
1. OHUTUSNÕUDED JA SÜMBOLID

 Warning! Ohtlik pinge, elektrishoki oht.

 Caution! Tutvuge  enne  seadme  kasutamist

juhendiga

 Topeltisolatsioon (kaitseklass Ⅱ).

  Vahelduvvool (AC)

 Otsevool (DC).

 DC või AC.

 Maandus (max lubatud pinge terminali ja maanduse

vahel).

 Viige  äravisatavad  seadmed  vastavasse

kogumispunkti.

 Kasutage seadet alati ainult selleks ettenähtud

viisil ja mõõtmisteks.

 Hoidke mõõtmisi teostades sõrmed alati anduri

kaitserõngast tagapool.
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  Kasutage  spetsiaalset  kaitsevarustust

teostades  mõõtmisi  kohas  kus  võite  kokku

puutuda voolu all olevate seadmetega.

 Ärge  kasutage  seadet  kui  mõni  selle  osa  on

kahjustunud või anduri klambri kulumisindikaator

on nähtav.

Järgige seadet kasutades alati ohutusnõudeid:

1.1  Ärge kasutage seadet kui seade, mõni selle osa

või testjuhtmed on purunenud.

1.2  Kontrollige  enne  mõõtmist  et  vastavad

seadistused oleksid korrektselt teostatud.

1.3  Ärge mõõtke takistust,  mahtuvust,  temperatuuri,

dioode ega pidevust voolu all olevas süsteemis.

1.4  Ärge  ühendage  seadmega  maksimumlimiite

ületavat pinget.

1.5  Mõõtke süsteeme mille pinge on üle 60V DC või
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30V AC ülima ettevaatusega.

1.6  Hoidke  sõrmed  mõõtmisi  teostades  alati  anduri

ohutusrõngast tagapool.

1.7  Vahetage  ebakorrektsete  mõõtmisandmete

vältimiseks  seadmes  patarei  alati  koheselt  kui

kuvatakse tühjeneva patarei indikaator: “ ”.

1.8  Seadme  töökeskkond:  siseruumid,  temp.  5°C...

40°C.

Max suhteline niiskus 80% temperatuuril kuni 

31°C, väheneb lineaarselt suhtelise niiskuseni 50% 

temperatuuril 40°C.

1.9 Seade  võib  mitte  töötada  tugevas  raadiolainete

väljas.

Seadme kirjeldus

■ Terminalid 

Terminal Funktsioon

COM Tavaterminal kõikideks mõõtmisteks
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V/Ω/Hz
Volts,  Ohm,  Diod,  Freq.,  Temp. ja  Cap.
mõõtmine ning ruutlaine väljundterminal

Terminal

Pöördlüliti
Pöördlüliti
positsioon Funktsioon

400A
DC&AC amper vool

2000A 
DC&AC amper vool

V
DC&AC pinge

mV
DC&AC millivolt

Hz Duty cycle / sagedus

Ω 
Takistus, Diood & pidevus
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Mahtuvus

℃℉/
Temperatuur

OFF
Väljalülitamine

Pöördlüliti

Nupud

1.REL△

● Vajutage nuppu relatiivse mõõtmisreziimi 
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avamiseks. Ekraanile kuvatakse “REL▲”. 

Relatiivmõõtmisel on kaks reziimi: 

REL▲=mõõteväärtus-referentsväärtus,

REL%=(REL▲/referentsväärtus)×100% 

Vajutage SELECT nuppu reziimi REL△ või REL% 

valikuks.

● Määrake mõõtmise referentsväärtus.

● Määrake mõõtefunktsioon ja vahemik.

● Vajutage üks kord SET nuppu, seejärel vajutage 

kaks korda SELECT nuppu mõõtmise 

referentsväärtuse valimiseks.

●  Vajutades  REL△ nuppu  kauem kui  2  sekundit

avaneb tavamõõtmisreziim.

2.SELECT

● Vajutage mõõtereziimi valikuks.

3. Hz/Duty
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Vajutage valikuks Duty Cycle või sagedus.

4.MAX/MIN

●  Vajutage  nuppu  dünaamilise  salvestusreziimi

avamiseks.

