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Ülevaade 
 

Kasutusjuhendis kirjeldatakse ohutuse ja ettevaatusabinõude alast teavet. 
Lugege see teave hoolikalt läbi ning pidage hoiatustest ja märkustest rangelt 
kinni. 

 
Hoiatus 

Elektrišoki või kehavigastuste vältimiseks lugege enne mõõturi kasutamist 
hoolikalt jaotisi „Ohutusalane teave“ ja „Ohutu kasutamise eeskirjad“. 

Multimõõturi mudel UT33A (edaspidi mõõtur) on 3 3/4 numbrikoha, stabiilse 
toime ja moodsa disainiga töökindel mõõtmisinstrument. Mõõtur mõõdab 
vahelduvpinget/alalispinget, alalisvoolu ja vahelduvvoolu, takistust, transistori 
hFE-d, dioode ja pidevust. See sobib täiuslikult hoolduse tegemiseks.
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Lahtipakkimisel tehtav kontroll 
 

Avage pakend ja võtke mõõtur välja. Kontrollige järgnevaid esemeid hoolikalt 
veendumaks, et ükski osa poleks puudu ega kahjustatud. 

 
Ese Kirjeldus Kogus 

1 Eestikeelne kasutusjuhend 1 tk 
2 Testjuhe 1 paar 
3 Kabuur 1 tk 

 1,5 V patarei (AAA) (sees) 2 tk 
 

 Juhul kui midagi on puudu või kahjustatud, võtke viivitamatult ühendust oma edasimüüjaga. 
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Ohutusalane teave (1) 
 

Ohutusalane teave 
 

Mõõtur vastab standarditele IEC61010, saasteaste 2, ülepinge kategooria (CAT I 
600 V, CAT II 300 V) ja topeltisolatsioon. 
 
CAT. I: signaali tasand, erivarustus või varustuse osad, telekommunikatsioon, 
elektroonika vms, väiksema siirdepinge ülepingega kui CAT. II ülepinge. 
 
CAT. II: kohalik tasand, rakendus, KAASASKANTAVAD SEADMED jms, väiksema 
siirdepinge ülepingega kui CAT. III ülepinge. 
 
Kasutage mõõturit ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, vastasel juhul võib 
mõõturi pakutav kaitse väheneda.
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Ohutusalane teave (2) 
 

Juhendis viitab hoiatus olukordadele ja tegevustele, mis on kasutajale ohtlikud või 
võivad kahjustada mõõturit või testitavat seadet. Märkus sisaldab teavet, millele 
kasutaja peaks tähelepanu pöörama. 

 
Mõõturil ja kasutusjuhendis kasutatavate rahvusvaheliste elektritingmärkide 
tähendused on toodud leheküljel 10. 
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Ohutu kasutamise eeskirjad (7) 
 

Hoiatus 
Võimaliku elektrišoki või kehavigastuste ning mõõturi või testitava seadme 
kahjustuse vältimiseks pidage kinni järgnevatest eeskirjadest. 
 Kontrollige enne mõõturi kasutamist korpust. Ärge kasutage mõõturit, kui 

see on kahjustatud või korpus (või osa korpusest) on eemaldatud. Otsige 
mõrasid või puuduvat plasti. Pöörake tähelepanu klemmide ümber olevale 
isolatsioonile. 

 Kontrollige, et testjuhtmete isolatsioon poleks kahjustatud või metall 
paljastatud. Kontrollige testjuhtmete pidevust. Asendage enne mõõturi 
kasutamist kahjustatud testjuhtmed sama mudeli numbri või elektrilise 
tehnilise kirjeldusega juhtmetega. 

 Ärge rakendage terminalide vahel või terminali ja maanduse vahel 
rohkemat kui mõõturile märgitud nimipinget. 

 Pöördlüliti tuleb panna õigesse asendisse ning mõõtmise ajal ei tohi 
teha vahemikus muudatusi, et ennetada mõõturi kahjustamist. 
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Ohutu kasutamise eeskirjad (2) 
 

 
 Kui mõõtur töötab toitepingega üle 60 V alalisvoolus või 42 V rms vahelduvvoolus, 

tuleks elektrišoki ohu tõttu eriti hoolikas olla. 
 Kasutage mõõtmiste jaoks õigeid terminale, funktsiooni ja vahemikku. 
 Ärge kasutage ega hoiustage mõõturit kõrge temperatuuriga, niiskes, 

plahvatusohtlikus, süttimisohtlikus või tugeva magnetväljaga keskkonnas. 
Pärast niiskeks saamist võib mõõturi toime halveneda. 

