
40000 LOENDURIGA & TULPDIAGRAMMIGA VÄGA TÄPNE
AUTOMAATVAHEMIKUGA DIGITAALNE MULTIMEETER

KASUTUSJUHEND
1. Tutvustus
Käesolev seade on väga täpne automaatvahemikuga digitaalne multimeeter, mis on õhuke,
kaasaskantav, stabiilse töötulemusega ja kukkumiskindel. Kasutatav 40000 loenduriga & analoog
tulpdiagrammiga, 16.5mm märgikõrgusega LCD ekraan võimaldab lihtsaltjälgitava
mõõtmistulemuse. Seadmel on võimekad IC A/D konverterid ning ülekoormuse kaitse,
mehhaaniline blokeerimissüsteem, mis tagab seadme suurepärased töötulemused ja mugava
kasutamise.
Seadet saab kasutada DC & AC pinge, DC & AC voolu, takistuse, kondensaatorite, sageduse,
töötsükli, temperatuuri, transistor hFE mõõtmiseks, mittekontaktse AC pinge (NCV) tuvastamiseks,
positiivse dioodi pinge languse ja kuuldava heliga pidevuse mõõtmiseks.
2. Paneeli tutvustus

① NCV tuvastusala: mittekontaktne AC pinge (NCV) tuvastusala.
② CDS andur: reageerib ümbritsevale heledusele ning kontrollib ekraani taustvalgustuse

automaatset sisse/välja lülitumist.
③ NCV punane indikaator: mittekontaktse AC pinge tuvastuse punane indikaator.
④ NCV roheline indikaator: mittekontaktse AC pinge (NCV) tuvastuse roheline indikaator.
⑤ LCD ekraan: 40000 loenduriga & analoog tulpdiagrammiga täisfunktsionaalne

sümbolekraan.
⑥ SELECT nupp: töötab " " vahemikus: vajutage nuppu takistuse, dioodi või

pidevuse testi valikuks. Vajutage pinge või voolu vahemikes DC või AC valimiseks.
Vajutage vahemikus mõõteskaala valikuks. Kui vajutate ja hoiate SELECT nuppu
seadme sisselülitamise ajal, keelatakse seadme automaatse väljalülitumise funktsioon.

⑦ RANGE nupp: vajutage “RANGE” nuppu, seade lülitub manuaalvahemiku reziimi.
Tagasipöördumiseks automaatvahemiku reziimi vajutage kauem kui 2 sekundit.

⑧ REL▲ nupp: vajutage relatiivmõõtmisreziimi avamiseks “REL▲” nuppu. Ekraanile
kuvatakse “REL” ning hetkelugem salvestub referentsväärtusena ning kuvatakse ekraanil.
Relatiivmõõtmine REL△ = mõõdetud väärtus – referentsväärtus. Reziimist väljumiseks
vajutage uuesti nuppu.

⑨ Hz/Duty nupp: vajutage töötsükli või sageduse reziimi valikuks “ACV/ACA” või “Hz”
vahemikus “Hz/Duty” nuppu.

⑩ HOLD nupp: vajutage kuvatava väärtuse ekraanile lukustamiseks “HOLD” nuppu.
Ekraanile kuvatakse “DH”. Reziimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu.

⑪ MAX/MIN nupp: vajutage “MAX/MIN” nuppu MAX või MIN väärtuse lukustamiseks.
Ekraanile kuvatakse “MAX” või “MIN” sümbol. Väljumiseks vajutage kauem kui 2 sekundit.

⑫ Pöördlüliti: funktsioonide ja vahemike valimine.
⑬ μAmAT+: μAmA ning temperatuuri “+” sisend.
⑭ 20A: 20A sisend.
⑮ VΩHz : V/Hz/ sisend.
⑯ COMT-: COM ning temperatuuri “-” sisend.
⑰ Transistor hFE testi sisend.
⑱ Seadme kate.
⑲ Kaitseümbris.
3. Ohutusnõuded
3-1 Seade vastab IEC-1010, ülepinge kaitsekategooria 1000V (CATⅢ ), saastetase 2.
3-2 Järgige seadet kasutades alati selle kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid.
3-3 Sümbolid:

Oluline ohutusinformatsioon, lugege kasutusjuhendit.
Ohtlik kõrgepinge.
Topeltisolatsioon (kaitse klass II).

