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KASUTUSJUHEND

1. OHUTUSTEAVE

Hoiatus

Seadme ohutuks kasutamiseks:

Kontrollige seadet enne kasutamist. Ärge kasutage seadet kui 

see on kahjustatud või mõni selle osa puudub, kui kate on 

pragunenud, isolatsioon rikutud või kaetud metallosad paljastunud.

   Asendage vigastatud testjuhtmed sama mudeli või sama 

spetsifikatsiooniga osade vastu. 

Ärge ühendage seadet piirmäärast kõrgema pingega seadmega .

Mõõtmist lõpetades eemaldage testjuhtmed kontrollitavast 

ringist, seejärel seadmest ning lülitage seade välja.

Ärge teostage mõõtmisi kui seadme tagakaas või patareikaas on 

avatud, elektrishoki oht. 

Teostage mõõtmisi eriti ettevaatlikult kui mõõdate üle  30V AC. 

Kasutage mõõtmisel korrektseid sisendeid ja funktsiooni. 

Ärge hoiustage seadet kõrgel temperatuuril, niiskes keskkonnas 

või tugeva magnetvälja läheduses.

Ärge kasutage seadet kui see on niiske. Ärge kasutage seadet 

niiskete või märgade kätega. 

Testsondi kasutades hoidke sõrmed alati ohutusrõngast 

tagapool.

Asendage patarei koheselt kui kuvatakse tühjeneva patarei 

indikaator:  Tühjeneva patareiga seade võib anda vale näidu mis

omakorda võib põhjustada elektrishoki ohu.

 Kontrollige enne patareikatte avamist et seade oleks välja 

lülitatud.

Seadme parandamisel kasutage ainult sama mudeli või identsete

elektriliste näitajatega varuosi.

Ärge muutke ega täiendage seadme siseringi ega selle osi.

Kasutage puhastamiseks pehmet lappi ja vajadusel  

pehmetoimelist puhastusvahendit. Ärge kasutage puhastamiseks 

abrasiivseid vahendeid või lahusteid.  

Seade sobib kasutamiseks siseruumides .

Lülitage seade välja kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta seadet

pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.

   Kontrollige patareid, lekkiv patarei rikub seadme.

2. TEHNILISED ANDMED

2.1 Paneel

1）Pöördlüliti: funktsiooni ja vahemiku määramine

2) RANGE nupp：vajutage AC vooluvahemiku valikuks

3) MAX/MIN  nupp:  vajutage  maksimaalse/minimaalse  väärtuse

salvestamise  alustamiseks.  Kasutatav  ainult  reziimides  voltage,

current, active power ja apparent power

4) HOLD nupp： vajutage hetkeväärtuse lukustamiseks ekraanil,

ekraanil kuvatakse „H“. Reziimist väljumiseks vajutage uuesti. 

5)  Taustvalgustuse  nupp:  vajutage  taustvalgustuse

sisselülitamiseks, taustvalgustus kustub ca 5 sekundi pärast. 

6) Clear  nupp:  reziimil  active  energy,  vajutage  ajanäidu

nullimiseks.  Teistel  reziimidel  vajutage  salvestatud  lugemite

kustutamiseks. 

7) LCD ekraan

8）V sisend, COM sisend

2.2 ÜLDANDMED

Ekraan: Multi LCD, maksimaalne kuva 9999.

● Vahemikud: Auto

● Ülekoormus: kuvatakse OL.

● Patarei tühjenemise näit: ekraanil.

● Andmekuva: ekraanil

● Max ja min väärtuse kuva: Voltage, Current, Active Power ja 

Apparent Power vahemikud

● Taustvalgustus: valge

● Kalibreerimisteavitus

● Sleep reziim: patarei säästmiseks lülitub seade automaatselt 

välja kui seda ei ole 15 minuti jooksul kasutatud, v.a. active factor 

reziimil.

● Testimine: 3 korda sekundis.

● Vooluallikas: 9 V   A  lkaline patareid 

B. Töökeskkonna nõuded

● Seade sobib kasutamiseks sisetingimustes.

