
3 3/4 AUTOMAATVAHEMIKUGA
DIGITAALNE AC KLAMBRIGA MULTIMETER

KASUTUSJUHEND
Käesolev seade on kaasaskantav, 3 3/4 LCD ekraaniga,

automaatvahemikuga ja automaatse väljalülitumisfunktsiooniga
digitaalne klambriga multimeeter. Sobib ideaalselt kasutamiseks
erinevates tingimustes, nii laboris kui kodus ja mujal.

1. OHUTUSNÕUDED
Järgige seadet kasutades alati selle ohutusnõudeid.
1) Kontrollige enne mõõtmist alati, et seade oleks lülitatud
korrektsesse mõõtevahemikku.
2) Olge eriti ettevaatlik, mõõtes pinget üle 50V, eriti allikates kus
kõrge pinge on olemas olnud.
3) Vältige võimalusel voolu all olevate ringidega ühendamist.
Enne kui mõõdate takistust, dioodi, pidevust, mahtuvust või
temperatuuri, kontrollige et mõõdetav ring ei oleks voolu all.
4) Kontrollige alati et valitud oleks korrektne funktsioon ja
vahemik.
5) Olge äärmiselt ettevaatlik, kasutades seadet terminalidega
ühendatud voolutrafoga kui vooluring on lahtine.
6) Kontrollige et testjuhtmed ja andurid ning isolatsioon oleksid
terved.
7) Ärge ületage määratud limiite.
8) Enne patarei vahetamist: keerake pöördlüliti asendisse OFF
ning eemaldage kõik testjuhtmed.
9) Hoidke sõrmed mõõtmise ajal sõrmekaitsmest tagapool.
10) Ebakorrektsete mõõteandmete vältimiseks vahetage patarei
niipea kui kuvatakse patarei tühjenemise indikaator.
2. Seadme tutvustus

1）Pöördlüliti: funktsioonide ja vahemike valik.
2）D.HOLD nupp：vajutage hetkeväärtuse lukustamiseks ekraanil.
Kuvatakse sümboliga "H ". Reziimist väljumiseks vajutage uuesti
HOLD nuppu.
3）SELECT nupp：kui seade on "Ω" vahemikus, vajutage nuppu
takistuse, dioodi, pidevuse või mahtuvuse valikuks. Kui tester on
pinge või voolu vahemikus, vajutage valikuks AC või DC. Kui
tester on “℃/℉” vahemikus, vajutage valikuks ℃/℉.
4）REL nupp：vajutage hetkeväärtuse mällu salvestamiseks
referentsväärtusena; nüüd kuvab seade salvestatud väärtuse ja
hetkeväärtuse vahe. Ekraanile kuvatakse "▲" sümbol.
Funktsioon ei tööta Hz/Duty reziimil.
5) Max/min nupp: vajutage max või min väärtuse salvestamiseks.
6）Hz/DUTY nupp: vajutage Hz vahemikus töötsükli mõõtmiseks,
vajutage uuesti tagasiliikumiseks Hz mõõtmisele. Vajutades
nuppu AC pinge või AC voolu vahemikus, saate mõõta Hz ja
töötsüklit, kuid mõõtevahemik on väiksem ning automaat-
vahemiku reziim lülitub ümber manuaalvahemiku reziimile.
7）LCD ekraan: andmekuva.
8）“T+VΩHz” sisend, COM sisend, “T-”sisend.
2.1 TEHNILISED ANDMED
Ekraan:  3 3/4 LCD ekraan, max lugem 3999.
Vahemikukontroll: automaatvahemik.
Polaarsus: automaatne negatiivse polaarsuse näit.
Nullkorrigeerimine: automaatne.
Üle vahemiku näit: kuvatakse "OL" või “-OL”.
Patarei tühjenemise näit: kuvatakse "BATT", kui patarei pinge on
alla ca 2.4V.
Automaatne väljalülitus: 15 min peale töö lõppu. Vajutage uuesti
sisselülitamiseks mõnda nuppu või keerake lülitit.
Nõuetelevastavus: vastab standardile IEC1010, topeltisolatsioon,
saastetase 2, ülepinge kategooria Ⅲ 600V.
Klambri ava suurus: 45mm.
Töökeskkond: temperatuur 0～104℉ (0～40℃), suhteline
niiskus＜80%RH.
Hoiustamine: temperatuur -4～140℉(-20～60℃), suhteline
niiskus＜80%RH.
Vooluallikas: 9V tsink-süsinik patarei.