●  Dünaamilise  salvestusreziimi  avanedes  vajutage

uuesti  valikuteks  MAX,  MIN,  AVG,  MAX-MIN ning

Present Reading.

5. HOLD 

●  Vajutage  nuppu  “Hold”  funktsiooni  kasutamiseks.

Ekraanile kuvatakse “HOLD”.

●  Hold  funktsiooniga  lukustatakse  mõõdetud

hetkeväärtus ekraanile, teine graafik kuvab uuenevaid

mõõteandmeid. 

●  Auto  Hold  reziimil  kuvatakse  uus  väärtus  kui

sisendis on uus stabiilne väärtus, kõlab sumistiheli.

● Vajutage “Hold” reziimist väljumiseks nuppu kauem
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kui 1 sekundi jooksul. 

● Vajutage nuppu kauem kui 2 sekundi jooksul, lülitub

sisse taustvalgustus. Kustutamiseks vajutage uuesti. 

2. TEHNILISED ANDMED

2.1 ÜLDANDMED

Ekraan: LCD max lugem 6000.

Vahemiku valik: automaatne ja manuaalne

Polaarsus:  automaatne  negatiivse  polaarsuse

indikaator.

Nullseadistus: automaatne.

Ülepinge indikaator: kuvatakse “OL” või “-OL”.

Patarei tühjenemise indikaator:  " ".

HOLD funktsioon.

Relatiivse mõõtmise funktsioon:  “△”.

Graafiline riba.

Klamber avaneb: 55mm.
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Automaatne väljalülitus: kui seadet ei ole kasutatud 15

minuti  jooksul,  lülitub  seade  välja.  Funktsiooni

keelamiseks  vajutage  ja  hoidke  seadme

sisselülitumisel mõnda nuppu all.

Express funktsioon：

1、 Kuva:  LCD  topeltekraan  hõlbustab  andmete

jälgimist:
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2、 Klambrivalgustus:

3、 Lihtne kinnitamine:
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4、Magnet seadme tagaküljes hõlpsaks kinnitamiseks

metallesemete külge:
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5、Jaoturliin vältimaks kätega elektrijuhtmete 

puutumise vajadust: 
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Ohutusstandardid:  EMC/LVD.  CAT Ⅱ 1000V.

Seade vastab standardile IEC1010 Double Insulation,

Pollution Degree2, Overvoltage Category Ⅲ.

Töökeskkond: 

Temperatuur:  32 ...104°F (0°C ... 40°C),

Suhteline niiskus: ≤ 80% RH.

Hoiustamine:

Temperatuur:  -4 ...140°F (-20°C ... 60°C),
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Suhteline niiskus: ≤ 90% RH.

Vooluallikas:  9V patarei.

Mõõdud: 275(H) x120(W) x 33(D) mm

Kaal:  ca 540 g (patareiga).

2.2 TEHNILISED ANDMED

Täpsus: ± ( % lugemist + viimase ühiku number)

Temperatuuril 23 ± 5°C , ≤75% RH.

2.2.1 DC pinge

Vahemik
Täpsus Resolutsioon

60mV ± ( 0.8% rdg+10 ) 0.01mV

600mV ± ( 0.5% rdg+15) 0.1mV

6V 1mV

60V 10mV

600V 100mV
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1000V ± ( 0.8% rdg+10) 1V

Ülepingekaitse: 1000V DC või 750V AC rms

Impedants: 10MΩ

2.2.2 AC pinge (AVC ainult 850B/850C)

Vahemik Täpsus
Resolutsioon

60mV ± ( 2.0% rdg+10) 0.01mV

600mV 0.1mV

6V 1mV

60V ± ( 1.5% rdg+10) 10mV

600V 100mV

750V ± ( 2.0% rdg+10) 1V

Sagedus: 40～400Hz

Ülepingekaitse: 1000V DC või 750V AC rms

Impedants: 10MΩ
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2.2.3 AC pinge (True RMS/ainult850A)

Vahemik Resolutsioon Täpsus Tundlikkus

50-500Hz 500-1KHz 1K-5KHz 5k-10KHz 10K-20KHz

60mV 0.01mv ± (1.2% rdg

+10)

