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Peopesasuurune digitaalne multimeeter 
Ohutusalane teave 
Mõõtur vastab standarditele IEC61010: saastemäär 2, ülepinge 
fgooria (CAT II 250 V) ja topeltisolatsioon. 
CAT. l: 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.  
Hoiatus Kasutage ainult vastavuses standardi IEC / EN 61010-031 
CAT II testjuhtmetega, mis on 250 V või rohkem. 
Kasutage mõõturit ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, vastasel 
juhul võib mõõturi pakutav kaitse väheneda. 
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. 
 
Ohutu kasutamise eeskirjad 

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 tuleks panna õigesse asendisse ning mõõtmise 
ajal ei tohi teha vahemikus muudatusi, et ennetada mõõturi 
kahjustamist. 
• Kuna mõõturi toimimisel enam kui 60 V pingega alalisvoolus 
või 30 V pingega vahelduvvoolus on elektrišoki oht, peab 
olema eriti ettevaatlik. 
• Kasutage mõõtmiste jaoks õigeid terminale, funktsiooni ja 
vahemikku. 
• Ärge kasutage 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. 
• Enne mõõturi korpuse avamist eemaldage testjuhtmed ja 
temperatuurisond ja lülitage mõõturi toide välja. 
• 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 õrnatoimelist puhastusvahendit. 
• Mõõturi kaitsmiseks korrosiooni, kahjustuste ja õnnetuste 
eest ei tohi kasutada abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. 
• Mõõtur sobib siseruumides kasutamiseks. 
• Lülitage mõõtur välja, kui te seda ei kasuta, pikaajalise 
jõudeperioodi ajaks eemaldage patarei. 
• Kontrollige järjepidevalt patareid, kuna see võib pikemal 
kasutusel lekkida; vahetage patarei kohe välja, kui see lekkima 
hakkab. 

•  

• Lekkiv patarei kahjustab mõõturit. 
• Enne kasutamist veenduge, et seade on heas seisukorras, 
testige näiteks teadaolevat pinget ja kontrollige, et näidud 
oleks õiged. 
 

 AC või DC  
Patarei 
tühjeneb 

 Vahelduvvool  Diood 

 Alalisvool  Kaitse 

 Maandus  Pidevustest 

 Topeltisolatsiooniga  
Ohutus-
eeskirjad 

 Vastab Euroopa Liidu standarditele 
 
Mõõturi ülesehitus (joonis 1) 
 

1) LCD-ekraan 
2) Nupp HOLD (SÄILITAMINE)  
3) Ekraani taustavalgustuse nupp 
4) Pöördlüliti 
5) COM-sisendterminal  
6) 10 A sisendterminal 
7) Muud sisendterminalid  

 
joonis 1 

Allolevas tabelis selgitatakse funktsiooninuppude kasutamist. 
Nupp Tegevus 
 
Nupp HOLD 
(SÄILITAMINE) 

• Andmete püsirežiimi sisenemiseks vajutage 
korra nupule HOLD. 

• Andmete püsirežiimist väljumiseks vajutage 
uuesti nuppu HOLD. 

• Andmete püsirežiimis kuvatakse H ja ekraanil 
on praegune näit. 

 
 
SININE nupp 

 
või rohkem 
testjuhtmeid 

• Vajutage SINISELE nupule, et ekraani 
taustavalgustust sisse lülitada. 

• Vajutage uuesti SINISELE nupule, et ekraani 
taustavalgustust välja lülitada. 

• Ekraani taustavalgustus EI kustu automaatselt, 
kui SINISELE nupule ei vajutata. 

 
Mõõtmine 
A. Alalispinge mõõtmine (vt joonist 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoiatus joonis 2 
Et vältida elektrišokist tulenevaid kehavigastusi või mõõturi 
kahjustusi, ärge üritage mõõta pinget, mis on suurem kui 
250 V, vaatamata sellele, et võite saada näidu. 
Alalispinge vahemikud on: 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V ja 250 V. 
Alalispinge mõõtmiseks ühendage mõõtur alljärgnevalt. 
1. Sisestage punane testimisjuhe VΩmA-terminali ja must 

testimisjuhe COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti vastavasse mõõtmisasendisse vahemikus V . 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil.  
Märkus 
• Kui mõõdetava pinge väärtus ei ole teada, kasutage maksi-

maalset mõõtepositsiooni (250 V) ja vähendage vahemikku 
sammhaaval kuni rahuldava mõõtetulemuse saamiseni. 