4. Ohutusnõuded kasutamisel
4-1 Kasutage seadet alati vastavalt juhendile ning kaasasolevate testjuhtmetega. Vahetage
kahjustatud testjuhtmed ainult sama mudeli või samade vastavate andmetega juhtmetega.
4-2 Ärge kasutage avatud kattega seadet- elektrilöögi oht!
4-3 Vahemikulüliti peab olema korrektses asendis enne testimise alustamist.
4-4 Määratud limiite ei ole lubatud ületada- elektrilöögi ja seadme rikkumise oht!
4-5 Mõõtes TV komplekti või sisselülitatud võimsust, pöörake tähelepanu võimalikele impulssidele
mis võivad seadet rikkuda.
4-6 Mõõtmise ajal ei tohi pöördlüliti asendit muuta.
4-7 Olge eriti ettevaatlik, mõõtes kõrgemat pinget kui DC 60V & AC 30V.
4-8 Kaitsmeid tohib vahetada ainult sama tüüpi ja samade andmetega kaitsmete vastu.
4-9 Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja (pöördlüliti asendis OFF).
4-10 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.
5. TEHNILISED ANDMED
5-1 Max pinge sisendterminali ja maanduse vahel: CATⅢ 1000V.
5-2 Üle vahemiku näit: kuvatakse “OL”.
5-3 Automaatne negatiivse polaarsuse näit: “-”.
5-4 Patarei tühjenemise indikaator: kuvatakse “ ”.
5-5 Max LCD kuva: loendur kuni 40000 & analoog tulpdiagramm.
5-6 Automaatvahemik & manuaalvahemik.

5-7Automaatne väljalülitus: kui seadet ei kasutata 15 minuti jooksul, lülitub seade ootereziimile.
Vajutage taaskäivitamiseks ükskõik millist nuppu. Automaatse väljalülitumise funktsiooni
keelamiseks vajutage ja hoidke seadet sisse lülitades SELECT nuppu.

5-8 Automaatne taustvalgustus.
5-9 Kaitsmed: 500mA/500V kiirkaitse, 20A/500V kiirkaitse.
5-10 Vooluallikas: 9V 6F22 patarei.
5-11 Töökeskkond: 0℃ ... 40℃ (suhteline niiskus <85%).
5-12 Hoiustamine: -10℃ ... 50℃ (suhteline niiskus <85%).
5-13 Garanteeritud täpsus temperatuuril: 23±5℃ (suhteline niiskus <70%).
5-14 Mõõdud: 195x88x40mm.
5-15 Kaal: ca 350g (patareiga).
6. Testimise spetsifikatsioon
Täpsus aasta jooksul peale kalibreerimist, temperatuuril vahemikus 18℃ ... 28℃
(64℉ ... 82℉ ), suhteline õhuniiskus kuni 70%.
6-1 DC pinge

Vahemik Resolutsioon Täpsus
40mV 1μV ±(0.5% rdg + 5 arvu)
400mV 10μV

±(0.1% rdg + 2 arvu)
4V 100μV
40V 1mV
400V 10mV
1000V 100mV ±(0.1% rdg + 5 arvu)

-- Impedants: 10MΩ, rohkem kui 100MΩ vahemikus 40mV/400mV.
-- Ülekoormuse kaitse: 1000V DC või 750V AC rms.
6-2 AC pinge (tegelik RMS)

Vahemik Resolutsioon Täpsus
40mV 1μV ±(1.0% rdg + 10 arvu)
400mV 10μV

±(0.8% rdg + 10 arvu)4V 100μV
40V 1mV
400V 10mV
750V 100mV ±(1.2% rdg + 10 arvu)

-- Impedants: 10MΩ, rohkem kui 100MΩ vahemikus 40mV/400mV.
-- Ülekoormuse kaitse: 1000V DC või 750V AC rms.
-- Sageduse vahemik: 40 kuni 1kHz.
6-3 DC vool

Vahemik Resolutsioon Täpsus
400μA 0.01μA

±(1.0% rdg + 10 arvu)4000μA 0.1μA
40mA 1μA
400mA 10μA

4A 100μA ±(1.2% rdg + 10 arvu)20A 1mA
-- Ülekoormuse kaitse: 500mA/500V kiirkaitse, 20A/500V kiirkaitse, 20A kuni 10 sekundit.
6-4 AC vool (tegelik RMS)

