
AUTOMAATVAHEMIKUGA

SKANNEERIMISFUNKTSIOONIGA DIGITAALNE

MULTIMEETER

    KASUTUSJUHEND

Käesolev digitaalne multimeeter sobib suurepäraselt 

kasutamiseks välitöödel, laboris, kodus ja mujal.

1. OHUTUSNÕUDED

Järgige alati seadme kasutamisel ohutusnõudeid.

1)  Jälgige  mõõtmisel  et  seade  oleks  lülitatud  korrektsele

mõõtereziimile ja õigesse mõõtevahemikku. 

2) Kasutage seadet ettevaatlikult, eriti mõõtes pinget üle 50V ja

kõrgepingeseadetes.

3) Võimalusel vältige ühendamist voolu all ringidega. 

4)  Kasutage  seadet  ülimalt  ettevaatlikult  kui  kasutate  mõõtjat

koos terminaliga ühendatud trafoga, avatud ringi oht.

5) Kontrollige et testjuhtmed ja sondid oleksid vigastusteta.

6) Ärge ühendage määratud limiite ületavaid seadmeid.

7) Enne patareikaane avamist eemaldage testjuhtmed ja lülitage

seade välja. 

8) Hoidke sõrmed alati sondi kaitserõnga taga. 

9) Patarei  tühjenemise indikaatori  ilmudes vahetage patarei  et

tagada korrektsed mõõtetulemused. 

2. Paneel

1）LCD ekraan.

2）SELECT nupp：vajutage valikuks SACN→AUTO 

ACV→AUTO DCV→MANU EF pinge testvahemikus, ja valikuks 

AUTO AC või AUTO DC reziimide vahel ACmA testvahemikus. 

Vajutage valikuks SACN→AUTO Ω→MANU →MANU 

→AUTO Cap testvahemikus ”ΩCAP ”.

3）Pöördlüliti: funktsioonide ja vahemike valik 

4）Andur

5) “EF” test.

2. OMADUSED

2.1 ÜLDANDMED

Ekraan: 2999.

Vahemik:  Automaatvahemik ja skanneerimisfunktsioon.

Polaarsus: automaatne negatiivse polaarsuse indikaator.

Nullseadistus: automaatne.

Üleulatuse indikaator: kuvatakse "OL" (v.a. 30mA)

Patarei tühjenemise indikaator: kuvatakse " " kui alla 2.4V.

Automaatne  väljalülitus:  10 min  peale  viimase  mõõtmise

lõpetamist.

Ohutusstandardid: vastab IEC1010 Double Insulation, Pollution

Degree 2, Over voltage Category　Ⅲ. 

Töökeskkond: 32～104°F(0～40 ), ℃ niiskus＜80%RH.

Hoiustamistemperatuur: -4～140F(-20～60 ),℃  niiskus＜90%RH.

Vooluallikas: LR-44 1.5V

Mõõdud: 108(H)×54(W)×12(D)mm

Kaal: ca 110g (patareiga).

2.2 TEHNILISED ANDMED

Täpsus: ± (% näidust + mitu märki)

Näited töökeskkonnas: 23±5 ,≤75%RH.℃
2.2.1 DC pinge

Vahemik Täpsus Resolutsioon

3V 1.0% rdg+7 1mV

30V 10mV

300V 100mV

500V 1.5% rdg+7 1V

Ülepingekaitse: 500V DC/500Vrms AC

Impedants: 10MΩ.

2.2.2 AC pinge

Vahemik Täpsus Resolutsioon Sagedus

3V 1.0% rdg+10 1mV 50～400Hz

30V 10mV

300V 100mV

500V 2.5% rdg+15 1V

Keskmine tundlikkus, kalibreeritud siinuslaine rms

Ülepingekaitse: 500V DC/500Vrms AC

Impedants: 10MΩ.