Mõõdud: 225×77×45mm.
Kaal: ca 350g (patareiga).
2.2 ELEKTRISPETSIFIKATSIOON
Täpsus: ±(% lugemist+arvu)
Temperatuuril 23±5℃,≤75%RH.
2.2.1 DC pinge

Vahemik Täpsus Resolutsioon
40mv

0.8% rdg+15 arvu

0.01mv
400mV 0.1mV

4V 1mV
40V 10mV

400V 100mV
1000V 1.2% rdg+10 arvu 1V

Ülekoormuse kaitse: 1000V DC/750Vrms AC
Impedants: 10MΩ，rohkem kui 100MΩ skaalal 400mV
2.2.2 AC pinge
Vahemik Täpsus Resolutsioon Sagedus

40mv 2.0% rdg+15 arvu 0.01mv

50～400Hz
400mV 0.1mV

4V
1.0% rdg+15 arvu

1mV
40V 10mV
400V 100mV
750V 2.5% rdg+15 arvu 1V 50～100Hz

Keskmine tundlikkus, kalibreeritud siinuslaine rms
Ülekoormuse kaitse: 1000V DC/750Vrms AC
Impedants: 10MΩ，rohkem kui 100MΩ skaalal 400mV
2.2.3 DC vool

Vahemik Täpsus Resolutsioon
200A 3.0% rdg+15 arvu 0.1A

1000A 0～800 3.5% rdg+15 arvu 1A800～1000 6.5% rdg+10 arvu
Ülekoormuse kaitse: 1000Arms, 60 sekundi jooksul
2.2.4 AC vool

Vahemik Täpsus Resolutsioon Sagedus
200A 3.0% rdg+20 arvu 0.1A

50～60Hz1000A 0～800 3.5% rdg+20 arvu 1A800～1000 6.5% rdg+15 arvu
Keskmine tundlikkus, kalibreeritud siinuslaine rms
Ülekoormuse kaitse: 1000Arms, 60 sekundi jooksul
AC pinge(tegelik RMS)

Sisendi impedants: > 10MΩ Oomi ACV tegelik RMS
Ülekoormuse kaitse: 1000V DCV või ACV tipu väärtus
2.2.5 Takistus

Vahemik Täpsus Resolutsioon
400Ω 1.5% rdg+20 arvu 0.1Ω
4kΩ

1.2% rdg+15 arvu
1Ω

40kΩ 10Ω
400kΩ 100Ω
4MΩ 1kΩ
40MΩ 2.0% rdg+20 arvu 10kΩ

Ülekoormuse kaitse: 250V DC/250Vrms AC
2.2.6 Mahtuvus

Vahemik Täpsus Resolutsioon
40nF 3.5% rdg+30 arvu 10PF

400nF 2.5% rdg+20 arvu 100PF
4uμF 1nF
40μF 5.0% rdg+10 arvu 10nF
400μF 20.0% rdg+20 arvu 100nF

4000μF 1μF
Ülekoormuse kaitse: 250V DC/220Vrms AC
2.2.7 Sagedus

Vahemik Täpsus Resolutsioon Tundlikkus
10Hz

0.5% rdg+10 arvu

0.01Hz Sisendpinge
vahemik:

1.5V~10V,
kui ületab, on

vajalik
kohandamine

100Hz 0.1Hz
1000Hz 1Hz
10kHz 10Hz
100kHz 100Hz

1000kHz 1kHz
10MHz 10kHz

Ülekoormuse kaitse: 250V DC/220Vrms AC
Töötsükkel:  0.1%～99.9%

Vahemik Resolutsioon
Täpsus

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

40mV 0.01mV ±(1.2%

rdg+10

arvu)

±(1.5%

rdg+10

arvu)

±(2%

rdg+10

arvu)

±(3.5%

rdg+10

arvu)