• LCD-ekraanil kuvatakse „OL“, mis tähendab, et valitud vahemik 
on ülekoormuses ning peate valima kõrgema vahemiku, et 
korrektset mõõtetulemust saada. 

• Kõikides vahemikes on mõõturi sisendi impedants ligikaudu 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, siis katkestage 
ühendus testimisjuhtmete ja testitava ahela vahel. 

 
B. Vahelduvpinge mõõtmine (vt joonist 2) 

Hoiatus 
Et vältida elektrišokist tulenevaid kehavigastusi või mõõturi 
kahjustusi, ärge üritage mõõta pinget, mis on suurem kui 
250 V rms, vaatamata sellele, et võite saada näidu. 
Vahelduvpinge mõõtmise positsioonid on: 200 V ja 250 V. 
Vahelduvpinge mõõtmiseks ühendage mõõtur alljärgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe 

COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti sobivasse mõõtepositsiooni vahemikus V . 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile, tegu on sinusoidi 
efektiivväärtusega (keskmine vastusväärtus). 

Märkus 
• Kui mõõdetava pinge väärtus on teadmata, kasutage maksi-
maalset mõõteasendit (250 V) ja vähendage vahemikku 
sammhaaval kuni rahuldava mõõtetulemuse saamiseni. 
• LCD-ekraanil kuvatakse „OL“, mis viitab, et olemasolev valitud 
vahemik on ülekoormuses, õige näidu saamiseks tuleb valida 
kõrgem vahemik. 
• Igas vahemikus on mõõturil sisendi impedants, mis 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 
ühendus testjuhtmete ja testitava ahela vahel. 
 
C. Alalisvoolu mõõtmine (vt joonist 3) 

 
joonis 3 

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. 
Mudel UT33B: voolu mõõtmiseks on pöördlülitil 3 mõõtmis-
positsiooni: 200 µA, 200 mA ja 10 A. 
Mudel UT33D/UT33C: voolu mõõtmiseks on pöördlülitil 4 
mõõtmispositsiooni: 2000 µA, 20 mA, 200 mA ja 10 A. 
Voolu mõõtmiseks toimige alljärgnevalt. 
1. Lülitage ahelasse minev toide välja. Vabastage kõik kõrge 
pingega kondensaatorid. 
2. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali või 10 A terminali ja 
must testjuhe COM-terminali. 
3. Seadke pöördlüliti sobivasse mõõtepositsiooni vahemikus A . 
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 maksi-
maalset mõõtmise asendit (10 A) ja vähendage vahemikku 
sammhaaval kuni rahuldava mõõtetulemuse saamiseni. 
• Kui voolu mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja 
testitava ahela vaheline ühendus. 
 
D. Takistuse mõõtmine (vt joonist 4) 

 
joonis 4 

Hoiatus 
Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks 
katkestage enne takistuse mõõtmist ahela elektritoide ja 
vabastage kõik kõrge pingega kondensaatorid. 
Mudel UT33B/UT33C: takistuse mõõtmise positsioonid on: 200 Ω, 
2000 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ ja 20 MΩ. 
Mudel UT33D: takistuse mõõtmise positsioonid on: 200 Ω, 2000 Ω, 
20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ ja 200 MΩ. 
Takistuse mõõtmiseks ühendage mõõtur alljärgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe 
COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti vastavasse mõõteasendisse vahemikus Ω. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
 
Märkus 
• Testjuhtmed võivad takistuse mõõtmisele lisada 0,1 Ω kuni 0,3 Ω 
vea. Vähese takistusega mõõtmise puhul, see tähendab vahemikus 
200 Ω, täpsete näitude saamiseks 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 puhul (> 1 MΩ) on tavaline, et stabiilse näidu 
saamiseks kulub mitu sekundit. 
• Kui takistuse mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete 
ja testitava ahela vaheline ühendus. 
 