 Testjuhtmete kasutamisel tuleb sõrmed hoida sõrmekaitsmete taga. 
 Enne takistuse, pidevuse, dioodide ja voolu testimist ühendage ahelas 

elektritoide välja ja vabastage kõik kõrge pingega kondensaatorid. 
 Enne voolu mõõtmist kontrollige mõõturi kaitsmeid ning lülitage 

ahelasse minev elektritoide välja, enne kui mõõturi ahelaga ühendate. 
 Vahetage patarei välja kohe, kui kuvatakse patarei indikaator „ “. Tühja 

patareiga mõõtur võib anda valesid näitusid, mille tulemuseks võivad olla 
elektrišokk ja kehavigastused. 
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Ohutu kasutamise eeskirjad (3) 
 

 Eemaldage mõõturilt testjuhtmed ning lülitage mõõturi toide välja, 
enne kui mõõturi korpuse avate. 

 Mõõturit hooldades kasutage ainult sama mudeli numbri või identse 
elektrilise tehnilise kirjeldusega asendusosi. 

 Mõõturi kahjustuste ja õnnetuste vältimiseks ei tohi mõõturi sisemist 
ahelat omavoliliselt muuta. 

 Mõõturit hooldades tuleks pinna puhastamisel kasutada pehmet lappi ja 
leebet puhastusvahendit. Mõõturi kaitsmiseks korrosiooni, kahjustuste ja 
õnnetuste eest ei tohi kasutada abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. 

 Mõõtur sobib siseruumides kasutamiseks. 
 Kui te mõõturit ei kasuta, siis lülitage see välja, eemaldage ka patareid, 

kui seade jääb pikemaks ajaks seisma. 
 Kontrollige järjepidevalt patareid, kuna see võib pikemal kasutusel lekkida; 

vahetage patarei kohe välja, kui see lekkima hakkab. Lekkiv patarei 
kahjustab mõõturit. 
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Rahvusvahelised elektritingmärgid 
 

 AC või DC 

 Vahelduvvool 

 Alalisvool 

 Maandus 

 Topeltisolatsiooniga 

 Sisseehitatud patarei tühjeneb 

 Diood 

 Kaitse 

 Pidevustest 

 Hoiatus. Lugege kasutusjuhendit 

 Vastab Euroopa Liidu standarditele 
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Mõõturi ülesehitus 
 

Mõõturi ülesehitus (joonis 1) 
 

1) LCD-ekraan 
2) Nupp SELECT 
3) Pöördlüliti 
4) COM-sisendterminal 
5) 10 A sisendterminal 
6) Muu sisendterminal 
7) Transistori sisendterminal 

8)  

 
 

(joonis 1) 



Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

 

 12 

Funktsiooninupud 
 

Nupp SELECT 
Alalisvoolu ja vahelduvvoolu mõõtmise, pidevustesti ja diooditesti valimiseks. Ühelt 
funktsioonilt teisele ümber lülitudes teeb sumisti häält. Vajutage nupule, et mõõturit 
puhkerežiimis käivitada. 
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LCD-ekraan 
 

LCD-ekraan (vt joonist 2) 
 

 
(joonis 2) 
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Möötmistegevus (14) 
 

A. Alalispinge mõõtmine (vt joonist 3) 
 

Hoiatus 
Et vältida elektrišokist tulenevaid kehavigastusi 
või mõõturi kahjustusi, ärge üritage mõõta 
pinget, mis on suurem kui 500 V, vaatamata 
sellele, et võite saada näidu. 
Alalispinge vahemikud on: 400,0 mV, 4,000 V, 
40,00 V, 400,0 V ja 500 V. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja 

must testjuhe COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti vahemikku V . 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 

Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(joonis 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
must   punane 
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 Mõõtmistegevus (2) 
Märkus 
 DCV mõõtmisel valitakse vahemik automaatselt, mõõturi sisendi impedants on 

umbes 10 MΩ. See koormuse mõju võib suure impedantsiga ahelates 
põhjustada mõõtmisvigu. Kui ahela impedants on väiksem kui 10 kΩ. või sellega 
võrdne, on viga ebaoluline (0,1% või vähem). 

 Kui alalispinge mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava 
ahela vaheline ühendus. 

