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I. Tutvustus

II. Pakend sisaldab

III. Ohutusnõuded

IV. Elektrisümbolid

UT139A/B/C seadmed on väikese automaatvahemikuga käeshoitavad 3 1/2 - 3 5/6 bitti tegeliku RMS
multimeetrid, mis on täisfunktsionaalsed, suure ekraaniga, uudse struktuuriga ning väga usaldusväärsed ja
ohutud. Seadmeid saab kasutada AC/DC pinge ja voolu, muutuva sagedusega pinge (V.F.C), takistuse, dioodi,
ringi sees/väljas oleku, mahtuvuse, sageduse suhte, NVC mittekontakt AC pinge jm mõõtmiseks, mis muudab
need ideaalseks kaasaskantavaks mõõteseadmeks.

Kontrollige pakendit avades lisade olemasolu ja seadme korrasolekut. Kontakteeruge vajadusel müüjaga. 
Pakend sisaldab: 
1. Kasutusjuhend
2. Seade
3. Punkt-tüüpi K termopaar
4. Klamber (ainult mudel UT139C)

UT139A/B/C vastab standardile IEC/EN61010-1, saastetase II, ülepinge (CATIII600V)ning topeltisolatsiooni 
standardid. Järgige seadet kasutades alati kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid, vastasel juhul võite seadme 
kaitse rikkuda. 
1. Seadet ei ole lubatud kasutada avatud kattega, elektrilöögi oht. 
2. Kontrollige enne kasutamist alati seadme korrasolekut. 
3. Vahetage patarei alati koheselt kui seade kuvab patarei tühjenemise ikooni "        " , vastasel juhul võib 
mõõtmine olla ebatäpne, mis võib põhjustada elektrilöögi, vigastuste ja kahjustuste ohu. 
4. Vahemikulüliti peab olema õiges vahemikus enne mõõtmise alustamist. 

5. Ärge ületage mõõtmisel lubatud limiitväärtusi, elektrilöögi, vigastuste ja seadme kahjustamise oht.
6. Mõõtmise ajal ei ole lubatud mõõtmisvahemikke muuta. 
7. Eemaldage seade mõõdetavast ringist peale mõõtmise lõpetamist. Mõõtes voolu, eriti kui mõõdate kõrget 
voolu, lülitage ringist enne seadme ühenduse eemaldamist vool välja. 
8. Elektrilöögi oht, olge eriti ettevaatlik, mõõtes kõrgemat pinget kui 60V DC või 30Vrms AC. 
9. Ärge kasutage seadet kõrge temperatuuriga või niiskes keskkonnas. Seadme töötulemus võib peale 
niiskeks saamist halveneda. 
10. Seadet ja selle siseringi ei ole lubatud muuta. 
11. Puhastage seade niiske lapi ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiive ega 
lahusteid.   

Patarei tühjenemise indikaator.
Sumisti sees/väljas
Diood
AC/DC
Hoiatus
Mõõdetav aku
Maandus
Vooluklamber
Topeltisolatsioon
Vastab EL nõuetele
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V. Tehnilised andmed
1. Max pinge sisendterminali ja maanduse vahel: järgige vastava sisendterminali pinge kaitse juhendit.
2. 10A terminal (CE) on varustatud: F 10A H 600V kiirkaitse (  φ 6x25mm)
3. mA/       terminal (CE) on varustatud:
    UT139A-FF 0.2A H 600V kiirkaitse ( φ 6x32mm)
    UT139B-FF 0.5A H 600V kiirkaitse (  φ  6x32mm)
    UT139C-FF 0.6A H 600V kiirkaitse ( φ  6x32mm)
4. Max kuva: (UT139A): 1999; (UT139B): 4000; (UT139C): 6000. Uuendus 2-3 korda sekundis,
ülekoormuse  kuva "OL".
Mahtuvus ja sagedus (ainult mudelid UT139B/C): 9999 loendur.
Töösuhe (ainult mudelid UT139B/C: 1-99.9%
Diood: ca 2.1V (UT139A) ning 3.2V (UT139B/C), ülekoormuse kuva "OL".
Vahemik: auto/manuaal.
Polaarsus: automaatne.
Töökeskkonna temperatuur: 0C - 40C.
Suhteline õhuniiskus:      75% kui 0C-30C ning        50% kui 30C-40C.
Hoiustamine temperatuuril: -10C kuni 50C
5. Elektromagnetiline ühilduvus:
1V/m raadiosagedusalal (RF): Üldine täpsus = määratud täpsus + 5% vahemikust; määratud täpsus
puudub RF indeksile üle 1V/m.
6. Töö ASL: 0 - 2000m.
7. Sisepatarei: AA R6P 1.5Vx2.
8. Madal energia: kuva "".
9. Mõõtmed: ca 175x80x48.5mm.
Kaal: ca 350g (koos patareiga).
Ohutusstandard: IEC/EN 61010-1: CATIII600V; saastetase 2.
Vastavusmärgistus: CE

