
HP-760C 
KASUTUSJUHEND 

3 1/2 DIGITAALNE MULTIMEETER 
1．  TUTVUSTUS 

Tutvuge palun hoolikalt juhendiga enne seadme 
kasutuselevõttu. Käesolev 3 ½ digitaalne multimeeter on 
kompaktne patareitoitega seade, mõeldud professionaalsetele 
tehnikutele, õpilastele, hobikorras tegelejatele ja teistele kes 
vajavad mõõteseadet mis on täpne, usaldatav ja lihtsalt 
kasutatav.  Dual-slope-A/D konverter kasutab C-MOS 
tehnoloogiat automaatseks algnäidustamiseks, polaarsuse 
valikuks ning üle mõõtevahemiku näiduks. Täielik ülekoormuse 
kaitse. Vooluallikaks on standartne 9V transistorpatarei. 
2． Paneeli kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1）LCD ekraan 
2）POWER lüliti：Sisse/ välja lülitamine 
3）Taustvalgustus/ Funktsiooninupp: taustvalgustuse 
sisselülitamiseks vajutage nuppu, väljalülitamiseks vajutage 
uuesti 
4）CX+、CX- sisend 
5）LX+、LX- sisend 
6）Funktsiooninupp 
7)  hFE sisend 
8)  Pöördlüliti: kasutage funktsioonide ja väärtuste muutmiseks ja 
määramiseks.  
9) mehhaaniline blokeerimissüsteem. 
10）V Ω sisend、20A  sisend、mA sisend、COM  sisend. 
3． TEHNILISED ANDMED 
3.1 ÜLDANDMED 
3.1.1 3 1/2 digitaalne LCD maksimaalne näit 1999. 
3.1.2 Auto-Zero & Auto-Polaarsus. 
3.1.3 Üle vahemiku: näit  “1” või “-1”. 
3.1.4 Patarei tühjenemise näit: “ ” 
3.1.5 Vooluallikas: 9V tsink-süsinik patarei. 
3.1.6 Automaatne väljalülitus: ca 30 min peale sisselülitamist. 
Sisselülitamiseks vajutage “Power” nuppu.   
3.1.7 Ohutusstandardid: seade vastab standardile IEC1010 
Double Insulation , Pollution Degree 2 ,over voltage Category Ⅲ. 
3.1.8 Täpseteks mõõtmistulemusteks soovitatav töökeskkonna 
temperatuur: 23℃±5℃ 
3.1.9 Töökeskkonna temperatuurivahemikud: 
Kasutamine : 0℃ ... 40 ℃ Hoiustamine : -20℃ ... 60 ℃ 
3.1.10 Niiskus: 
Kasutamine: max 75%RH  Hoiustamine: max 80%RH 
3.1.11 Mõõtmed: 190mm×88.5mm×27.5mm 
3.1.12 Kaal: ca 320g (koos patareiga). 
3.1.13 Lisad: 

Kasutusjuhend   1 tk  
Testkaablid    1 paar  
Temperatuuriandur   1 paar  
Karp      1 tk 

3.2 MÕÕTMISKESKKOND 
Temperatuur : 23℃±5℃  suhteline niiskus: max .75% 
3.2.1 DC pinge  

Vahemik Täpsus Resolutsioon 
200mV 

±(0.5% rdg + 8) 
100μV 

20V 10mV 
1000V ±(1.5% rdg + 8) 1V 

Ülekoormuskaitse: 1000V DC/700Vrms AC teistes vahemikes. 
Sisendi takistus: 10MΩ koguulatuses 
 
3.2.2 AC pinge (keskmine kalibreeritud siinuslaine rms) 

Vahemik Täpsus Resolutsioon 
2V ±(1.5% rdg + 10) 1mV 

20V 10mV 
700V ±(2.5% rdg +10) 1V 

Sagedus: 2V~20V  40Hz~400Hz;  700V  40Hz~200Hz 
Ülekoormuskaitse: 1000V DC/700Vrms AC kõigis vahemikes. 
Sisendi takistus : 10 MΩ koguulatuses. 
3.2.3 DC vool 

Vahemik Täpsus  Resolutsioon 
2mA 

±(0.8% rdg +8) 
1μA 

20mA 10μA 
200mA ±(1.2% rdg +8) 100μA 

20A ±(2.0% rdg +10) 10mA 
Ülekoormuskaitse: 0.2A/250V kaitse 20A/250 kaitse 20A kuni 
10sek  
3.2.4 AC vool (keskmine kalibreeritud siinuslaine rms) 