± ( 1.5% rdg

+10)

± ( 2% rdg

+10)

± ( 3.5% rdg

+10)

± ( 4.5% rdg

+10)

50mV

600mV 0.1mV ± ( 1.2% rdg

+10)

± ( 1.5% rdg

+10)

± ( 2% rdg

+10)

± ( 3.5% rdg

+10)

± ( 4.5% rdg

+10)

500mV

6V 1mV 50Hz-1KHz: ± ( 3.0% rdg+15) 1V

60V 10mV 50Hz-400Hz: ± ( 1.5% rdg+10) 1V

600V 100mV 1V

750V 1V 1V

Keskmine tundlikkus, kalibreeritud siinuslaine rms
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Ülepingekaitse: 1000V DC või 750V AC rms

Impedants: ≥10MΩ
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2.2.4 DC vool (ainult 850A/850B)

Vahemik
Täpsus Resolutsioon

400A ± ( 3.0% rdg+10) 0.1A

2000A 0-1000 ± ( 3.5% rdg+20) 1A

1000-2000 ± ( 5.0% rdg+30) 1A

Ülepingekaitse: 2000A DC või AC rms

2.2.5 AC vool (AVC ainult 850B/850C)

Vahemik Täpsus Resolutsioon

400A ± (3.5% rdg+10) 0.1A

2000A 0-1000 ± ( 4.0% rdg+20) 1A

1000-2000 ± ( 5.5% rdg+30) 1A

Sagedus: 40～100Hz

Ülepingekaitse: 2000A DC või AC rms

2.2.6 AC vool (True RMS/ainult850A)

Vahemik Täpsus Resolutsioon
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50-500Hz 500-1KHz

400A ± (3.5% rdg+25) ± (3.5% rdg+35) 0.1A

2000A 0-1000 ± ( 4.0% rdg+30) ± ( 4.0% rdg+40) 1A

1000-2000 ± ( 5.5% rdg+40) ± ( 5.5% rdg+50) 1A

Ülepingekaitse: 2000A DC või AC rms

2.2.7 Takistus

Vahemik
Täpsus Resolutsioon

600Ω ± ( 1.2% rdg+10) 0.1Ω

6kΩ 1Ω

60kΩ 10Ω

600kΩ 100Ω

6MΩ 1kΩ

60MΩ ± ( 2.5% rdg+15) 10kΩ

Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

2.2.8 Mahtuvus

Vahemik Täpsus Resolutsioon
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40nF ± ( 5.0% rdg+10) 10pF

400nF ± ( 2.5% rdg+5) 100pF

4µF 1nF

40µF ± ( 5.0% rdg+10) 10nF

400µF ± ( 20.0% rdg+20) 100nF

4000µF 1µF

Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

2.2.9 Dioodtest ja kuuldav pidevustest

Vahemik Kirjeldus Testtingimus

Kuvatakse  dioodi

ligikaudne

edastatav pinge

Edastatav  DC vool  ca

0.4mA

Pööratud DC pinge ca

2.8V
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Sisseehitatud

sumisti  heli  kui

takistus  on  alla

100Ω

Avatud  ringi  pinge  ca

0.5V

Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

2.2.10 Sagedus

Vahemik Täpsus Resolutsioon

10Hz ± ( 0.5% rdg+5) 0.01Hz

100Hz 0.1Hz

1000Hz 1Hz

10kHz 10Hz

100kHz 100Hz

1000kHz 1kHz

10MHz 10kHz

Tundlikkus:  sisendpinge  vahemik: 1.5V~10V,
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seadistage kui sisendpinge on üle vahemiku

Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

2.2.11 Duty cycle

0.1%～99.9%: ± (2.0% rdg+2) Sagedus alla 10kHz.