VI. Tutvustus (joonis 1)

1. Ümbris.
2. LCD ekraan.
3/4/7 valikunupud.
5. Vahemiku valiku pöördlüliti.
6. Sisendterminal.

Joonis 1

kriss
Text Box
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VII. LCD ekraan (joonis 2)

Joonis 2

Sümbol Kirjeldus

Andmehoiu funktsioon

Negatiivne lugem

AC/DC mõõtmine

Max/Min/Max-Min väärtuse mõõtmine

Patarei tühjenemise indikaator

Automaatvahemik

Dioodi mõõtmine

Ring sees/väljas

Relatiivmõõtmine

Takistuse ühikud: oom, kilo-oom, megaoom

Sageduse ühikud: Hz, kHz, MHz

Töö suhte mõõtmisühik

Pinge ühikud: mV, V

Voolu ühikud

Mahtuvuse ühikud

Temperatuuri ühik

Temperatuuri ühik

Mittekontaktne AC pinge mõõtmine

Automaatne väljalülitus

Vooluklamber
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VIII. Vahemiku valiku nupud

Vahemikunupp:

MAX/MIN nupp:

REL nupp:

NCV/mV    nupp (ainult mudel UT139A):

Hz/% nupp (ainult mudel UT139B/C):

SELECT nupp: 

HOLD nupp: (kasutatav täisvahemikus)

Vahemik Funktsioon
AC või DC pinge mõõtmine

Takistuse mõõtmine
Dioodi PN ühenduse mõõtmine

Ringi mõõtmine
Mahtuvuse mõõtmine
Sageduse mõõtmine
Töösuhte mõõtmine

Temperatuuri mõõtmine
AC/DC voolu mõõtmine

AC/DC voolu klambermõõtmine
Mittekontaktne AC pinge mõõtmine

Väljalülitamine

Kasutatakse auto/manuaalvahemiku valimiseks. Vajutage vahemiku lülitamiseks ühest teise.
Vajutage manuaalvahemikust väljumiseks 2 sekundi jooksul.

Saab kasutada automaatselt manuaalvahemiku reziimi avamiseks. Sel juhul on automaatne
väljalülitumise funktsioon keelatud, ning kuvatakse max väärtus. Vajutage min väärtuse
kuvamiseks uuesti nuppu. Vajutades nuppu 2 sekundit, väljub seade
andmesalvestusreziimist.

Kasutatakse automaatselt manuaalvahemiku reziimi avamiseks. Hetke kuvatav väärtus
muudetakse referentsväärtuseks ning ekraanile kuvatakse mõõdetud väärtuse ja
referentsväärtuse vahe. Relatiivmõõtereziimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu.
Vajutage taustvalgustuse sisselülitamiseks kauem kui 2 sekundi jooksul. Taustvalgustus
kustub automaatselt ca 15 sekundi pärast. Taustvalgustuse kustutamiseks selle põlemise
ajal võite ka vajutada uuesti nuppu kauem kui 2 sekundit (ainult mudel UT139A täisvahemik:
REL/LIGHT nupp).