±(4.5%

rdg+10

arvu)400mV 0.1mV

4V 1mV 50Hz-1KHz:±(3.0% rdg +15 arvu)

40V 10mV
50Hz-400Hz:±(1.5% rdg +10 arvu)

400V 100mV

750V 1V 50Hz-400Hz:±(2.0% rdg +10 arvu)



2.2.8 Temperatuur (NiCr-NiSi andur)
Vahemik Täpsus Resolutsioon

℃/℉

-20～150℃
-4～302℉

4℃

1℃/1℉
8℉

150～300℃
302～572℉ 3.0% rdg+2 arvu

300～1000℃
572～1832℉ 3.5% rdg+5 arvu

Ülekoormuse kaitse: 36V DC/36Vrms AC
2.2.9 Dioodi ja kuuldav pidevustest
Vahemik Kirjeldus Testtingimus

Kuvab dioodi ligikaudse
edastuspinge

DC edastusvool ca
0.4mA
DC tagasipinge ca 2.7V

Sisseehitatud
sumistiheli kui takistus
on väiksem kui ca 40Ω

Avatud ringi pinge ca
0.5V

Ülekoormuse kaitse: 250V DC/250Vrms AC

3. KASUTAMINE
3.1 DC/AV pinge mõõtmine
1) Ühendage must testjuhe "COM" porti ja punane "T＋VΩHz"
porti.
2) Keerake pöördlüliti soovitud "mV" või "V" asendisse. Vajutage
vajadusel "SELECT" nuppu valikuks AC või DC.
3) Tulemus kuvatakse ekraanile.
3.2 AC/DC voolu mõõtmine
1) Keerake pöördlüliti soovitud "200“ või "1000A" vahemikku.
Vajutage vajadusel "SELECT" nuppu valikuks AC või DC.
2) Vajutage DC voolu mõõtes "REL" ekraanikuvaks "0".
Märkus:
Peale kasutamist võib mõneks ajaks säilida magnetväli. Kui
ekraanile ei kuvata "0" peale "REL” nupu vajutamist, toimige
järgnevalt:

A. Mõõtke mõõdetava DC voolu suunda.
B. Avage klambrit mitu korda.

ACA testi puhul jätke see punkt vahele.
3) Avage klamber, vajutades klambrinuppu ning asetage
mõõdetav kaabel klambri vahele.
4) Sulgege klamber. Tulemus kuvatakse ekraanile.
5) Vajutage kuvatava väärtuse ekraanile lukustamiseks D.HOLD
nuppu, reziimist väljumiseks vajutage uuesti.
6) Vajutage taustvalgustuse sisse lülitamiseks LIGHT nuppu.
Märkus:
Ohutuse tagamiseks eemaldage enne mõõtmist testjuhtmed.
3.3Takistuse mõõtmine
1) Ühendage must testjuhe "COM" porti ja punane "T＋VΩHz"
porti.
2) Keerake pöördlüliti soovitud "ΩCAP " asendisse. Vajadusel
vajutage takistuse mõõtmise valikuks SELECT nuppu.
3) Ühendage andurid testitava ringiga.
4) Tulemus kuvatakse ekraanile.
Ettevaatust:

Kontrollige et testitav ring ei oleks voolu all. Max sisendi
ülekoormus: 250V rms＜10sek.
3.5 Mahtuvuse mõõtmine
1) Ühendage must testjuhe "COM" porti ja punane "T＋VΩHz"
porti.
2) Keerake pöördlüliti soovitud " Ω CAP " asendisse.
Vajadusel vajutage funktsiooni valikuks SELECT nuppu.
3) Ühendage andurid mõõdetava objektiga.

4) Tulemus kuvatakse ekraanile.
Ettevaatust:
a) Kondensaatorid peavad olema enne testimist tühjaks laetud.
b) Suure mahtuvuse mõõtmine võtab mõne hetke aega; mida
suurem mahtuvus seda kauem aega kulub (näiteks 4000uF
vahemiku mõõtmine kestab ca 30 sekundit).
c) Testides väikest mahtuvust vajutage mõõtetulemuse täpsuse
kindlustamiseks enne mõõtmist "REL" nuppu.
Max sisendi ülekoormus: 250V rms＜10sek.