● Kõrgusel: kuni 2000m merepinnast、hoiustamine: 10000m

● Temperatuur ja niiskus:

Kasutamine:

0 ~ 30 ( 85%R.H)、30 ~ 40 ( 75%R.H)、40 ~ 50 ( 45%R.H)

Hoiustamine:-10 ~ +60 ( 85%R.H)

● Vastavus ohutusnõuetele: IEC 61010 CAT.III 600V,CAT.IV 300V 

overvoltage and double insulation standard, pollution degree 2

2.3 SPETSIFIKATSIOON

Täpsus: ±(% lugemist + viimase ühiku number)



Temperatuuril 23±5, ≤75%RH.

2.3.1 AC pinge (tõene RMS)

Vahemik Täpsus Resolutsioon

0.5V ±(1.2%+5) 0.1V

10V ±(1%+5) 0.1V

100V ±(1%+5) 0.1V

600V ±(1%+5) 0.1V

Lubatav max ülepinge kaitse: 600V RMS

Lubatav min ülepinge kaitse:100V RMS

Takistus:  10MΩ

2.3.2 AC vool (tõene RMS)

Vahemik Täpsus Resolutsioon

0.3A-10A ±(2%+15) 0.01A

10A-300A ±(2%+5) 0.1A

10A-500A ±(2%+5) 1A

Lubatav max ülepinge kaitse: 500A RMS 

Lubatav min ülepinge kaitse: 0.3A RMS

2.3.3 Sagedus

Vahemik Täpsus Resolutsioon

45Hz～100Hz ±(0.5%+5) 0.01Hz

100Hz～400Hz ±(0.5%+5) 0.1Hz

Max ülepingekaitse: 600V RMS

Min ülepingekaitse :1V RMS

2.3.4 Active Power (w=V×A×COS Ф)

Vahemik Täpsus Resolutsioon

3W-100W ±(4%+20) 0.1W

100W -1000W ±(4%+15) 0.1W

1kW-300KW ±(3%+15) 0.1kW

AC vooluvahemik 1: Max 600V/500A; Min 10V/5A

AC vooluvahemik 2: Max 600V/300A; Min 10V/5A

AC vooluvahemik 3: Max 300V/3A; Min 10V/0.3A

2.3.5 Apparent Power (VA = V × A )

Vahemik Täpsus Resolutsioon

3VA-100VA ±(4%+20) 0.1VA

100VA - 1000VA ±(4%+15) 0.1VA

1KVA - 245KVA ±(3%+15) 0.1KVA

AC vooluvahemik 1: Max 550V/450A; Min 10V/10A

AC vooluvahemik 2: Max 500V/250A; Min 10V/5A

AC vooluvahemik 3: Max 300V/3A; Min 10V/0.3A

2.3.6 Reactive Power (Var =V×A×SINФ)

Vahemik Täpsus Resolutsioon

3VAr-100Var ±(4%+20) 0.1 Var

100Var -1000VAr ±(4%+15) 0.1Var

1KVAr -120KVAr ±(3%+15) 0.1 KVAr

AC vooluvahemik 1: Max600V/500A; Min 10V/10A

AC vooluvahemik 2: Max 500V/300A; Min 10V/5A

AC vooluvahemik 3: Max 300V/3A; Min 10V/0.3A

2.3.7 Power Factor (PF = W/VA )

Vahemik Täpsus Resolutsioo Mõõtetingimus

n

0.3～1

(capacitive

inductive)

±0.025 0.001 Min mõõdetav vool  1A

Mõõdetav pinge alla

1V

0.3～1

(capacitive

inductive)）

Umbkaudne Min mõõdetav vool  1A

Mõõdetav pinge alla

1V 

2.3.8 Phase Angle ( PG =acos (PF))

Vahemik Täpsus Resolutsioo

n

Mõõtetingimus

0°~360° ±1° 1° Min mõõdetav vool 0.3A

Min mõõdetav pinge 10V

0°~360° Umbkaudne Mõõdetav vool alla 0.3A

VÕI

Mõõdetav pinge alla 10V

·Min sisendvool/pinge：0.3A/10V

2.3.9 Active Energy (kWh)

Vahemik Täpsus Resolutsioon

0~1.000 kWh ±(3%+10) 0.001kWh

1~100.0 kWh ±(3%+5) 1.0 kWh

1~100.0 kWh ±(3%+5 1.0kWh

3.Mõõtmine

1、Active Power(kW)+pinge(V)+vool(A)

（1）Keerake pöördlüliti asendisse “Active Power(kW) 

+Voltage(V) +Current(A)”.