Lisainformatsioon kasutusjuhendi punktis mittekontaktse AC pinge mõõtmise kohta.

Hz/% reziimi valik, kasutatav ainult sageduse, AC pinge/voolu mõõtmise reziimidel.

Kasutatakse vahemiku valikuks (kasutatav ainult mitme vahemikuga funktsioonide
puhul). Vajutage AC reziimis kauem kui 2 sekundit, kuvage "UFC", avage V.F.C
mõõtereziim et mõõta muutuva sagedusega pinget. V.F.C mõõtereziimist
väljumiseks vajutage nuppu uuesti ja hoidke all 2 sekundi jooksul.

põlemise ajal selle kustutamiseks vajutage uuesti nuppu kauem kui 2 sekundi
jooksul. (Ainult mudel UT139A täisvahemikus: HOLD/LIGHT nupp).

Kasutatakse kuvatava väärtuse ekraanile lukustamiseks, ekraanile kuvatakse reziimi
aktiveerides vastav ikoon " ". Tagasipöördumiseks tavamõõtereziimi vajutage
uuesti nuppu.
Kui vajutate nuppu kauem kui 2 sekundi jooksul, süttib taustvalgustus.
Taustvalgustus kustub automaatselt ca 15 sekundi pärast. Taustvalgustuse
kustutamiseks selle põlemise ajal vajutage uuesti nuppu ja hoidke all 2 sekundi 
jooksul (ainult mudel 139A täisvahemik: HOLD/LIGHT nupp).
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IX. Kasutamine

1. AC ja DC pinge mõõtmine (joonis 3)

Märkused:

2. Takistuse mõõtmine (joonis 4a)

Märkused:

Joonis 3

Joonis 4a

Kui seade kuvab patarei tühjenemise indikaatori  "        ", vahetage koheselt
patarei. Pöörake tähelepanu "     !    " ohumärgistusele seadmel mis näitab et
testitav pinge või vool ei tohi ületada lubatud maksimaalseid väärtuseid.

1) Ühendage seade paralleelselt mõõdetava objektiga. 
2) Kui sisendimpedants on ca 10M oomi, võib see põhjustada kõrge 
impedantsiga ringi mõõtmisvea. Enamasti on viga väike (0.1% või 
väiksem, kui ringi impedants on alla 10k. 

Kuigi lugemi saamine on võimalik ka kõrgema sisendpinge    
puhul, on keelatud kasutada kõrgemat sisendpinget kui  
600Vrms, see võib seadme rikkuda.
Olge mõõtmiste teostamisel ettevaatlik, elektrilöögi oht!

Joonis 4b

Ühendage seade paralleelselt mõõdetava objektiga.

Seade kuvab ülekoormuse tähise "OL" avatud ringi puhul, või juhul
kui takistuse väärtus ületab seadme maksimaalvahemikku.
Lülitage enne mõõtmist ringist vool välja ning laadige kõik
kondensaatorid tühjaks.
Mõõtes madalat takistust, tekitab seade mõõtevea ca 0.1-0.2 oomi.
Täpse lugemi saamiseks lühistage andur, ning kasutage REL
relatiivset mõõtmisreziimi.
Kui takistuse väärtuseks kuvatakse lühistades 0.5 oomi või kõrgem,
kontrollige et ühendused oleksid korrektselt kinnitatud.
Suure takistuse puhul võtab mõõtmistulemuse stabiliseerumine
mõne hetke aega, see on normaalne.
Kasutades takistuse mõõtefunktsiooni, saate kasutada sisekaitsme
enesetesti (vt joonis 4b).
Lubatud ei ole kasutada kõrgemat sisendit kui DC 60V või AC 30V.
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3. Ringi oleku mõõtmine (joonis 5)

Märkused:

4. Dioodi mõõtmine (joonis 6)

Märkused: 

5. Mahtuvuse mõõtmine
    (ainult mudelid UT139B/C)

Märkused: 

6. Sageduse/töösuhte mõõtmine 
(ainult vastavad mudelid)

Märkused:

Joonis 5

Joonis 6

Joonis 7

Joonis 8

Lülitage enne ringi mõõtmist vool välja ning laadige kõik 
kondensaatorid tühjaks.
Ärge kasutage suuremat sisendpinget kui DC 60V või AC 
30V, elektrilöögi ja vigastuste oht.  

