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TUTVUSTUS 

Käesolev multimeeter on täpne, ohutu seade millel on tugev 
hoidik, tugijalg ning riputuskonks. MT-2017 vooluallikaks on 
patareid. Seade annab täpsed DC/AC pinge, +/-DCV, DC voolu, 
takistuse ja dioodi mõõtmistulemused; LED, transistori, 
detsibellide, pidevuse ning mahtuvuse testid.  
Seadmel on kahepoolne klaas-PCB, täielik ülekoormuse ja vale 
kasutuse vastane kaitse läbi kahe kaitsme, oksiidvaraktor ja 
dioodid. Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides.  

 
TEHNILISED ANDMEDION 
Ohutuskategooria: IEC61010-1, CAT II 1000V, CAT III 500V ja 

Pollution Degree 2. 
Töökeskkond: 23C5C, alla 75% RH. 
Töötemperatuur: 0C - 40C, 32 F - 104 F    

Hoiustustemperatuur: -10 C - 50C, 14 F - 122F 
Töökeskkonna niiskustase: alla 90% RH.      
Hoiustamiskeskkonna niiskustase: alla 80% RH. 
Mõõtmed: 171(L) x 108(P) x 37(K) MM 
Kaal: ca 390g (koos 3 patareiga).                        
Lisad: üks paar testjuhtmeid; 
Kaks tagavarakaitset: 0.5A/250V & 10A/250V, Φ5x20mm 

 
Test- 

fuktsioonid 
Vahemik Täpsus Märkused 

DC V 0-0.1-2.5-10-50- 

250 V-1000V 

3% FSD. 

4% FSD. 
( 1000V 
jaoks) 

Sisendi impedants: 
20KΩ /V 
Ülekoormuskaitse: 
Max. 1000V 
AC/DC  
(0.1V/2.5V/10V 
max. 250V). 

Null DCV ±-5V, ±25V 5% FSD. 
Sisendi impedants: 
40KΩ /V 
Ülekoormus 1000V 
max. 

AC V 0-10-50-250V 

-1000V 

4% FSD. 

5% FSD. 
Sisendi impedants: 
9KΩ /V ülekoormus 
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  (1000V 
jaoks) 

kaitse: Max. 
1000V AC/DC 
(10V/50V max. 
250V). Laine-
sagedus: 40 ~10K 
Hz 

DC mA 0-0.05-2.5-25-25 

0 mA, 10A 

3% FSD. 
4% FSD. 

(10A jaoks) 

Langev pinge: 250 
mV Ülekoormuse 
kaitsmed: 
0.5A/250V & 10A / 
250V vahemikus 
10A, 
oksiidvaraktor: 
<250V AC/ DC(5s). 
Max. testaeg 15sek 
10A. 

Ω X 1: 0.2 ~ 2KΩ 4%  Ülekoormuse  
Keskskaalal 20Ω ARC  kaitsmed: oksiid- 
X 10: 2 ~ 20KΩ skaala 

ulatusest 
varaktor & kaitse 

Keskskaalal ulatusest <250V AC/DC (5s). 
200Ω 
X 100: 20 ~ 
200KΩ 
Keskskaalal 
2000Ω 
X1K: 200~ 2MΩ 
Keskskaalal 
0KΩ 
X10K: 2K 
~20MΩ 
Keskskaalal 
200KΩ 

Mahtuvus 
(uF) 

 
C: 2,000uF Max. 

. 

Umb-
kaudne 
väärtus 

Kasutage R x 
1K vahemikku 

Patarei kontroll 0 ~ 1.5V: GOOD 5%  Koormusvool: 
- ? –  BAD ARC  270mA - 1.5V 
0 ~ 9V: GOOD skaala 25mA - 9V 
- ? –  BAD ulatusest  Ülekoormuskaitsmed: 

oks protected Oksiidvaraktor & 
Oxide kaitse: <250V 
AC/DC(5s). 