（2）Klammerdage juhe: ühendage must testjuhe „COM“ porti ja 

punane „V“ porti, ekraanile kuvatakse active power (kW) ja pinge 

(V) ning voolu (A) väärtused.

（3）Max active power vahemik on 300 kW, kui see on ületatud, 

kuvatakse “9999".

（4）Vajutage MAX/MIN nuppu，ekraanile kuvatakse „MAX“ 

sümbol ja active power, pinge ja voolu maksimumväärtused. 

Minimaalsete väärtuste kuvamiseks vajutage uuesti MAX/MIN 

nuppu, ekraanile kuvatakse „MIN“. Hetkeväärtuste kuvamiseks 

vajutage uuesti „MAX/MIN“ nuppu.

Märkus：Ärge mõõtke AC pinget üle 600V（v.r.s）ja AC voolu üle 

500A( v.r.s)。

2、Apparent Power(kWA)+ pinge(V)+ vool(A) 

(1) Keerake pöördlüliti asendisse “Apparent Power(kW)+ 

Voltage(V)+ Current(A)”.

（2）Klammerdage juhe: ühendage must testjuhe „COM“ porti ja 

punane „V“ porti, ekraanile kuvatakse apparent power (kW) ja 

pinge (V) ning voolu (A) väärtused.

（3）Max apparent power vahemik on 245 kW, kui see on 

ületatud, kuvatakse "9999".

（4）Vajutage MAX/MIN nuppu, ekraanile kuvatakse “MAX” 

sümbol ja apparent power, pinge ja voolu maksimumväärtused. 

Minimaalsete väärtuste kuvamiseks vajutage uuesti MAX/MIN 

nuppu, ekraanile kuvatakse “MIN”. Hetkeväärtuste kuvamiseks 

vajutage uuesti “MAX/MIN” nuppu.
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Märkus: Ärge mõõtke AC pinget üle 550V（v.r.s）ja AC voolu üle 

450A( v.r.s)。

3、Reactive Power(kWar)+ pinge(V)+ vool(A) 

（1）Keerake pöördlüliti asendisse “Reactive Power(kW)+ 

Voltage(V)+ Current(A)”.

（2）Klammerdage juhe: ühendage must testjuhe „COM“ porti ja 

punane „V“ porti, ekraanile kuvatakse reactive power (kW) ja pinge

(V) ning voolu(A) väärtused.

（3）Max reactive power vahemik on 120 kW, kui see on ületatud 

kuvatakse "9999".

（4）Vajutage MAX/MIN nuppu, ekraanile kuvatakse “MAX” 

sümbol ja reactive power, pinge ja voolu maksimumväärtused. 

Minimaalsete väärtuste kuvamiseks vajutage uuesti MAX/MIN 

nuppu, ekraanile kuvatakse “MIN”. Hetkeväärtuste kuvamiseks 

vajutage uuesti MAX/MIN nuppu.

Märkus: Ärge mõõtke AC pinget üle 600V（v.r.s）ja AC voolu üle 

500A( v.r.s)。

4、Power Factor（cos(φ)）+pinge(V)+ vool(A) 

（1）Keerake pöördlüliti asendisse “Power Factor（cos(φ)）+ 

Voltage(V)+ Current(A)”.

（2）Klammerdage juhe: ühendage must testjuhe „COM“ porti ja 

punane „V“ porti, ekraanile kuvatakse power  factor （cos(φ)） ja 

pinge (V) ning voolu(A) väärtused.

（3）Sellel mõõtmisel max ja min funktsioon puudub. 

Märkus: ärge mõõtke AC pinget üle 600V（v.r.s）ja AC voolu üle 

500A( v.r.s)。

5、Phase Angle(φ)+ pinge(V)+ vool(A) 

（1）Keerake pöördlüliti asendisse “Phase Angle(φ)+ Voltage(V)+ 

Current(A)”.