Kui mõõdetav diood on avatud ringis või selle polaarsus on 
tagurpidi ühendatud, kuvatakse ekraanile "OL". SilikoonPN 
ühenduse tavaväärtus on üldjuhul 500-800mV.

Enne ühendatud dioodi mõõtmist lülitage ringist vool välja 
ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks. 
Dioodi testpinge on ca: 
2.1V (UT139A)
3.2V (UT139B/C)
Elektrilöögi ja vigastuste oht, ärge kasutage kõrgemat 
sisendpinget kui DC 60V ja AC 30V. 

Kui mõõdetava terminali takistus on suurem kui 150 oomi siis
sumistiheli ei kõla. Kui takistus on võrdne või väiksem kui 10
oomi, on ring heas seisukorras ja kõlab pidev sumistiheli.  

(Vt joonis 7). Seade kuvab sisendi puudumisel sisemise
mahtuvuse fikseeritud väärtuse. Täpse näidu saamiseks, mõõtes
väikese vahemiku mahtuvust, lahutage ülalolev näit mõõdetavast
väärtusest. Automaatseks tulemuseks kasutage REL relatiivse
mõõtmise funktsiooni.

Ekraanile kubvatakse "OL" lühise puhul ja kui mahtuvuse väärtus 
ületab seadme maksimaalset vahemikku. 
Suure mahtuvuse puhul võtab mõõtmistulemuse 
stabiliseerumine mõne hetke aega. 
Elektrilöögi, vigastuste ja seadme rikkumise vältimiseks on 
nõutav eemaldada eelnevalt kõik jääklaengud, see on eriti 
oluline mõõtes kõrge pingega kondensaatorit. 

(Vt joonis 8).Vajutage sageduse/töösuhte reziimi valikuks 
sageduse mõõtmise reziimis Hz/% nuppu.  

Elektrilöögi, vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks ärge 
kasutage kõrgemat sisendpinget kui DC 60V või AC 30V. 

kriss
Text Box
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7. Temperatuuri mõõtmine (ainult mudel UT139C)

 !   Märkused:

  !   Märkused: 

8. AC ja DC voolu mõõtmine (joonis 10)

9. NCV mittekontaktne AC pinge mõõtmine (joonis 12)

!    Märkused:

10. Patarei pinge mõõtmine (ainult mudel UT139A)

Joonis 11

Joonis 13

Joonis 9

Joonis 12

Joonis 10

(Vt joonis 9) Temperatuuriandur: sobib ainult K tüüpi (Ni-Cr ja Ni-Si) termopaar. 
Käivitades kuvatakse ekraanile "OL", valige Celsius või Fahrenheit mõõteskaala 
ja ühendage vastav K tüüpi andur. 1F = 1.8C + 32

Punktkontakt K tüüpi (Ni-Cr ja Ni-Si) termopaar sobib ainult väiksema 
kui 230C/446F temperatuuri mõõtmiseks. 

Ühendage seade jadana mõõdetava objektiga. AC mõõteväärtus on 
tegelik RMS.