Vahemik Täpsus  Resolutsioon 
2mA ±(1.8% rdg + 8) 1μA 

200mA ±(2.0% rdg + 8) 100μA 
20A ±(3.0% rdg + 15) 10mA 

Sagedus: 40~200Hz 
Ülekoormuskaitse: 0.2A /250V kaitse 20A/250V kaitse 20A kuni 
10sek  
3.2.5 Takisti 

Vahemik Täpsus Resolutsioon 
200Ω ±(1.2% rdg +15) 0.1Ω 
2kΩ 

±(0.8% rdg + 8) 
1Ω 

20kΩ 10Ω 
200kΩ 100Ω 
20MΩ ±(2.5% rdg + 15) 10kΩ 

Ülekoormuskaitse:250V DC/250Vrms AC kõigis vahemikes. 
3.2.6 Mahtuvus  

Vahemik Täpsus Resolutsioon 
20nF ±(2.5% rdg + 25) 10pF 

200nF 
±(2.5% rdg + 20) 

100pF 
2μF 1nF 

200μF 
0~100μF ±(2.5% rdg + 25) 

100nF 
100~200μF ±(6.0% rdg + 55) 

Ülekoormuskaitse: 36V DC/36Vrms AC kõigis vahemikes  
3.2.7 Induktiivsus  

Vahemik Täpsus Resolutsioon 
20mH 

±(2.5% rdg + 25) 

10μH 
200mH 100μH 

2H 1mH 
20H 10mH 

3.2.8 Sagedus  
Vahemik Täpsus Resolutsioon 
200kHz ±(3.0% rdg + 15) 100Hz 

Kalibreeritud ruutlaine signaalile  
Tundlikkus: 1.0V 
Ülekoormuskaitse: 250V DC/250Vrms AC (kuni 15 sek) 
3.2.9 Temperatuur  
Vahemik Täpsus Resolutsioon 

℃ 

-20～150℃ 3℃+2 1℃ 
150～300℃ 3.0% rdg+2 1℃ 

300～1000℃ 3.5% rdg+10 1℃ 
K TYPE NiCr-NiSi sond 

3.2.10 Transistor hFE test  
Vahemik Kirjeldus Testtingimus 

hFE 
Kuvatakse testitava transistori  
umbkaudne hFE väärtus 
(0~1000) (NPN ja PNP tüüp)  

Vool umbes  
10μA Vce 
umbes 3V 

3.2.11 Dioodtest ja heliline pidevustest 
Vahemik Kirjeldus Testtingimus 

 
Kuvatakse dioodi 

umbkaudne edastatav 
pinge. 

Edastatav DC vool 
umbes 1.5mA 

.Pöörd- DC pinge umbes 
3V 

 
Sisse ehitatud sumisti 

edastab heli kui takistus on 
vähem kui 80Ω. 

Avatud ringi pinge 
umbes 3V 

Ülekoormuskaitse: 250V DC/250Vrms AC. 
4. MULTIMEETRI KASUTAMINE  
MÄRKUS:  
1. Patarei tühjenedes kuvatakse ekraanile “ ” märk. Vahetage 

patarei.   
2. Kuvatav märk “ ” hoiatab et sisendvool/pinge ei tohi 
ületada määratud väärtust. Oht seadet rikkuda. 
3. FUNCTION lüliti peab märkima määratud väärtusi enne 

seadme kasutamist. 
4.1 DC pinge mõõtmine   

 



1) Ühendage MUST testjuhe “COM” pessa ja PUNANE testjuhe  
“VΩ” pessa  
(2) Keerake FUNCTION nupp kasutatavasse vahemikku  “V  ”   
(3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
Märkus: 
1. Kui pinge ulatus ei ole eelnevalt teada, seadistage FUNCTION 

nupp kõrgemale piirile ja seejärel liikuge vajadusel alumise 
piiri poole. 

2. Kui kuvatakse “1”, keerake FUNCTION nupp kõrgemasse 
vahemikku.  

3. Ärge ühendage sisendisse üle DC 1000V. Kõrgema väärtuse 
mõõtmine on küll võimalik kuid riskite seadme rikkumisega.  