Tundlikkus: siinuslaine 0.6V rms

Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

2.2.12 Temperatuur

Vahemik Täpsus Resolutsioon

℃/℉
℃-20~150

-4~302℉

℃± (3 +2)
1℃/1℉

150~300℃

302~572℉

± (3% rdg+2)

300~1000℃

572~1832℉

± (3.5% rdg+10)

NiCr-NiSi andur

Ülepingekaitse: 36V DC või AC rms
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3. KASUTAMINE

3.1 DC ja AC pinge mõõtmine

1) Ühendage must testjuhe "COM" ja punane  "VΩHz"

porti.

2)  Keerake pöördlüliti soovitud vahemikku “mV ” või

“V ”.

3) Vajutage “SELECT” nuppu valikuks “DC” või “AC”.

4) Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega.

5) Tulemus kuvatakse ekraanile. 

3.2 DC voolu mõõtmine

1)  Keerake  pöördlüliti  soovitud  vahemikku  “400A ”

või “2000A ”.

2) Vajutage “SELECT” nuppu valikuks “DC”.

3)  Nullige  lugem  vajutades  “REL△” nuppu  kuni

ekraanil kuvatakse null.

4) Eemaldage testjuhtmed seadmest. 
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5)  Sulgege  mõõteklamber  ümber  ühe mõõdetava

konduktori.  Kontrollige  et  konduktor  asuks  klambri

keskel, järgige vastavaid märgiseid klambril.

6)  Tulemus kuvatakse ekraanile.  Klambriga  nool  on

positiivse vooluvoo liikumissuuna indikaator (positiivne

või negatiivne). 

3.3 AC voolu mõõtmine

1) Keerake pöördlüliti soovitud asendisse “400A ” või

“2000A ”.

2) Vajutage “SELECT” nuppu valikuks “AC”.

3) Eemaldage testjuhtmed seadmest.

4)  Sulgege  mõõteklamber  ümber  ühe mõõdetava

konduktori.  Kontrollige  et  konduktor  asuks  klambri

keskel, järgige vastavaid märgiseid klambril. 

5) Tulemus kuvatakse ekraanile.

3.4 Takistuse mõõtmine
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1) Ühendage must testjuhe "COM" ja punane  "VΩHz"

porti.

2) Keerake pöördlüliti asendisse “ ”.

3) Vajutage “SELECT” nuppu valikuks Resistance.

4) Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega. 

5) Tulemus kuvatakse ekraanile.

Märkus: mõõtes ringi takistust, kontrollige eelnevalt et

ringis  poleks  voolu  ja  kõik  kondensaatorid  oleksid

täielikult tühjaks laetud. 

3.5 Mahtuvuse mõõtmine

1) Ühendage must testjuhe "COM" ja punane  "VΩHz"

porti.

2) Keerake pöördlüliti asendisse “ ”.

3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega.

4) Tulemus kuvatakse ekraanile.

Märkus: 
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a)  Kontrollige  enne  testimist  et  testitava  seadme

kondensaatorid oleksid täielikult tühjaks laetud ja vool

välja lülitatud. 

b) Vajutage enne testimist “REL△” nuppu. 

c)  Mõõtes suure mahtuvusega kondensaatorit  võtab

see hetke aega (4000µF ca 30 sekundit).

3.6 Dioodtest ja kuuldav pidevustest

1) Ühendage must testjuhe "COM" ja punane  "VΩHz"

porti.

2) Keerake pöördlüliti asendisse “ ”.

3) Vajutage  “SELECT”  nuppu  valikuks  Diode  või

Audible continuity.

4)  Ühendage  testjuthmed  mõõdetava  dioodiga.

Ekraanile  kuvatakse  dioodi  ligikaudne  edastatav

pinge.

5)  Ühendage  testjuhtmed  mõõdetava  ringi  kahe
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punktiga.  Kui  takistus  on  alla  ca  100Ω, kõlab

sumistiheli. 

Märkus:  Kontrollige  enne  mõõtmist  et  vool  oleks

mõõdetavast  seadmest  välja  lülitatud  ning  kõik

kondensaatorid täiesti tühjaks laetud. 

3.7 Sageduse ja Duty cycle mõõtmine

1) Ühendage must testjuhe "COM" ja punane "VΩHz"

porti.

2) Keerake pöördlüliti asendisse “Hz”.

3) Vajutage “Hz/DUTY” nuppu valikuks Frequency või

Duty cycle.

4) Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega.

5) Tulemus kuvatakse ekraanile.

3.8 Temperatuuri mõõtmine

1)  Ühendage anduri must testjuhe "COM" ja punane

"VΩHz" porti.
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2) Keerake pöördlüliti asendisse “℃/℉”.

3) Vajutage “SELECT” nuppu valikuks “˚C” või “℉”.

4) Asetage andur mõõdetavasse temperatuurivälja.

5) Tulemus kuvatakse ekraanile.

6) Kasutage  kõrgete  temperatuuride  mõõtmiseks

spetsiaalset andurit.

3.9 Hold funktsioon

Vajutage soovitud reziimil “D.HOLD” nuppu kuvatava

väärtuse  lukustamiseks.  Ekraanile  kuvatakse

“HOLD”.  Funktsiooni  sulgemiseks  vajutage  uuesti

nuppu. 

3.10 MAX/MIN funktsioon

Vajutage  “MIN/MAX” nuppu  MAX või MIN  väärtuse

lukustamiseks, ekraanile kuvatakse “MAX” või “MIN”.

Funktsiooni sulgemiseks vajutage nuppu kauem kui 2

sekundit.
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3.11 Taustvalgustus

Vajutage  taustvalgustuse  sisselülitamiseks  soovitud

reziimil “D.HOLD” nuppu kauem kui 2 sekundi jooksul.

Kustutamiseks  vajutage  uuesti.  Valgustus  kustub

automaatselt 10 sekundit pärast sisselülitamist.

3.12 Relatiivne mõõtmine

Vajutage  “REL△” nuppu  relatiivse  väärtuse

mõõtmiseks.  Ekraanile  kuvatakse  “△”.

Automaatvahemiku reziim muutub manuaalvahemiku

reziimiks.  Relatiivmõõtmise  reziimi  sulgemiseks

vajutage  uuesti  nuppu,  “△” märk  ekraanil  kustub.

Seda  funktsiooni  saab  kasutada  lugemi  nullimiseks

DCA  vahemikus.  Funktsioon  ei  tööta  Hz/DUTY

reziimil. Patarei vahetamine

1) Ebatäpsete  mõõtmistulemuste  vältimiseks

vahetage  patarei  kohe  kui  ekraanile  kuvatakse
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tühjeneva patarei indikaator: “ ”. 

2) Lülitage seade enne patarei vahetamist välja (lüliti

positsioonil “OFF”)

3) Avage patareikaas kruvikeerajaga. 

4) Asendage vana patarei uue sama tüüpi patareiga. 

5) Sulgege patareikaas ja kinnitage kruviga.

Ettevaatust:  viige  kasutatud  patareid  selleks

ettenähtud kogumispunkti. 

5. HOOLDUS

1) Eemaldage enne patareikaane avamist seadmest 

testjuhtmed. Ärge kasutage seadet kunagi avatud 

kaanega. 

2) Staatilise  saaste  vältimiseks  kasutage  vastavat

kaitset. 

3) Kui  seadet  ei  kasutata  pikema  aja  jooksul,

eemaldage sellest patareid. Ärge hoiustage seadet
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ebasobiva  temperatuuri  või  niiskusega

keskkonnas. 

4) Täpsemate  voolu  mõõtetulemuste  saamiseks

hoidke kaabel mõõteseadme klambri keskel. 

5) Seadme hooldust  ja  remonti  võib  teostada  ainult

selleks kvalifitseeritud spetsialist.

6) Puhastage seadet perioodiliselt puhta kuiva lapi ja

pehmetoimelise  puhastusvahendiga.  Ärge

kasutage  abrasiivseid  puhastusvahendeid  või

lahuseid. 

7) Kui  seadet  ei  kasutata  pikema  aja  jooksul,

eemaldage sellest patarei. 

Käesolev  toode  vastab  järgmiste  Euroopa  Ühenduse  direktiivide  nõuetele:

2004/108/EC  (Elektromagnetiline  ühilduvus)   ja  2006/95/EC

(Madalpingeseadmed).

-32-



KASUTUSJUHEND