Lüitage enne ühendamist ringist vool välja.
Kontrollige et kasutaksite mõõtmiseks korrektset sisendterminali ja
funktsiooni. Kui mõõdetav väärtus ei ole teada, alustage kõrgeimast
vahemikust ja liikuge samm-sammult allapoole.
Kaitsmed: kaitsmed asuvad 10A ja mA/      sisendpesades. Pliiatstestri
otsa on keelatud ühendada paralleelselt ühegi ringiga, eriti vooluallika 
terminaliga, see võib seadme rikkuda, põhjustada elektrilöögi ja vigastusi.
Ohutuks kasutamiseks peab mõõtes kõrgemat voolu kui 5A üks
mõõtmiskord kestma vähem kui 10 sekundit, ning kahe mõõtmiskorra
vahel peab olema ooteaeg vähemalt 15 minutit.
Mõõtes AC voolu saab kasutada Hz/% nuppu AC sageduse/töösuhte
kuvamiseks.
60A AC ja DC vooluklambriga mõõtmised (vt joonis 11): ühendage
klambriga nagu joonisel näidatud (ainult mudel UT139C).

AC pinge või elektromagnetilise välja tuvastamiseks asetage seadme
esiosa mõõdetava objekti ligidusse. Tuvastatud AC pinge analoogkogus
on ca: "EF" kuvatakse kui võrdne või väiksem kriitilisest pingest.
"EF" kuvatakse kui UT139A > kriitilisest pingest, seade edastab
viietasemelise heliteavituse vastavalt määratud pingele.
" - " Kuvatakse kui UT139B/C > kriitilisest pingest, seade edastab
erinevad heliteavitused ja "- - - -" kuva vastavalt määratud pingele.
Vajutades NCV/mV  ~  (ainult mudel UT139A), kuvatakse AC pinge
määratud mV ~   analoogkogus.

Testpliiatsi kasutamine ei ole mõõtmiseks vajalik kui vahemikunupp 
on asendis "NCV"

(Vt joonis 13). Mõõtevahemik 1.5V sobib ainult väiksema või võrdne kuni 
2V, koormustakistusega ca 51 oomi patarei mõõtmiseks. Mõõtevahemik 9V 
sobib ainult väiksema või võrdne kuni 15V, koormustakistusega ca 1k oomi 
patarei mõõtmiseks.

Sisekaitsme F1 ülekoormuse tõttu läbipõlemise vältimiseks ei ole 
lubatud mõõta lubatud vahemikust suuremaid patareisid või 
vooluallikaid. 
Patarei pinge mõõteaeg peaks olema patarei säästmiseks 
võimalikult lühike. 
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1. DC pinge mõõtmine

11. Lisafunktsioonid:
Seade avab sisse lülitades automaatselt tavamõõtereziimi. Seadme rikete puhul kuvatakse ekraanile "ErrE".
Automaatne väljalülitumine: seade lülitub patarei säästmiseks automaatselt välja, kui seda ei ole kasutatud 15 minuti
jooksul. Seadme taas sisse lülitamiseks: vajutage SELECT nuppu (mudel UT139A), või ükskõik millist nuppu
(mudel UT139B/C). Seadme täielikuks väljalülitamiseks keerake pöördlüliti asendisse OFF. Automaatse
väljalülitumise keelamiseks vajutage sisselülitamise ajal SELECT nuppu, seade edastab viis teavitusheli ning
automaatne väljalülitumise funktsioon tühistatakse. Seadet välja ja uuesti sisse lülitades aktiveerub automaatse
väljalülitumise funktsioon taas.
Sumisti: Vajutades nuppu edastab seade lühikese piiksuva teavitusheli (ca 0.25sekundit), märguandeks et
nupuvajutus on tuvastatud. Mõõtes voolu või pinget: AC ja DC pinge > ca 600V mA valik AC/DC vool >
190mA(UT139A), 390mA(UT139B)590mA(UT139C). Kui AC/DC voolu valik on > 10A, kõlab pidev "üle vahemiku"
sumistiheli. Sumisti edastab viis järjestikust teavituspiiksu ca 1 minut enne automaatset välja lülitumist. Kui
automaatne väljalülitumine on keelatud, edastab seade viis järjestikust sumistiheli iga 15 minuti järel.
Patarei tühjenemise tuvastus: kasutatakse siseVDD tuvastamiseks. Kui pinge on madalam kui 2.4V, kuvatakse
patarei tühjenemise ikoon, seadme kasutamine on võimalik. Kui pinge langeb alla 2.2V, ei ole seadme
kasutamine võimalik, seadet käivitades kuvatakse vaid patarei tühjenemise sümbol.
Kui patareipinge väheneb 2.6V, on taustvalgustus nõrk või ei lülitu sisse; mõõtefunktsioonid töötavad normaalselt.