Vahemik Resolutsioon Täpsus
400μA 0.01μA

±(1.2% rdg + 10 arvu)
4000μA 0.1μA
40mA 1μA
400mA 10μA

4A 100μA ±(1.5% rdg + 10 arvu)20A 1mA
-- Ülekoormuse kaitse: 500mA/500V kiirkaitse, 20A/500V kiirkaitse, 20A kuni 10 sekundit.
-- Sageduse vahemik: 40 kuni 400Hz.
6-5 Takistus

Vahemik Resolutsioon Täpsus
400Ω 0.01Ω ±(1.0% rdg + 10 arvu)
4kΩ 0.1Ω

±(0.5% rdg + 10 arvu)40kΩ 1Ω
400kΩ 10Ω
4MΩ 100Ω
40MΩ 1kΩ ±(1.0% rdg + 10 arvu)

-- Ülekoormuse kaitse: 500V DC või AC rms.
6-6 Mahtuvus

Vahemik Täpsus Resolutsioon
9.999nF ±(10% rdg + 20 arvu) 1pF
99.99nF ±(3.0% rdg + 10 arvu) 10pF
999.9nF ±(2.5% rdg + 5 avu) 100pF
9.999µF 1nF
99.99µF ±(5.0% rdg + 10 arvu) 10nF
999.9µF

±(10.0% rdg + 20 arvu)
100nF

9.999mF 1µF
99.99mF 10µF

-- Ülekoormuse kaitse: 500V DC või AC rms.
6-7 Sagedus

Vahemik Täpsus Resolutsioon
9.999Hz

± (0.1% rdg + 5 arvu)

0.001Hz
99.99Hz 0.01Hz
999.9Hz 0.1Hz
9.999kHz 1Hz
99.99kHz 10Hz
999.9kHz 100Hz
9.999MHz 1kHz

-- Tundlikkus: siinuslaine 0.6V rms (9.999MHz: 1.5V rms).
-- Ülekoormuse kaitse: 500V DC või AC rms.



6-8 Töötsükkel
0.1%～99.9%: ± ( 2.0% rdg + 2 arvu), sagedus alla 10kHz.
-- Tundlikkus: siinuslaine 0.6V rms.
-- Ülekoormuse kaitse: 500V DC või AC rms.
6-9 Temperatuur
Vahemik Täpsus Resolutsioon

℃ -20~150℃ ± (3℃ + 3 arvu) 0.1℃150~1000℃ ± (3% rdg + 3 arvu)

℉ -4~302℉ ± (5℉ + 5 arvu) 0.1℉302~1832℉ ± (3% rdg + 5 arvu)
-- NiCr-NiSi K-tüüpi andur.
-- Ülekoormuse kaitse: 500mA/500V kiirkaitse.
6-10 Dioodi ja kuuldav pidevustest

Vahemik Kirjeldus Testtingimus
Kuvab dioodi ligikaudse
edastuspinge.