E. Dioodide ja pidevuse mõõtmine (vt joonis 5) 
Dioodide testimine 

 
joonis 5 

Hoiatus 
Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks 
katkestage ahela elektritoide ja vabastage kõik dioodidele 
eelnevad kõrge pingega kondensaatorid. 
Kasutage dioodide testi, et dioode, pooljuhte ja muid 
pooljuhtseadmeid kontrollida. Dioodide test saadab voolu läbi 
pooljuhtsiirde ning mõõdab seejärel pinge langust siirdes. Heas 
silikoonist siirdes on langus vahemikus 0,5 V kuni 0,8 V. 
Dioodi või ahela testimiseks ühendage mõõtur alljärgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe 
COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti asendisse  (mudel: UT33B) või  
(mudel: UT33C/UT33D). 
3. Edaspidiste pingelanguse näitude jaoks mõnel pooljuhi osal 
pange punane testjuhe selle osa anoodile ja must testjuhe osa 
katoodile. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
 
Märkus 
• Ahelas peaks hea diood siiski tekitama edaspidise pingelanguse 
näidu suurusega 0,5 V kuni 0,8 V; vastupidine pingelanguse näit 
võib aga varieeruda sõltuvalt sondi otsade vahel olevate muude 
radade takistusest. 
• Ühendage testjuhtmed ülalkirjeldatud viisil õigete terminalidega, 
et veakuva vältida. LCD-ekraanil kuvatakse „1“, mis viitab vale 
ühenduse avatud ahelale. Dioodi ühik on volt (V), mis viitab 
positiivse ühenduse pingelanguse väärtusele. 
• Kui dioodi testimine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja 
testitava ahela vaheline ühendus. 
 
Mudel UT33D/UT33C: pidevuse testimine 
Pidevuse testimiseks ühendage mõõtur alljärgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe 
COM-terminali. 
2. Seadke pöörlüliti asendisse  
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. 
Sumisti teeb häält, kui testitava ahela takistus on alla 70 Ω. 
 
Märkus 
• LCD-ekraanil kuvatakse „OL“, mis viitab sellele, et testimise 
objektiks olev ahel on avatud. 
• Kui pidevuse testimine on lõpetatud, katkestage testjuhtmete ja 
testitava ahela vaheline ühendus. 

 
F. Mudel UT33C: temperatuuri mõõtmine (vt joonist 6) 

 
joonis 6 

 Hoiatus 
Kehavigastuste või mõõturi kahjustuste vältimiseks ärge 
kasutage sisendpingeid, mis on suuremad kui 60 V DC või 30 V 
AC. 
Temperatuuri mõõtmise vahemik on -40 ⁰C ~ 1000 ⁰C või -
40 ⁰F ~ 1832 ⁰F. Temperatuuri mõõtmiseks ühendage mõõtur 
alljärgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe 
COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti asendisse ⁰C või ⁰F. 
3. Pange temperatuurisond mõõdetavasse objekti. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
Märkus 
• Mõõtur kuvab automaatselt mõõturi sisemise temperatuuri 
väärtuse, kui ühendus temperatuurisondiga puudub. 
• Komplekti kuuluvat kontaktotsikuga temperatuurisondi saab 
kasutada ainult temperatuurini 250 ⁰C (482 ⁰F). Kõrgemate 
temperatuuride mõõtmiseks tuleb kasutada varras-tüüpi 
temperatuurisondi. 
• Kui temperatuuri mõõtmine on lõpule viidud, katkestage 
testjuhtmete ja testitava ahela vaheline ühendus. 

G. Mudel UT33B: aku testimine (vt joonis 7) 

 
 Hoiatus joonis 7 

Kehavigastuste või mõõturi kahjustuste vältimiseks ärge 
kasutage sisendpingeid, mis on suuremad kui 60 V DC või 
30 V AC. 
Aku testimiseks toimige alljärgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe VΩmA-terminali ja must testjuhe 
COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti vastavasse mõõteasendisse . 
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava akuga, veendudes, et 
polaarsus on õige. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil, see on aku anoodi ja katoodi 
vaheline pinge. 
Märkus 
• Kui aku testimine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja 
testitava ahela vaheline ühendus. 

