
MS8910 digitaalsed mõõtepintsetid
1. Sissejuhatus

• SMD mõõtepintsetid on mõeldud mugavaks pindmontaaž komponentide takistuse ja mahtuvuse mõõtmiseks.
• Mõõtepintsetid tuvastavad mõõtepiirkonna ning takistusliku või mahtuvusliku passiivkomponendi automaatselt.
• Tester vastab IEC 1010-1 standardile. Testri korpus on valmistatud vastupidavast termoplastikust ning kullatud kontaktid kaitsevad 

korrosiooni eest ning vähendavad kontaktide takistust.

2. Ohutus
• Jälgige elektriohutusreegleid ning järgmisi ohutusnõuandeid kaitsmaks ennast ning seadet ohtliku elektrilöögi eest.
• Enne kasutamist kontrollige, et seadme korpus oleks terve.
• Kontrollige, et kullatud mõõteotsikute kinnituskruvid oleks kindlalt kinni.
• Mõõtepintsetid on mõeldud ainult mõõtmiseks. Ärge kasutage neid teisel otstarbel.
• Ärge mõõtke komponente pingestatud ahelas!
• Ärge mõõtke testriga pinget!
• Ärge kasutage testrit plahvatusohtlikus keskkonnas.

3. Ülevaade (vt. pilti inglisekeelse juhendi lk. 5.)
1.  LCD ekraan
2.  HOLD nupp näidu fikseerimiseks
3.  FUNC nupp mõõterežiimi valimiseks
4.  Pintsetid 
5.  Testkontakt (+ terminal)
6.  Testkontakt (COM terminal)
7.  Patareilaeka kaas

4. Kasutamine
1. Keerake ristpea kruvikeerajaga patareilaegast kinni hoidev kruvi lahti. Patarei leiate komplektist.
2. Sisestage patarei nii, et + klemm jääks nähtavale poolele. Asetage patarei kaas tagasi oma kohale ning lukustage see kruviga.
3. Peale patarei sisestamist lülitub tester automaatselt sisse, ning ekraanile kuvatakse "SCAN ----". "Scan" režiimis üritab tester tuvastada 

automaatselt mõõdetava komponendi jaoks vajaliku mõõterežiimi. Näiteks, takisti puhul mõõdab tester automaatselt takistust ilma, et te 
peaks "FUNC" nupule vajutama.

4. NB! Enne plaadile joodetud komponendi mõõtmist tuleb elektriahelas toide välja lülitada ning kõik kondensaatorid tühjaks laadida. 
Vastasel juhul riskite enda ja seadme kahjustamisega

5. Takistuse mõõtmine
1. Lülitage tester FUNC nupust sisse.
2. Valige FUNC nupust "SCAN" või "Ω" režiim (valitud režiim kuvatakse ekraanile)
3. Tester valib takistile vastava mõõtepiirkonna automaatselt. Kui takistus on mõõtmiseks liiga suur, siis kuvatakse ekraanile "OL".

6. Mahtuvuse mõõtmine
1. Lülitage tester FUNC nupust sisse.
2. Valige FUNC nupust "SCAN" või "F" režiim (valitud režiim kuvatakse ekraanile)
3. Tester valib mahtuvuse mõõtepiirkonna automaatselt. Kui mahtuvus on liiga suur, siis kuvatakse ekraanile "OL".

7. Dioodi kontrollimine
1. Lülitage tester FUNC nupust sisse.
2. Valige FUNC nupust "SCAN" või dioodi sümbol. (valitud režiim kuvatakse ekraanile).
3. Ühendage pintsetide COM terminal dioodi katoodiga ning + terminal dioodi anoodiga.
4. Dioodi mõõtmisel lastakse dioodist läbi vool ning mõõdetakse pingelangu.
5. Korras pooljuhi pingelang on 0.5-0.8V.
6. Lühises diood näitab 0 pingelangu ka siis, kui mõõdate + terminaliga katoodi ja COM terminaliga anoodi.
7. Avatud diood näitab mõlemat pidi OL

8. Pidevuse kontrollimine
• Takistuse mõõtmise režiimis, kui takistus kontaktide vahel on väiksem kui 30Ω toob tester kuuldavale pideva helisignaali.

9. Patarei vahetamine
• Kui ekraanile kuvatakse aku ikoon, tuleb patarei võimalikult ruttu asendada uue, 2032 tüüpi 3V liitium patareiga.

10. Puhastamine
• Määrdunud või tolmuse testri puhastamiseks tohib kasutada ainult puhast, kuiva lappi. Ärge kasutage pesuaineid ega lahusteid.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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