DC edastusvool
ca 1.5mA
DC tagastuspinge
ca 2.7V

Sisseehitatud sumisti heli, kui
takistus on väiksem kui 50Ω

Avatud ringi pinge ca 1V

Ülekoormuse kaitse: 500V DC või AC rms.
6-11 Transistor hFE test
Testvahemik: 0-1000
Ib=10µA, Vce=1.8V ligikaudne.
6-12 Mittekontakt AC pinge (NCV) tuvastus
Testpinge vahemik: 90V～1000V AC rms
NCV punane ja roheline indikaator süttivad vaheldumisi, koos heliga.
7. KASUTAMINE
7-1 Enne kasutamist
7-1-1 Kontrollige patareid. Vahetage patarei kui kuvatakse patarei tühjenemise ikoon “ ”.
7-1-2 Pöörake tähelepanu “ ” märgistusele sisendite juures, mis näitavad et sisendpinge või
vool peavad jääma määratud vahemikku.
7-1-3 Vahemikulüliti peab olema korrektsel positsioonil enne mõõtmise alustamist.
7-2 DC & AC pinge mõõtmine
7-2-1 Keerake pöördlüliti korrektsesse “mV ” või “V ” vahemikku, seade kuvab DC pinge
testsümboli. Vajutage soovi korral AC pinge valikuks “SELECT” nuppu.
7-2-2 Ühendage must testjuhe COMT- pessa ja punane VΩHz pessa.
7-2-3 Ühendage testjuhtmed testallikaga.
7-2-4 Tulemus kuvatakse ekraanile. Punase testjuhtme ühenduse polaarsus näidatakse koos DC
pinge väärtusega.
MÄRKUS:
1.“ ” näitab et kasutada ei tohi suuremat sisendpinget kui 1000V DC või 750V AC, kõrgem näit
on võimalik kuid võib põhjustada elektrilöögi või seadme rikkuda.
2. Olge kõrgepinget mõõtes eriti ettevaatlik.
7-3 DC & AC voolu mõõtmine
7-3-1 Keerake pöördlüliti korrektsesse “uA ”, “mA ” või “A ” vahemikku. Seade kuvab DC
voolu testsümboli. Vajutage soovi korral AC voolu valikuks “SELECT” nuppu.
7-3-2 Ühendage must testjuhe COMT- pessa ja punane μAmAT+ pessa max 400mA voolu jaoks;
max 4A või 20A voolu jaoks ühendage punane testjuhe 20A pessa.
7-3-3 Ühendage testjuhtmed jadana testallikaga.
7-3-4 Tulemus kuvatakse ekraanile. Punase testjuhtme ühenduse polaarsus näidatakse koos DC
voolu väärtusega.
MÄRKUS:
1. Kui mõõdetav väärtuse skaala ei ole eenevalt teada, valige esmalt kõrgeim vahemik.
2. Seade kuvab vahemikuületuse puhul “OL”: valige kõrgem vahemik.
3. “ ” näitab et mA pesa max vool on 500mA ning 20A pesa max vool on 20A; üle 500mA või
20A voolu kaitseks on kiirkaitse.
4. Vahemiku 20A mõõteaeg ei tohi ületada 10 sekundit.
7-4 Takistuse mõõtmine
7-4-1 Keerake pöördlüliti soovitud “ ” vahemikku.
7-4-2 Ühendage must testjuhe COMT- pessa ja punane VΩHz pessa.
7-4-3 Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.
7-4-4 Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.
MÄRKUS: Max sisendkoormus: 500V rms＜10 sek.
1. Mõõtes takistust üle 1MΩ, võtab lugemi stabiliseerumine mõne hetke aega.
2. Kui sisend ei ole ühendatud, nt avatud ringis, kuvatakse ekraanile ‘OL’.
3. Kontrollides ringisisest takistust kontrollige et ring ei oleks voolu all ning et kõik kondensaatorid
oleksid täielikult tühjaks laetud.
7-5 Mahtuvuse mõõtmine
7-5-1 Keerake pöördlüliti soovitud “ ” vahemikku.
7-5-2 Ühendage must testjuhe COMT- pessa ja punane VΩHz pessa.
7-5-3 Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.
7-5-4 Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.
MÄRKUS: Max sisendkoormus: 500V rms＜10sek.
1. Kondensaatorid peavad olema eelnevalt tühjaks laetud.
2. Suure mahtuvuse mõõtmisel võtab tulemus mõne hetke aega (100uF~99.99mF vahemik ca

10 sekundit).
3. Väikese mahtuvuse mõõtmisel (≤1uF) mõõtetäpsuse kindlustamiseks vajutage enne

mõõtmist "REL▲".
7-6 Sageduse ja töötsükli mõõtmine
7-6-1 Keerake pöördlüliti soovitud “Hz” vahemikku.
7-6-2 Ühendage must testjuhe COMT- pessa ja punane VΩHz pessa.
7-6-3 Vajutage “Hz/Duty” nuppu ja valige sageduse või töötsükli test.
7-6-4 Ühendage seade testitava objektiga.

7-6-5 Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.
7-7 Temperatuuri mõõtmine
7-7-1 Keerake pöördlüliti soovitud “ ” vahemikku. Vajutage “SELECT” nuppu ℃ või ℉

skaala valikuks.
7-7-2 Ühendage anduri must pistik COMT- pessa ja punane μAmAT+ pessa.
7-7-3 Asetage andur mõõdetavasse temperatuurivälja.
7-7-4 Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.
MÄRKUS:
1. Seadme lisa WRNM-010 tüüpi kontakt termopaar limiteerib temperatuuri mõõtmise kuni 250 ℃
(300℃ lühendatult), kasutage kõrgema temperatuuri puhul spetsiaalset andurit.
2. Ärge muutke termopaari, vastasel juhul ei ole mõõtetäpsus garanteeritud.
3. Ärge mõõtke pinget temperatuuri funktsiooniga.
7-8 Dioodi ja kuuldav pidevustest
7-8-1 Keerake pöördlüliti “ ” vahemikku, vajutage dioodi või pidevustesti valikuks