 
H. Mudel UT33D: täisnurklaine väljund 

Hoiatus 
Mõõturi kahjustuste vältimiseks ärge ületage väljund-
terminalides (punane testjuhe) 10 V. 
Täisnurklaine väljundi mõõtmiseks toimige alljärgnevalt. 
1. Seadke pöördlüliti asendisse  OUT. 
2. Täisnurklaine signaalväljundid on VΩmA- ja COM-terminalide 
vahel. 
Märkus 
• Sagedus on umbes 50 Hz. 
• Väljundi ulatus on suurem kui 3 Vpp, kui see on laetud 1 MΩ. 
• Kui täisnurklaine väljundi testimine on lõpule viidud, katkestage 
testimisjuhtmete ja testitava ahela vaheline ühendus. 
Üldandmed 
 Maksimaalne pinge (sh siirdeliigpinge) mistahes terminali ja 

maanduse vahel: 250 V rms. 
 Kaitselülitiga kaitse VWmA-sisendterminalile: 200 mA, 259 V 

kiirtüüp, Ø 5x20 mm. 
 10 A terminal: 10 A, 600 V kiirtüüp, Ø 5x20 mm. 
 Vahemik: manuaalne vahemiku määramine. 
 Maksimaalne kuva: ekraan: 1999. 
 Mõõtmise kiirus: uuendab 2–3 korda sekundis. 
 Temperatuur:  

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

 Suhteline niiskus: 75% 0 ⁰C – 30 ⁰C juures; ≤ 50% 31 ⁰C –40 ⁰C 
juures. 

 Kõrgus:  
töötamiskõrgus: 2000 m;  
hoiustamiskõrgus: 10 000 m. 

 Patarei tüüp: üks 9 V aku NEDA 1604 või 6F22 või 006P. 

 Patarei tühjeneb: ekraanil kuvatakse: . 
 Negatiivne näit: ekraanil kuvatakse: . 
 Ülekoormus: ekraanil kuvatakse: OL 
 Mõõtmed (KxLxP): 130x73,5x35x73,5x35 mm. 
 Kaal: umbes 156 g (koos patareiga). 
 Ohutus/vastavus: IEC61010 CAT II 250 V ülepinge ja 

topeltisolatsiooni standard. 
 Sertifikaat:  
 
Täpsuse kirjeldus 
Täpsus: (a% näit+ b arvud), üheaastane garantii. 
Töötamistemperatuur: 23 ⁰C ±5 ⁰C. 
Suhteline õhuniiskus: < 75%. 
Temperatuuri koefitsient: 0,1 x (täpsustatud täpsus) / 1 ⁰C. 
 
A. Alalispinge 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse UT33B UT33C UT33D 
200 mV 100 µV 

±(0,5% + 2) 

250 V DC või AC 
2000 mV 1 mV 

250 V DC või AC 20 V 10 mV 
200 V 100 mV 
250 V 1 V ±(0,8% + 2) 

Märkus: Sisendi impedants: 10 MΩ. 
 
B. Vahelduvpinge 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse UT33B UT33C UT33D 
200 V 100 mV ±(1,2% +10) 250 V DC või AC 250 V 1 V 

Märkus:  
1. Sisendi impedants: umbes 5 MΩ. 
2. Kuvatakse sinusoidi efektiivväärtus (keskmine vastusväärtus). 
3. Sageduskarakteristik 40 Hz ~ 400 Hz. 

C. Alalisvool 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse 
kaitse UT338 UT33C UT33D 

200 µA 0,1 µA ±(1% + 2) …….. 200 mA 
250 V kiirtüüpi 

kaitse: 
5x2020 mm 

2000 µA 1 µA …….. ±(1% + 2) 20 mA 10 µA 
200 mA 100 µA ±(1,2% + 2) 

10 A 10 mA ±(2% + 5) 
10 A, 600 V 
kiirtüüpi, Ø 
6x25 mm 

 
Märkus 
1. 10 A vahemikus: järjepidevaks mõõtmiseks ≤ 10 sekundit ja 
intervalliga vähemalt 15 minutit. 
 