X. Tehnilised andmed
Täpsus:      (a% lugem + b märki), garanteeritud ühe aasta jooksul. 
Töökeskkonna temperatuur: 23C    5C (73.4F    9F). Suhteline niiskus < 75%.

Vahemik
Resolutsioon Täpsus

10M    (Ebastabiilne digitaalkuva */** vahemiku avatud ringi puhul; seda saab kontrollida peale koormusega 
ühendamist            1). 

Vahemik: 20mV vahemik UT139A,
                40mV vahemik UT139B,
                 60mV vahemik UT139C.
Vahemik: 200mV vahemik UT139A,
                400mV vahemik UT139B,
                600mV vahemik UT139C. 

Max sisendpinge:       600V.
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2. AC pinge mõõtmine

3. Takistuse mõõtmine

4.      Ringi (sees/väljas) ja       dioodi mõõtmine

5. Mahtuvuse mõõtmine (ainult mudelid UT139B/C)

Vahemik

Vahemik

Vahemik

Vahemik
ResolutsioonTäpsus

ResolutsioonTäpsus

Resolutsioon Täpsus

Märkus

   !    Sisendi impedants: ca 10M      .
Tegeliku RMS kuva. Sagedusvastus: UT139A  45-400Hz, UT139B/C 45-1kHz. (VFC 45-400Hz). Täpsuse kinnitus:
5-100% vahemik, lühisele lubatud <10 kohta jääklugem.  Kuni 3.0 kui AC tipufaktor ulatub täisväärtuseni (välja
arvatud 600V vahemik, mis on kuni 1.5 kui vahemik ulatub täisväärtuseni). Max sisendpinge 600Vrms.

   !    Vahemik: mõõdetud väärtus = kuvatud väärtus - testpliiatsi lühistatud väärtus. 
Avatud ring: ca *1V.
Ülekoormuskaitse: 600V-PTC.

Ringi katkestuse takistuse väärtus on määratud: > 150      , sumisti ei tööta.
Hea konduktiivsus määratud:     10    , sumistiheli.     
Avatud ringi pinge ca 2.1V (UT139A), 3.2V (UT139B/C).
Tavapinge väärtus silikoonPN ühenduse puhul on ca 0.5 - 0.8V.

Ülekoormuskaitse: 600V-PTC

Ülekoormuse kaitse: 600V-PTC

Kondensaatorile       1    F, on soovitatav mõõtetäpsuse kindlustamiseks kasutada REL mõõtereziimi.

REL olekus   (4% +10)
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6. Sageduse/töösuhte mõõtmine (ainult mudelid UT139B/C)

7. Temperatuuri mõõtmine (ainult mudel UT139C)

8. DC voolu mõõtmine

9. AC voolu mõõtmine

Vahemik

Vahemik
Vahemik Resolutsioon Täpsus

Täpsus                         Resolutsioon

Resolutsioon Täpsus

Sisendi vahemik a: (DC tase on null).
    100kHz: 100mVrms     a     20Vrms.
>  100kHz - 1MHz : 200mVrms   a   20Vrms.
>  1MHz : 500mVrms   a   20Vrms
     5MHz - 10MHz: 900mVrms   a   20Vrms.
Töösuhte %: ainult     100kHz mõõtmisteks.                        