3.6 Sageduse/töötsükli mõõtmine
1) Ühendage must testjuhe "COM" porti ja punane "T＋VΩHz"
porti.
2) Keerake pöördlüliti soovitud "Hz" asendisse.
3) Ühendage andurid mõõtepunktiga, sagedus kuvatakse
ekraanile.
4) Vajutage töötsükli mõõtmiseks "Hz/DUTY" nuppu; vajutage
tagasi sageduse mõõtmisreziimile liikumiseks uuesti nuppu.
Max sisendi ülekoormus: 250V rms＜10sek.
3.7 Dioodi test
1) Ühendage must testjuhe "COM" porti ja punane "T＋VΩ" porti.
2) Keerake pöördlüliti "ΩCAP " asendisse. Vajutage dioodi
testi valimiseks "SELECT" nuppu.
3) Ühendage must ja punane testjuhe vastavalt dioodi katoodi (-)
ning anoodiga (+). Tulemus kuvatakse ekraanile. Kui juhtmed on
ühendatud valesti, kuvab seade ülekoormuse.

Ettevaatust: testitav ring ei tohi olla voolu all.
Max sisendi ülekoormus: 250V rms＜10sek.
3.8 Kuuldav pidevustest
1) Ühendage must testjuhe "COM" porti ja punane "T＋VΩHz"
porti.
2) Keerake pöördlüliti asendisse "ΩCAP ".
3) Vajutage "SELECT" ja valige kuuldav pidevustest.
4) Ühendage andurid mõõdetava ringiga. Teavitusheli kõlab juhul
kui takistus on väiksem kui ca 40Ω.
Ettevaatust: testitav ring ei tohi olla voolu all.
Max sisendi ülekoormus: 250V rms＜10sek.
3.9 Temperatuuri mõõtmine
1) Ühendage anduri must testjuhe "T-" porti ja punane "T＋VΩ
Hz" porti.
2) Keerake pöördlüliti asendisse "℃/℉".
3) Asetage andur mõõdetavasse temperatuurivälja.
4) Tulemus kuvatakse ekraanile.
Max sisendi ülekoormus: 250V rms＜10sek.
A. Termopaar peab olema ühendatud seadme vastava
pordiga.
B. Vajutage "SELECT" nuppu, liikumaks valikute ℃ ja ℉
vahel.
C. Seadmega on kaasas WRNM-010 tüüpi kontakt termopaar
mille limiittemperatuur on 250℃ (300℃ lühidalt).
D. Ärge muutke andurit, see võib rikkuda mõõtetäpsuse.
E. Ärge ühendage pinget temperatuurifunktsiooniga.

4. HOOLDUS
4.1 SEADME HOOLDUS
1) Kaitske seadet vedelike ja niiskuse eest. Kui seade saab

märjaks, kuivatage see viivitamatult.
2) Kasutage ja hoiustage seadet ainult tavatemperatuuriga
keskkonnas.
3) Kaitske seadet kukkumise ja löökide eest.
4) Voolu mõõtes hoidke kaabel klambri keskel, see tagab

täpsemad mõõtetulemused.
5) Kaitske seadet tolmu ja mustuse eest.
6) Puhastage seade aegajalt niiske lapiga. Ärge kasutage

tugevaid kemikaale, lahusteid ega tugevatoimelisi
puhastusvahendeid.
7) Kasutage ainult uusi sobivat tüüpi ja näitajatega patareisid.

Eemaldage seadmest alati vanad ja tühjenevad patareid, need
võivad lekkida ja seadme rikkuda.
8) Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest
patarei.
4.2 9V PATAREI VAHETAMINE
1) Kontrollige et seade ei oleks ühendatud vooluringi. Keerake
pöördlüliti asendisse "OFF" ning eemaldage testjuhtmed
terminalidest.
2) Avage patareipesa kaas kruvikeeraja abil.
3) Vahetage patarei sama tüüpi uue patareiga.
4) Sulgege patareipesa kaas ning kinnitage see kruviga.

Tootjal on õigus tootmises olevat toodet muuta ilma
sellest eelnevalt teavitamata. Käesolev juhend on
üldjuhend, lähtuge kasutamisel konkreetsest
seadmest.