B.  Vahelduvpinge mõõtmine (vt joonist 3) 

Hoiatus 
Et vältida elektrišokist tulenevaid kehavigastusi või mõõturi kahjustusi, ärge 
üritage mõõta pinget, mis on suurem kui 500 V, vaatamata sellele, et võite 
saada näidu. 
Vahelduvpinge vahemikud on: 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V ja 500 V. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe COM-terminali. 



 

 

Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

 

16 

Mõõtmistegevus (3) 
 

2. Seadke pöördlüliti vahemikku V . 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
Märkus 
 DCV mõõtmisel valitakse vahemik automaatselt, mõõturi sisendi impedants on 

umbes 10 MΩ. See koormuse mõju võib suure impedantsiga ahelates 
põhjustada mõõtmisvigu. Kui ahela impedants on väiksem kui 10 kΩ või sellega 
võrdne, on viga ebaoluline (0,1% või vähem). 

 Kui vahelduvpinge mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja 
testitava ahela vaheline ühendus. 
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

 

must     punane 

 
Mõõtmistegevus (4) 

 
C. Alalisvoolu mõõtmine (vt joonist 4) 

Hoiatus 
Ärge kunagi püüdke teha ahelasisest mõõtmist, 
kui terminalide ja maanduse vaheline pinge on 
suurem kui 60 V. Kui kaitse mõõtmise ajal läbi 
põleb, võib mõõtur saada kahjustada või kasutaja 
vigastada. Kasutage mõõtmiste jaoks õigeid 
terminale, funktsiooni ja vahemikku. Kui 
testjuhtmed on vooluterminalidega ühendatud, 
siis ärge seadke neid paralleelselt üle ühegi 
ahela. 

Voolu mõõtmiseks tehke järgmist. 
1. Lülitage ahelasse minev toide välja. Vabastage 

kõik kõrge pingega kondensaatorid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(joonis 4)
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Mõõtmistegevus (5) 
 

2. Sisestage punane testjuhe VΩmA- või 10 A terminali ja must testjuhe 
COM-terminali. 

3.  Seadke pöördlüliti vahemikus A  sobivasse mõõtmisasendisse. Alalisvoolu 
mõõtmine toimub vaikimisi või vajutage nupule SELECT, et alalisvoolu 
mõõtmise režiimi valida. 

4. Katkestage testitav voolutee. Ühendage punane testjuhe lüliti positiivsema 
poolega ja must testjuhe lüliti negatiivsema poolega. 

5. Lülitage ahelasse minev toide sisse. Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
 

Märkus 
 Kui mõõdetava voolu väärtus ei ole teada, kasutage maksimaalset mõõtmise 

asendit (10 A) ja vähendage vahemikku sammhaaval, kuni saate rahuldava 
näidu. 

 Kui voolu mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava 
ahela vaheline ühendus. 
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

Mõõtmistegevus (6) 

D. Vahelduvvoolu mõõtmine (vt joonist 4) 

Hoiatus 
Ärge kunagi püüdke teha ahelasisest mõõtmist, kui ahela ja maanduse vaheline 
avatud ahela pinge on suurem kui 500 V. 
Kui kaitse mõõtmise ajal läbi põleb, võib mõõtur saada kahjustada või kasutaja 
vigastada. Kasutage mõõtmiste jaoks õigeid terminale, funktsiooni ja vahemikku. 
Kui testjuhtmed on vooluterminalidega ühendatud, siis ärge seadke neid 
paralleelselt üle ühegi ahela. 
 
1. Lülitage ahelasse minev toide välja. Vabastage kõik kõrge pingega kondensaatorid. 
2. Pöörake pöördlüliti sobilikku vahemikku, vajutage SELECT, et lülituda alalisvoolu 

mõõtmiselt ümber vahelduvvoolu mõõtmisele. 
3. Sisestage punane testjuhe VΩmA- või 10 A terminali ja must testjuhe 

COM-terminali. 
4. Seadke pöördlüliti vahemikus A  sobivasse mõõtmisasendisse. 
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Mõõtmistegevus (7) 
 
 

1. Katkestage testitav voolutee. Ühendage punane testjuhe lüliti positiivsema 
poolega ja must testjuhe lüliti negatiivsema poolega. 

2. Lülitage ahelasse minev toide sisse. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
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Mõõtmistegevus (8) 
 

E. Takistuse mõõtmine (vt joonist 5) 
 

Hoiatus 
Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste 
vältimiseks katkestage enne takistuse mõõtmist 
ahela elektritoide ja vabastage kõik kõrge pingega 
kondensaatorid. 