（2）Klammerdage juhe: ühendage must testjuhe „COM“ porti ja 

punane „V“ porti, ekraanile kuvatakse phase angle(φ) ja pinge (V) 

ning voolu (A) väärtused.

（3）Sellel mõõtmisel max ja min funktsioon puudub. 

Märkus: ärge mõõtke AC pinget üle 600V（v.r.s） ja AC voolu üle 

500A( v.r.s)。

6、Sagedus(Hz)+ pinge(V)+ vool(A) 

（1）Keerake pöördlüliti asendisse “Frequency(Hz)+ Voltage(V)+ 

Current(A)”.

（2）Klammerdage juhe: ühendage must testjuhe „COM“ porti ja 

punane „V“ porti, ekraanile kuvatakse frequency(Hz) ja pinge (V) 

ning voolu (A) väärtused.

（3）Sellel mõõtmisel max ja min funktsioon puudub. 

Märkus：

(1) Ärge mõõtke AC pinget üle 600V（v.r.s）ja AC voolu üle 

500A( v.r.s)。

（2） Funktsioon mõõdab pinge signaali sagedust mitte voolu 

signaali sagedust.  

7、Active Energy(kWh)+ Active Power(kW)+ aeg(mm:s)

(1) Keerake pöördlüliti asendisse “Active Energy(kWh)+ Active 

Power(kW)+ Time(mm:s)”.

(2）Klammerdage juhe: ühendage must testjuhe „COM“ porti ja 

punane „V“ porti, ekraanile kuvatakse Energy value ja measure 

time. Energy value väärtus tõuseb aja möödudes. Vajutage 

“HOLD” nuppu soovi korral ekraanil lugemi peatamiseks, 

lõpetamiseks vajutage uuesti “HOLD”. Hold funktsiooni saab 

kasutada järjest kuni 24h. Maksimaalne Energy value väärtus on 

“100kWh”, üle selle kuvatakse “9999”.

(3) Sellel mõõtmisel max ja min funktsioon puudub. 

(4）Mõõdetud andmete kustutamiseks vajutage „CLEAR” nuppu. 

Märkus：

(1) Ärge mõõtke AC pinget üle 600V（v.r.s）ja AC voolu üle 

500A( v.r.s)。

（2)Energy value väärtuse mõõtmine ei tööta ilma 

sisendsignaalita. Oodake maksimaalselt 10 sekundit, kui 

sisendsignaal on saadud käivitub aja mõõtmise funktsioon.

（3) Andmed ei salvestu seadme voolu alt välja lülitamisel. 

HOOLDUS

Hoiatus

Ärge üritage seadet ise parandada või kalibreerida, pöörduge 

selleks alati kvalifitseeritud spetsialisti poole. 

Hoidke seade alati kuiv, seadme märgumine võib põhjustada 

elektrishoki või seadme rikkumise. 

A. Üldine hooldamine

● Puhastage seadet perioodiliselt niiske lapi ja vajadusel 

pehmetoimelise puhastusvahendiga. Ärge kasutage 

puhastamiseks abrasiivseid vahendeid või lahusteid. 

● Lülitage seade välja kui te seda ei kasuta.

● Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eemaldage sellest 

patarei.

●Ärge kasutage ega hoiustage seadet niiskes, kõrge 

temperatuuriga keskkonnas või tugeva magnetvälja läheduses. 

B. Patarei vahetamine

Hoiatus:  vältimaks  ebatäpseid  mõõtmistulemusi  mis  võivad

viia  elektrishoki  ohuni,  vahetage  patarei  alati  koheselt  kui

ekraanile kuvatakse patarei tühjenemise indikaator “ ”.

Kontrollige enne patarei vahetamist et testjuhtmed oleksid 

seadmest lahti ühendatud. 

Patarei vahetamiseks:

1. Vajutage POWER nuppu seadme väljalülitamiseks ning 

eemaldage kõik testjuhtmed. 

2.Kruvige patareikaas lahti, eemaldage vana patarei ja sisestage 

uus. 

3. Kontrollige et sisestasite patarei korrektselt.  

4. Asetage patareikaas tagasi kohale ja kinnitage 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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