4. Kasutage seadet ettevaatlikult, vältige mõõtmisel seadme 
vooluringide puudutamist.  

4.2 AC pinge mõõtmine 
(1) Ühendage MUST testjuhe “COM” pessa ja PUNANE testjuhe  
“VΩ” pessa.  
(2) Keerake FUNCTION nupp kasutatavasse vahemikku “V~”. 
(3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
Märkus: 
1. Vt DC pinge mõõtmise punkte 1~2. 
2. Ärge ühendage sisendisse üle 700Vrms AC. Kõrgema 

väärtuse mõõtmine on küll võimalik kuid riskite seadme 
rikkumisega.   

3. Kasutage seadet ettevaatlikult, vältige mõõtmisel seadme 
vooluringide puudutamist. 

DC voolu mõõtmine  
(1) Ühendage MUST testjuhe “COM” pessa ja PUNANE 

testjuhe  “mA” pessa max 200mA. Mõõtes max 20A, 
kinnitage PUNANE testjuhe “20A” pessa.  

(2) Keerake FUNCTION nupp kasutatavasse vahemikku “A ” 
. 

(3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.  
 Märkus: 
1. Kui voolu ulatus ei ole eelnevalt teada, seadistage  FUNCTION 
nupp kõrgemale piirile ja seejärel liikuge vajadusel alumise piiri 
poole.  
2. Kui kuvatakse “1”, keerake FUNCTION nupp kõrgemasse 
vahemikku.  
3. Maksimum vool 200mA või 20A, sõltuvalt kasutatavast 
sisendist. Kõrgem lülitab kaitsme välja mis tuleb sel juhul 
asendada. Kaitse peaks olema 200mA või 20A ja mitte rohkem, 
vastasel juhul võite seadme rikkuda.  
4.4 AC voolu mõõtmine 

(1) Ühendage MUST testjuhe “COM” pessa ja PUNANE 
testjuhe  “mA” pessa mõõtes maksimaalselt 200mA. 
Mõõtes max 20A, kinnitage PUNANE testjuhe “20A” 
pessa. 

(2) Keerake FUNCTION nupp kasutatavasse vahemikku 
“A～”. 

(3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.  
Märkus: 
1.  Kui voolu ulatus ei ole eelnevalt teada, seadistage  
FUNCTION nupp kõrgemale piirile ja seejärel liikuge vajadusel 
alumise piiri poole. 
2.  Kui kuvatakse “1”, keerake FUNCTION nupp kõrgemasse 
vahemikku. 
3. Maksimum vool 200mA või 20A, sõltuvalt kasutatavast 
sisendist. Kõrgem lülitab kaitsme välja mis tuleb sel juhul 
asendada. Kaitse peaks olema 200mA või 20A ja mitte rohkem, 
vastasel juhul võite seadme rikkuda. 
4.5 Takistuse mõõtmine 

(1) Ühendage MUST testjuhe “COM” pessa ja PUNANE 
testjuhe  “VΩ” pessa . 

(2)  Keerake FUNCTION nupp kasutatavasse vahemikku “Ω”.  
(3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
Märkus: 
1. Kui mõõdetav takistus ületab valitud piirmäära, kuvatakse “1”. 

Valige kõrgem vahemik. Takistuse puhul 1Mo ja kõrgem 
võtab seadmel stabiliseerumine mõni hetk aega- see on 
normaalne. 

2. Kui sisend ei ole ühendatud, nt avatud ringi puhul, kuvatakse 
üleulatuse puhul “1”.  

Mõõtes ringisisest takistust kontrollige et mõõdetav ring ei oleks 
vooluallikaga ühendatud ja kondensaatorid oleks täielikult tühjaks 
laetud.  
4.6 Mahutavuse mõõtmine  
(1) Keerake FUNCTION nupp asendisse “C” ning vajutage “LC” 

nupp alla.  
(2) Ühendage mõõdetav kondensaator esipaneeli pesadesse  

“LCx-” ja “LCx+”. 
Märkus: 
1.  Kondensaator peab olema enne ühendamist tühjaks laetud. 
2. Testides suure mahutavusega seadet, võtab 

mõõtmistulemuse kuvamine hetke aega.  
3. Ärge ühendage ühendatud vooluallikaga või laetud 

kondensaatoreid mõõteterminaliga.  
4.7 Induktiivsuse mõõtmine  

(1) Keerake FUNCTION nupp asendisse “L” ning vajutage 
“LC” nupp alla. 