Ω   vahemikud on:  400,0 Ω,  4,000 kΩ,  40,00 kΩ, 
400,0 kΩ, 4,000 MΩ ja 40,00 MΩ. 

 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja 

must testjuhe COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti vahemikku Ω. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. Mõõdetud 

väärtus kuvatakse ekraanil.

 
 
 
 
 
 
 

must  punane 
 
 

(joonis 5) 
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Mõõtmistegevus (9) 
 

Märkus 
 Testjuhtmed võivad takistuse mõõtmisele lisada 0,1 Ω kuni 0,3 Ω vea. Vähese 

takistusega mõõtmise puhul täpsete näitude saamiseks on see vahemik 
200 Ω, tekitage sisendterminalides eelnevalt lühis ja talletage saadud näit 
(seda näitu nimetatakse X). (X) on testjuhtmelt saadud täiendav takistus. 
Seejärel kasutage valemit: mõõdetud takistuse väärtus (Y) - (X) = takistuse 
täpne näit. 

 Kõrge takistuse mõõtmisel (> 1 MΩ) kulub stabiilse näidu saamiseks tavaliselt 
mitu sekundit. 

 Kui takistuse mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava 
ahela vaheline ühendus. 
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Mõõtmistegevus (10) 

 

F. Dioodide ja pidevuse test (vt joonist 6) 
Dioodide testimine 

 

Hoiatus 
Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste 
vältimiseks katkestage ahela elektritoide ja 
vabastage kõik dioodidele eelnevad kõrge 
pingega kondensaatorid. 
Kasutage diooditesti, et dioode, transistoreid ja 
muid pooljuhtseadmeid kontrollida. Diooditest 
saadab voolu läbi pooljuhtsiirde ning mõõdab 
seejärel siirdes pingelangust. Heas silikoonist 
siirdes on langus vahemikus 0,5 V kuni 0,8 V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(joonis 6) 

 
 
 
 
 
 

must    punane 
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Mõõtmistegevus (11) 
 

Ahela dioodi testimiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti asendisse  kus dioodide mõõtmine on vaikimisi säte või 

vajutage nupule SELECT, et dioodide mõõtmise režiimi valida. 
3. Päripingelangude näitude jaoks mõnel pooljuhi osal pange punane testjuhe osa 

anoodile ja must testjuhe osa katoodile. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 

 

Märkus 
 Ahelas peaks hea diood siiski tekitama päripingelangu näidu suurusega 0,5 V 

kuni 0,8 V; vastupingelangu näit võib aga varieeruda sõltuvalt sondi otsade 
vahel olevate muude radade takistusest. 

 Ühendage testjuhtmed ülalkirjeldatud viisil õigete terminalidega, et veakuva 
vältida. LCD-ekraanil kuvatakse „OL“, mis viitab vale ühenduse avatud ahelale. 
Dioodi ühik on volt (V), mis viitab positiivse ühenduse pingelanguse väärtusele. 
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Mõõtmistegevus (12) 
 

 Kui dioodide testimine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava 
ahela vaheline ühendus. 

Pidevuse testimine 
Pidevuse testimiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti asendisse . 
3. Vajutage nupule SELECT, et pidevuse mõõtmise režiimi valida. 
4. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 

Sumisti teeb häält, kui testitava ahela takistus on alla 100 Ω.
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Mõõtmistegevus (13) 
 

G. Transistori hFE mõõtmine (vt joonist 7) 

Hoiatus 
Mõõturi või testitavate seadmete kahjustuste 
vältimiseks ärge kasutage sisendvoolu üle 60 V 
(alalisvool) või 30 V (vahelduvvool). 

1. Veenduge, et transistor on PNP- või NPN-tüüpi. 
2. Ühendage mõõdetav transistor vastavate 

pesadega. 
3. LCD-ekraan kuvab hFE normväärtust. 

4.  

 
 

(joonis 7) 
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

Puhkerežiim 
 

Patarei kasutusea säästmiseks lülitub mõõtur automaatselt välja, kui te umbes 30 
minuti jooksul pöördlülitit ei pööra või mõnele nupule ei vajuta. Mõõturi 
aktiveerimiseks vajutage nupule SELECT või pöörake pöördlülitit.
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Üldine kirjeldus (1) 
 

 Maksimaalne pinge mistahes terminalide ja maanduse vahel: 500 V rms. 