2.2.3 Takistus

Vahemik Täpsus Resolutsioon

300Ω 1.8% rdg+18 0.1Ω

3kΩ 1.2% rdg+20 1Ω

30kΩ 10Ω

300kΩ 100Ω

3MΩ 1kΩ

30MΩ 2.5% rdg+20 10kΩ

Ülepingekaitse: 250V DC/250Vrms AC

2.2.4 Dioodtest ja kuuldav pidevustest

Vahemik Kirjeldus Testtingimus

Kuvatakse dioodi

umbkaudne edastatav

pinge 

Edastatav  DC  vool  ca

1.5mA

PöördDC pinge ca 2.8V



Sumistiheli  kui

takistus  on  alla  ca

30Ω

Avatud ringi pinge ca -1.2V

 Ülepingekaitse: 250V DC/250Vrms AC

2.2.5 Mahtuvus

Vahemik Täpsus Resolutsioon

3nF 5.0% rdg+30 1PF

30nF 3.5% rdg+25 10PF

300nF 2.5% rdg+25 100PF

3μF 1nF

30μF 10nF

300μF 3.5% rdg+25 100nF

3mF 5.5% rdg+30 1μF

30mF 10μF

Ülepingekaitse: 250V DC/250Vrms AC

2.2.6 DC/AC 30mA/300mA

Vahemik Täpsus Resolutsioon Sagedus

DC30mA 1.5% rdg+10 10μA -

DC300mA 2.0% rdg+10 100μA

AC30mA 2.0% rdg+10 10μA 50～400Hz

AC300mA 2.5% rdg+10 100μA

Ülepingekaitse: 36V DC/36V AC tipp

3. MÕÕTMINE

3.1 DC pinge mõõtmine

1)  Ühendage  must  testjuhe  "-"  polaasuse  ja  punane  "+"

polaarsusega.

2)  Keerake  pöördlüliti  soovitud  "VEF"  vahemikku.  Skanneerige  ja

ühendage  andurid  mõõdetava  objektiga  või  lükake  SELECT  nupp

asendisse AUTO DC

3) Tulemused kuvatakse ekraanile.

3.2 AC pinge mõõtmine

1)  Ühendage  must  testjuhe  "-"  polaarsuse  ja  punane  "+"

polaarsusega. 

2)  Keerake  pöördlüliti  soovitud  "VEF"  vahemikku.  Skanneerige  ja

ühendage  andurid  mõõdetava  objektiga  või  lükake  SELECT  nupp

asendisse AUTO AC. 

3) Tulemused kuvatakse ekraanile.

3.3 Takistuse mõõtmine

1)  Ühendage  must  testjuhe  "-"  polaarsuse  ja  punane  "+"

polaarsusega. 

2)  Keerake  pöördlüliti  soovitud  "ΩCAP "  vahemikku,

automaatselt avaneb SCAN reziim. Vajutage SELECT nuppu kui

soovite kasutada AUTO reziimi. 

3) Ühendage andurid mõõdetava seadmega.

4) Tulemused kuvatakse ekraanil. 

 Ettevaatust: kontrollige  et  mõõdetav  ring  ei  oleks  voolu  all.

Maksimaalne sisendi ülepinge: 250V rms＜10sek

3.4 Mahtuvuse mõõtmine

1)  Ühendage  must  testjuhe  "-"  polaarsuse  ja  punane  "+"

polaarsusega. 

2)  Keerake  pöördlüliti  soovitud  "ΩCAP "  vahemikku,

automaatselt avaneb SCAN reziim. Vajutage SELECT nuppu kui

soovite kasutada AUTO reziimi. 

3) Ühendage andurid mõõdetava seadmega.

4) Tulemused kuvatakse ekraanil.

Ettevaatust: 

a) Kondensaatorid peavad olema enne testimist tühjaks laetud.

b) Maksimaalne sisendi ülepinge: 250V rms＜10sek

3.5 Dioodtest

1)  Ühendage  must  testjuhe  "-"  polaarsuse  ja  punane  "+"

polaarsusega.

2)  Keerake  pöördlüliti  soovitud  "ΩCAP "  vahemikku,

automaatselt avaneb SCAN reziim. Vajutage SELECT nuppu kui

soovite kasutada MANU reziimi. 

3) Ühendage must ja punane testjuhe vastavalt testitava dioodi katoodi

(-)  ja  anoodiga  (+),  tulemus  kuvatakse  ekraanile.  Kui  ühendate

testjuhtmed dioodiga valesti, kuvatakse ekraanil ülepingeteade. 

 Hoiatus: kontrollige et mõõdetav ring ei oleks voolu all. 