(2) Ühendage mõõdetav induktor esipaneeli pesadesse “LCx-” 
ja “LCx+”. 

4.8 Sageduse mõõtmine 
(1) Ühendage MUST testjuhe “COM” pessa ja PUNANE 

testjuhe  “VΩ” pessa . 
(2) Keerake FUNCTION nupp vahemikku “200KHz” 
(3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava punktiga. 
4.9 Temperatuuri mõõtmine 

(1) Ühendage MUST testjuhe “T-” pessa ja PUNANE testjuhe 
“T+” pessa. 

(2) Keerake FUNCTION nupp asendisse “℃”  
Asetage andur mõõdetavasse kohta. 
(3). Mõõtmistulemuse suuremaks täpsuseks lülitage “Light” lüliti 
temperatuuri mõõtmise ajaks välja.  
A. Seade kasutab WRNM-010 tüüpi kontakti, maksimaalne 

mõõdetav temperatuur 250 ℃ (300 ℃ vajadusel); 
B. Ärge ümberseadistage mõõturit iseseisvalt, vastasel juhul 

võivad mõõtmistulemused olla ebatäpsed; 
C. Ärge mõõtke pinget temperatuurifunktsiooniga.  
E. Kasutage kõrgete temperatuuride mõõtmisel spetsiaalset 
andurit.  
4.10 Dioodmõõtmine ja heliline pidevustest  
(1)  Ühendage MUST testjuhe “COM” pessa ja PUNANE testjuhe  
“VΩ” pessa. 
(2)  Keerake FUNCTION lüliti kasutatavasse vahemikku “ ” ja 
ühendage testjuhtmed mõõdetava dioodiga. Ekraanile kuvatakse 
dioodi umbkaudne edastatav pinge.  
(3)  Ühendage testjuhtmed ringi kahe erineva osaga. Kui takistus 
on alla ca 80Ω, kõlab sumistiheli.   
4.10 Transistor hFE test  

(1) Keerake FUNCTION nupp asendisse “hFE”. 
(2) Kontrollige kas transistor on NPN või PNP. Ühendage 

seade esipaneeli vastavate pesadega. 
(3)  Ekraanile kuvatakse ligilähedane hFE väärtus, 10uA , Vce3V. 
4.12 Taustvalgustus 

Vajutage taustvalgustuse sisselülitamiseks "LIGHT" nuppu. 
Väljalülitamiseks vajutage uuesti.   
5. HOOLDUS 

(1) Tegemist on täpse mõõteseadmega, ärge muutke selle osi 
ja vooluringi, vastasel juhul võite seadet rikkuda.  

A :  Ärge ühendage seadmega üle 1000V DC või 750Vrms AC. 
B :  Ärge ühendage takistuse mõõtmisel kunagi pinge all olevaid 
seadmeid. 
C :  Ärge kasutage seadet kui patareide kaas puudub või ei ole 
korralikult suletud. 
D :  Patareide ja kaitsmete vahetamiseks peavad testjuhtmed 
olema eemaldatud ja seade voolu alt välja lülitatud.  

(2) Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja. Kui seadet ei 
kasutata pikema aja jooksul, eemaldage patarei. 

(3) Kui kuvatakse “ ” märk, avage kattekaas, eemaldage 
patarei ning sisestage uus sama tüüpi patarei. Samuti 
toimige kaitsmete vahetusel.  

(4) Probleemide esinemisel kontakteeruge 
hooldusteenistusega.  

(5) Eemaldage patarei kui seadet ei kasutata pikema aja 
jooksul.  

6. GARANTII  
Garantii kehtib materjalidefektide ning seadme valmistuse 

kohta ühe aasta jooksul. Iga tootjapoolse defektiga seade mis on 
üleandmise hetkest ühe aasta jooksul tootjale tagastatud, 
parandatakse, häälestatakse või asendatakse garantiikorras. 
Käesolev garantii ei kata vahetusosi nagu patareid ja kaitsmed. 
Kui defekt on põhjustatud seadme ebakorrektsest kasutamisest 
ja/või ebaõigetest mõõtmistingimustest, on seadme parandamine 
tasustatav hinnakirja järgi. 

 
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). 