  VΩmA-sisendterminali kaitsmega kaitse: 500 mA, 250 V kiire tüüp, φ5x20 mm 

  10 A terminal: kaitsmeta 
 Vahemik: automaatne vahemik 
 Maksimaalne kuva: ekraan: 3999. 
 Mõõtmiskiirus: uuendab kolm korda sekundis. 
 Temperatuur: 

töötamistemperatuur: 0 ⁰C ~ 40 ⁰C (32 ⁰F ~ 104 ⁰F). 
hoiustamistemperatuur: -10 ⁰C ~ 50 ⁰C 
(14 ⁰F ~ 122 ⁰F). 

 Suhteline õhuniiskus: 75% 0 ⁰C – 30 ⁰C juures; 50% 31 ⁰C – 40 ⁰C juures. 
 Kõrgus: töötamiskõrgus: 2000 m. 

hoiustamiskõrgus: 10 000 m
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

Üldine kirjeldus (2) 
 

 Patarei tüüp: 2 tk 1,5 V AAA patareid. 

 Patarei tühjenemine: kuvab: . 
 Negatiivne näit: kuvab: „-“. 

 Ülekoormus: kuvab: „OL“. 
 Mõõtmed (KxLxP): 130x73,5x35 mm. 
 Kaal: umbes 156 g (koos patareidega). 
 Ohutus/vastavus: IEC61010 CAT I 600 V, CAT II 300 V ülepinge ja 

topeltisolatsiooni standard. 
 Sertifikaat: 
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Täpsuse kirjeldus (30) 
 

Täpsus: (a% näit + b arvud), üheaastane garantii.  
Töötamistemperatuur: 23 ⁰C 5 ⁰C. 
Suhteline õhuniiskus: < 75%. 
A. Alalispinge 

 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

400 mV 100 µV ± (0,8% + 3)  
 

500V DC või AC 
4 V 1 mV 

± (0,8% + 1) 40 V 10 mV 
400 V 100 mV 
500 V 1 V ± (1% + 3) 

Märkus: sisendi impedants: 10 MΩ. 
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

Täpsuse kirjeldus (31) 
 

B. Vahelduvpinge 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

4 V 1 mV  
± (1,2% + 3) 

 
500 V DC või AC 40 V 10 mV 

400 V 100 mV 
500 V 1 V ± (1,5% + 5) 

 
Märkused: 
 Sisendi impedants: umbes 10 MΩ. 
 Kuvatakse siinuslaine efektiivväärtus (keskmine vastusväärtus). 
 Sageduskarakteristik 40 Hz ~ 400 Hz. 
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Täpsuse kirjeldus (3) 
 

C. Alalisvool 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

400 µA 0,1 µA ± (1% + 2) 500 mA / 250 V kiiret 
tüüpi kaitse φ  
5x20 mm 

4000 µA 1 µA 
40 mA 10 µA ± (1,2% + 2) 400 mA 100 µA 

4 A 1 mA 
±  (1,5% + 5 Kaitsmeta 

10 A 10 mA 

Märkus 
 10 A vahemiku puhul: järjepidevaks mõõtmiseks 10 sekundit ja intervalliga 

vähemalt 15 minutit. 
 Sisendi impedants: umbes 10 MΩ. 
 Mõõtmise pingelangus: kogu vahemik 400 mV puhul. 



 

 

Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

33 

Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 
Täpsuse kirjeldus (4) 

  

D. Vahelduvvool 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

400 µA 0,1 µA ± (1,5% + 5) 500 mA / 250 V kiiret 
tüüpi kaitse φ  
5x20 mm 

4000 µA 1 µA 
40 mA 10 µA ± (2% + 5) 400 mA 100 µA 

4 A 1 mA 
± (2,5% + 5) Kaitsmeta 

10 A 10 mA 

Märkus 
 10 A vahemiku puhul: järjepidevaks mõõtmiseks 10 sekundit ja intervalliga 

vähemalt 15 minutit. 
 Sisendi impedants: umbes 10 MΩ. 
 Mõõtmise pingelangus: kogu vahemik 400 mV puhul. 
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Täpsuse kirjeldus (5) 
 

E. Takistus 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

400 Ω 0,1 Ω ± (1,2% + 2)  
 

250 V DC või AC 
4 kΩ 1 Ω  

± (1% + 2) 40 kΩ 10 Ω 
400 kΩ 100 Ω 
4 MΩ 1 kΩ ± (1,2% + 2) 
40 MΩ 10 kΩ ± (1,5% + 2) 
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 
Täpsuse kirjeldus (6) 

 

