed sobivate uute kaitsmetega 

Kaitsmed: F1 kaitse ȹ6.35x31.8mm, F 10A H 600V 
 F2 kaitse ȹ6.35x31.8mm, F 0.5A H 600V 
 
 

 

Diagramm 7 

Diagramm 8 Diagramm 9 

Diagramm 10 

Diagramm 11 