Maksimaalne sisendi ülepinge: 250V rms＜10sek

3.6 Kuuldav pidevustest

1)  Ühendage  must  testjuhe  "-"  polaarsuse  ja  punane  "+"

polaarsusega.

2)  Keerake  pöördlüliti  soovitud  "ΩCAP "  vahemikku,

automaatselt avaneb SCAN reziim. Vajutage SELECT nuppu kui

soovite kasutada MANU reziimi.

3) Ühendage sondid testitava ringiga. Sumisti heli kõlab kui takistus on

vähem kui ca 30Ω.

Hoiatus: kontrollige et mõõdetav ring ei oleks voolu all. 

Maksimaalne sisendi ülepinge: 250V rms＜10sek

3.7 DC/AC 30mA/300mA

1)  Ühendage  must  testjuhe  "-"  polaarsuse  ja  punane  "+"

polaarsusega.

2) Keerake pöördlüliti soovitud "mA" vahemikku, Skanneerige ja

ühendage andurid  mõõdetava  objektiga või  vajutage SELECT

nuppu valikuks AUTO AC.

3) Tulemus kuvatakse ekraanil.

3.8 Elektrivälja andur (EF reziim)

1) Keerake pöördlüliti "VEF" positsioonile. Lükake SELECT nupp

asendisse MAMU EF test.

2) Viige andur mõõdetava elektrivälja ligidusse (distants alla 

1cm). Kui elektrivälja ei leita kuvatakse ekraanile “EF”. Kui 

elektriväli on leitav, kuvatakse selle tugevus ekraanile tasemena:

Level 1(nõrk) näit on “-“ ja Level 4(tugev) näit on “----“. Lisaks 

kõlab sumistiheli, heli tugevus sõltub samuti elektrivälja 

tugevusest. Kiiremad piiksatused tähistavad tugevamat 

elektrivälja.

3.9 SCAN reziim ja funktsioonid

1) Pinge või voolu mõõtmise reziimidel skanneeritakseAC või DC 



signaal automaatselt.

2) Reziimil ΩCAP (passiivne komponent), takistuse (sh 

jätkuvus), mahtuvuse või dioodmõõtmised on võimalik teostaada

täisautomaatselt. 

Märkus:

a) Mõõtes ACV või ACA kui AC signaal on alla 1-5%, vajutage 

SELECT nuppu ja valige AUTO AC test.

b) Kui testitav takistus on üle 3MΩ, vajutage SELECT nuppu ja 

valige AUTO Ω test.

c) Kui testitav mahtuvus on üle 600μF, vajutage SELECT nuppu 

ja valige AUTO capacitance range test.

4.1 SEADME HOOLDUS

 Järgige hooldussoovitusi et teie seade oleks töökorras ja täpne

pika aja jooksul.

1) Hoidke seade kuiv. Kui seade saab märjaks, kuivatage see

koheselt. 

2) Kasutage ja hoiustage seadet ainult soovitatud temperatuuri

ja niiskusega keskkonnas.

 3)  Kasutage  seadet  ettevaatlikult,  kukkumine  võib  seadme

rikkuda. 

 4)  Hoidke mõõtes kaabel  seadme klambri  keskel,  see  tagab

täpsema mõõtmistulemuse.

 5) Hoidke seade puhas ja tolmu eest kaitstud. 

 6)  Puhastage  seadet  puhta  niiske  lapiga,  ärge  kasutage

puhastamiseks puhastusvahendeid ja kemikaale. 

 7)  Kasutage  vahetamiseks  ainult  vastavate  näitajatega  uusi

patareisid.

8) Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest

patarei. 

4.2 Patarei vahetamine

1)  Kontrollige  et  seade  ei  oleks  ühenduses  väliste

vooluallikatega,  Lülitage  voolunupp  “Off”  positsiooni  ja

eemaldage testjuhtmed. 

2) Avage patareikaas kruvikeerajaga. 

3) Asendage vana patarei uue sama tüüpi patareiga. 

4) Sulgege patareikaas kruviga. 

Ülaltoodud  juhend,  skeemid  ja  tabelid  on  toodet

tutvustavad, tegelikud mudelid võivad veidi erineda.  

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide

nõuetele:  2004/108/EC  (Elektromagnetiline  ühilduvus)   ja

2006/95/EC (Madalpingeseadmed).
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