D. Takistus 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse 
kaitse UT33B UT33C UT33D 

200 Ω 0,1 Ω ±(0,8% + 5) 

250 V DC 
või AC 

2000 Ω 1 Ω 
±(0,8% + 2) 20 KΩ 10 Ω 

200 KΩ 100 Ω 
20 MΩ 10 KΩ ±(1% + 5) 
200 MΩ 100 KΩ ±(5% (näit - 10) +10) UT33D 

 
E. Dioodide ja pidevuse mõõtmine (pidevustest ainult mudelite 
UT33C/UT33D puhul) 

Vahemik Tulemus Märkus Ülekoormuse kaitse 

 1 mV 

Kuvatakse 
umbkaudne 
edaspidine 

pingelangus: 
0,5 V ~ 0,8 V 

250 V DC 
või AC 

 1 Ω Sumisti piiksub 
< 70 W juures 

 
F. Mudel UT33C: temperatuur 

Vahemik Tulemus Märkus Ülekoormuse 
kaitse 

-40 ⁰C ~ 150 ⁰C 1 ⁰C ±(1% + 3) 
250 V DC 

või AC 
150 ⁰C ~ 1000 ⁰C ±(1,5% + 15) 
-40 ⁰F ~ 302 ⁰F 1 ⁰F ±(1% + 4) 

302 ⁰F ~ 1832 ⁰F ±(1,5% + 15) 
  
G. Mudel UT33B: akutest 

Vahemik Tulemus Sisetakistus 
12 V 10 mV 240 Ω 
9 V 10 mV 1,8 K Ω 

1,5 V 10 mV 30 Ω 
  
H. Mudel UT33D: täisnurklaine väljund 

Vahemik Näide 

 OUT 
Umbkaudne väljund 50 Hz täisnurklaine signaal. 
Lihtsa signaaliallikana 47 KΩ takistusega 
väljundina. 

 
Märkus 
1. Ülekoormuse kaitse puudub. 
2. Veenduge, et kalibreeritud seadme pingeväljundi tase on vähem 

kui 10 V, et vältida mõõturi kahjustusi. 
 
Hooldus 
Patarei vahetamine ja kaitsmete vahetamine 

 Hoiatus (patarei vahetamine) 
Valede näitude vältimiseks, mille tulemuseks võib olla 
elektrišokk või kehavigastused, vahetage patarei välja kohe, 

kui ilmub patarei tühjenemise indikaator „ “. 
 Hoiatus (kaitsmete vahetamine) 

Elektrišoki või plahvatuse või kehavigastuste või mõõturi 
kahjustuste vältimiseks kasutage täpsustatud kaitsmeid 
AINULT järgnevat protseduuri järgides. 
Patarei ja kaitsmete vahetamiseks 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. Eemaldage patarei patareisahtlist. 
5. Eemaldage kaitse, selleks tõmmake õrnalt selle üks ots lahti ja 
eemaldage seejärel kaitse klambri küljest. 
6. Asendage patarei uue 9 V patareiga (NEDA1604 või 6F22 või 
006P). 
7. Paigaldage AINULT asenduskaitse, mille tüüp ja tehniline 
kirjeldus on täpselt sama, mis järgnevalt antud, ning veenduge, et 
kaitse on kindlalt klambri küljes kinni. 200 mA, 250 V, kiirtüüp, 
ᶲ 5x20 mm; 10 A,600 V, kiirtüüp, ᶲ 6x25 mm. 
8. Ühendage korpuse alumine pool uuesti ülemise poolega ja 
pange kruvi tagasi. 
 

Vastab standardile UL STD. 61010-1, 61010-2-030, 
61010-2-033. 
Sertifikaat CSA STD. C22.2 nr 61010-1, 61010-2-0330, 
IEC STD 61010-2-033 

 