Ülekoormuse kaitse: 600V-PTC

   !    Ülekoormuse kaitse: 600V-PTC

!    Ülekoormuse kaitse: 600V-PTC

Märkused:
AC pinge või AC voolu mõõtmise ajal sagedusväärtuse või töösuhte leidmiseks peaks sisendi sagedusvastus olema      1kHz;
AC pinge: mV vahemiku sisend     100mV; V vahemiku sisend      vahemik x 6%.
AC vool: sisendi vahemik a
4000/6000   A, 400/600mA,  10A vahemik: a     vahemik x 6%
400/600   A, 40/60mA, 4/6A vahemik: a      vahemik x 60%    

Märkus: punktkontakt K tüüpi (Ni-CR ja Ni-Si) termopaar sobib maksimaalselt 230C/446F temperatuuri mõõtmiseks. 
Kõrgema temperatuuri puhul vajate spetsiaalset andurit. 

   A  mA vahemik: 
F1 kaitse: (   6x32)mm   FF0.2A H 600V (CE)  UT139A  FF0.5A H 600V (CE)  UT139B  FF0.6A  H 600V (CE)
UT139C 10A vahemik: F2 kaitse: (    6x25)mm        F  10A H 600V (CE)

 Vahemik                                                Resolutsioon                                   Täpsus

                                                                                                                   Määramata



UT 139A/B/C KASUTUSJUHEND UT 139A/B/C KASUTUSJUHEND

10. (60A) vooluklambri mõõtmine (ainult mudel UT139C)

11. Patarei mõõtmine (ainult mudel UT139A)

XI. Hooldus

Patareide ja kaitsmete vahetamine

Joonis 14

Vahemik

Vahemik

Resolutsioon

Resolutsioon

Koormusvool

Täpsus

Täpsus

Ülekoormuse kaitse: 600V-PTC

Ülekoormuse kaitse: Sama nagu DC voolu ülekoormuse kaitse.

Sagedusvastus: UT139A 45 - 400Hz, UT139B/C 45 - 1kHz Kuva: tegelik RMS.
Täpsus: 5-100% vahemik, lühise puhul kuni 2 kohta jääklugemist.
Kuni 3.0 kui AC tipufaktor saavutab täisväärtuse.

Ülekoormuse kaitse: F1 kaitse: (    6x32)mm        FF0.2A H 600V (CE).

   !       Hoiatus: Enne seadme tagakaane avamist peab vool olema välja lülitatud ja testseadmed 
sisendterminalidest ja mõõdetavast ringist eraldatud. 
1. Üldhooldus
Kasutage seadme ümbrise puhastamiseks niisket lappi ja vajadusel pehmetoimelist puhastusvahendit. 
Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid või lahusteid. 
Ärge kasutage korrektselt mittetöötavat seadet, saatke see hooldusesse. 
Seadme parandamine ja hooldus on lubatud teostada ainult selleks kvalifitseeritud tehnikute poolt, 
ärge üritage seadet iseseisvalt avada või parandada. 
2. Patarei ja kaitsme vahetamine (vt joonis 14). 
Vahetage patarei koheselt kui seade kuvab patarei tühjenemise ikooni, vastasel juhul võib tühjenev 
patarei põhjustada valelugemi mis võib põhjustada elektrilöögi, vigastusi või kahjustusi. 
Patarei: AA 1.5V x 2

1. Keerake voolulüliti asendisse "Off" ning eemaldage testseadmed
sisendterminalidest, seejärel eemaldage kaitseümbris.
2. Avage kruvikeeraja abil patareipesa kaant hoidev kruvi ning 
avage kaitsekate. Asendage tühjenev patarei või läbipõlenud kaitse:
F1 kaitse:  (   6x32)mm     FF0.2A  H 600V (CE) (UT139A)
FF0.5A  H 600V (CE) (UT139B)
FF0.6A  H 600V (CE) (UT139C)
3. Avage kruvikeerajaga teine kruvi ning eemaldage kaitsmekate.
Asendage läbipõlenud kaitse.
(    6x25)mm      F  10A H 600V (CE)
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Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Peakontor: 

Tootja: 