F. Dioodide ja pidevuse mõõtmine 
 

Vahemik Tulemus Märkus Ülekoormuse kaitse 

 1 mV Kuvab umbkaudse 
päripingelangu näidu 

 
250 V DC või AC 

 

 0,1 Ω Sumisti piiksub < 100 Ω juures 
 

G.  Transistori hFE-test 
 

Vahemik Märkus Testimistingimused 

hFE Suudab testida NPN- ja PNP-tüüpi 
transistorit. Kuva vahemik: 0–1000 β 

Ibo ≈ 10 µΑ 
Vce ≈ 1,5 V 
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Hooldus (1) 
 
Siin jaotises on esitatud põhiline hooldusalane teave, sealhulgas juhised patareide 
ja kaitsmete vahetamiseks. 

 
Hoiatus 

Ärge üritage mõõturit remontida või hooldada, kui teil puudub selleks vastav väljaõpe; 
teil peab olema kalibreerimiseks, jõudlustestiks ja hoolduseks vajalik teave. Elektrišoki 
ja mõõturi kahjustuste vältimiseks ärge laske veel korpusesse siseneda. 
A. Üldine hooldus 
 Pühkige korpust regulaarselt niiske lapi ja leebe puhastusvahendiga. Ärge 

kasutage abrasiivseid vahendeid või lahusteid. 
 Puhastage terminale puhastusainega immutatud vatiga, kuna terminalidesse 

sattunud mustus või niiskus võib näite mõjutada. 
 Kui te mõõturit ei kasuta, siis lülitage see välja, eemaldage ka patareid, kui 

seade jääb pikemaks ajaks seisma. 
 Ärge hoiustage mõõturit kõrge temperatuuriga, niiskes, plahvatusohtlikus, 

süttimisohtlikus või tugeva magnetväljaga keskkonnas. 
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

Hooldus (2) 
B. Patareide vahetamine (vt joonist 8) 

 
Hoiatus 

Valede näitude vältimiseks, mille tulemuseks võib 
olla elektrišokk või kehavigastused, vahetage 
patarei välja kohe, kui ilmub patarei tühjenemise 
indikaator „  “. 
 

 
Patarei väljavahetamiseks toimige alljärgnevalt. 
1. Katkestage testjuhtmete ja testitava ahela 

vaheline ühendus ning eemaldage testjuhtmed 
mõõturi sisendterminalidest. 

2. Lülitage mõõtur välja. 
3. Eemaldage korpuse alumisest poolest kruvi ning 

eraldage korpuse alumine pool pealmisest 
poolest. 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(joonis 8) 

 
 
 
 

SCREW 
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Hooldus (3) 
 

5. Eemaldage patarei patareisahtlist. 
6. Asendage patarei uue 1,5 V AAA patareiga. 
7. Ühendage korpuse alumine pool uuesti ülemise poolega ja pange kruvi tagasi. 

 

C. Kaitsmete vahetamine (vt joonist 8) 
 

Hoiatus 
Elektrišoki või plahvatuse või kehavigastuste või mõõturi kahjustuste vältimiseks 
kasutage täpsustatud kaitsmeid AINULT järgnevat protseduuri järgides. 
 
Mõõturi kaitsme väljavahetamiseks toimige alljärgnevalt. 
1. Katkestage testjuhtmete ja testitava ahela vaheline ühendus ning eemaldage 

testjuhtmed mõõturi sisendterminalidest. 
2. Pange mõõtur asendisse OFF. 
3. Eemaldage korpuse alumisest poolest kruvid ning eraldage korpuse alumine 

pool pealmisest poolest.
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 

Hooldus (4) 
4. Eemaldage kaitse, selleks tõmmake õrnalt selle üks ots lahti ja eemaldage 

seejärel kaitse klambri küljest. 
5. Paigaldage AINULT asenduskaitse, mille tüüp ja tehniline kirjeldus on 

täpselt sama, mis järgnevalt antud, ning veenduge, et kaitse on kindlalt 
klambri küljes kinni. 
Kaitse 1: 500 mA 250 V kiiret tüüpi, f 5x20mm 

6. Ühendage korpuse alumine pool uuesti ülemise poolega ja pange kruvi 
tagasi. 
 

 
Kaitsmeid tuleb harva välja vahetada. Kaitsme läbipõlemine tuleneb alati valest 
kasutamisest.
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Kaitsmeid tuleb harva välja vahetada. Kaitsme läbipõlemine tuleneb alati valest 
kasutamisest. 

** LÕPP ** 
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Mudel UT33A: KASUTUSJUHEND 
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