“SELECT” nuppu.
7-8-2 Ühendage must testjuhe COMT- pessa ja punane VΩHz pessa.
7-8-3 Ühendage dioodi vahemikus testjuhtmed mõõdetava dioodiga, ekraanile kuvatakse dioodi

ligikaudne edastuspinge.
7-8-4 Ühendage kuuldava pidevustesti vahemikus testjuhtmed ringi kahe punktiga; kui takistus

on väiksem kui ca 50Ω, kõlab sumistiheli.
MÄRKUS: kontrollige eelnevalt, et vooluühendus oleks katkestatud ja kõik kondensaatorid tühjaks
laetud.
7-9 Transistor hFE test
7-9-1 Keerake pöördlüliti soovitud “hFE” vahemikku.
7-9-2 Määrake kas transistor on NPN või PNP ning leidke emitteri, baasi ja kollektori juhtmed.

Ühendage need seadme esipaneeli pesa vastavatesse avadesse.
7-9-3 Ligikaudne hFE väärtus kuvatakse ekraanile.
MÄRKUS: Ärge ühendage välist pinget mõõteterminalidega.
7-10 Mittekontaktne AC pinge tuvastus
7-10-1 Keerake pöördlüliti soovitud “NCV” vahemikku, süttib roheline NCV LED indikaator.
7-10-2 Hoidke seadet nii, et selle ülaosa oleks vertikaalselt ja horisontaalselt tsentreeritud ning

konduktoriga kontaktis. Kui pinge on ≥ 90V AC rms, süttivad koos vaheldumisi NCV
punane ja roheline LED indikaator ning kõlab heliteavitus.

MÄRKUS:
1. Pinge võib olla olemas ka ilma LED näiduta- ärge tuginege juhtmetes pinge olemasolu
määramisel ainult kontaktivaba mõõtmise näidule. Tuvastustulemus võib sõltuda pesa disainist,
isolatsioonikihi paksusest ja tüübist ning muudest faktoritest.
2. Kui seadme sisendterminalides on pinge, võivad pingeindikaatorid samuti helendada.
3. Hoidke seade mõõtmist teostades eemal elektroonilise müra allikatest (fluorestseerlambid,
hämardatavad lambid, mootorid jne). Need allikad võivad käivitada mittekontaktse AC pinge
tuvastusfunktsiooni ja mõõtmistulemused rikkuda.
8. Patarei vahetamine
8-1 Vahetage patarei kui ekraanile kuvatakse patarei tühjenemise indikaator " ".
8-2 Enne patarei vahetamist keerake pöördlüliti asendisse “OFF” ning eemaldage testjuhtmed

terminalidest. Avage patareipesa kaas kruvikeeraja abil.
8-3 Asendage patarei sama tüüpi patareiga (9V 6F22).
8-4 Sulgege patareipesa kaas ning kinnitage kruviga.
9. Kaitsme vahetamine
9-1 Seadmel on 500mA/500V kiirkaitse temperatuuritestiks ja voolu mõõtmiseks ringides kuni

400mA, ning 20A/500V kaitse vahemikuks 20A.
9-2 Kontrollige et seade ei oleks ühendatud välise vooluringiga, keerake pöördlüliti asendisse

“OFF” ning eemaldage testjuhtmed terminalidest. Avage kruvikeeraja abil patareipesa kaas.
9-3 Asendage kaitse uue, sama tüüpi ja näitajatega kaitsmega: 6×30mm 500mA/500V kiirkaitse

või 6×30mm 20A/500V kiirkaitse.
9-4 Sulgege patareipesa kaas ning kinnitage kruviga.
10. Hooldus
10-1 Katkised või rikutud testjuhtmed tuleb asendada samade näitajatega testjuhtmetega.
10-2 Kasutage puhastamiseks niisket lappi ja vajadusel veidi puhastusvahendit; ärge kasutage
keemilisi lahuseid.
10-3 Ärge kasutage seadet mille patareikaas ei ole korrektselt kinnitatud. Ärge kasutage seadet
mille töös esineb häireid.
10-4 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.
11. Lisad
[1] Testjuhtmed: elektrireiting 1000V 20A
[2] “K” tüüpi termopaar anduriga
[3] Kasutusjuhend

Tootjal on õigus tootmises olevaid seadmeid muuta ilma sellest eelnevalt
teavitamata. Käesolev juhend on üldjuhend, erinevuste puhul lähtuge
konkreetse seadme omadustest.