Transistori 
kontroll 

hFE: 0-1000 
läbi hFE 
eripesa 

Umb- 
kaudne 
väärtus  

Vahemikus Ω X 10  

LED, diood 
kontroll 

Läbi hFE eripesa Umbkaudne 
väärtus 

Vahemikus Ω X 10  
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Detsibell -22 dB ~ + 62 
dB (0dB=1mW 
600Ω ) 

Umb-
kaudne 
väärtus 

ACV 
vahemikes läbi 
testjuhtmete 

Pidevus- 
kontroll 

Alarmheli alla 
200 oomi 

 Ülekoormuse kaitse: 
oksiidvaraktor & 
kaitse: <250V 
AC/DC(5s). 

Vooluallikas Sisepatarei: 
R3P, AAA, 1.5V 
2tk, 6F22, 
NEDA1604, 9V 

1tk 

  

KALIBREERIMINE 
Oomi nullregulaator asub paneeli paremal küljel. Viige osuti 
oomi skaala paremal küljel asuva nullmärgi juurde kui 
testjuhtmed on omavahel kokkupuutes.  
Mehhaaniline reguleerimiskruvi: asub häälestusnupu all 
keskel. Võimaldab määrata osuti asukoha skaala vasakul 
küljel asuva nullmärgi juurde.  
(-) pesa paneeli all vasakus nurgas: ühendage musta värvi, 
negatiivne testjuhe. 
(+) pesa paneeli all paremas nurgas: ühendage punast värvi, 
positiivne testjuhe. 

TUGIJALG JA RIPUTUSAAS 
Seadet saab kasutada erinevates tööpositsioonides. Suurem 
tugijalg võimaldab asetada seadme alusele püsti väiksema kalde 
all,  riputusaasa saab lisaks kasutada ka väiksema tugijalana, 
seadme asetamiseks alusele suurema kalde all.   
 

   

Riputus
konks Big Lower 

Tilt Device 
Upper Tilt 
Device 

Riputusaas 

 

Riputusaas/ 

tugijalg 

Suur tugijalg 
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KASUTAMINE 

 ETTEVAATUST! 
Eemaldage mõõdetav ring enne testjuhtmete ühendamist 
täielikult voolu alt. Seejärel taastage mõõtmiseks vooluühendus. 
Enne testjuhtmete lahtiühendamist eemaldage uuesti 
mõõdetava ringi vooluühendus.  

 
SISEPATAREI KONTROLLIMINE 
Patarei oleku kontrollimiseks kinnitage must testjuhe (-) pessa. 
Määrake olekulüliti asendiks R X1 vahemik ning ühendage 
testjuhtmete kaks külge. Kui osuti ei liigu nulli, vahetage 1.5V 
või 9V patarei.  

 
ENNE KASUTAMIST 
1. Määrake lülitile korrektne positsioon. 
2. Ärge ühendage kunagi vastavast lubatud väärtusest 

kõrgemat pinget või voolu.  
3. Kui mõõdetava pinge või voolu väärtus pole teada, 

alustage kõrgeimast vahemikust.  
4. Kui indikaator on skaala madalamas pooles, määrake 

täpsemaks mõõtmistulemuseks valikulülitiga madalam 
mõõtevahemik.  

5. Kui seade ei reageeri, kontrollige selle kaitsmeid ning 
vahetage need vajadusel.  

6. Ärge hoidke seadet vibreerivas keskkonnas, kaitske seadet 
löökide ja ekstreemsete temperatuuride ning niiskuse eest. 
Käsitlege seadet ettevaatlikult ning nõuetekohaselt.  

7. Ärge mõõtke takistust, transistorit, dioode, LEDe või 
mahtuvust ajal kui ringis on vool või pinge.  

8. Kui seade ei ole kasutusel, hoidke selle valikulüliti asendis 
“OFF”, see kaitseb seadet transportimisel.  
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9. Kui ühendasite kogemata mõõtevahemikule liiga suure pinge 
või voolu, eraldage testjuhtmed võimalikult kiiresti ning 
kontrollige seadme tööd ühendades selle sobiva ringiga. Kui 
seade ei tööta korrektselt, kontrollige kaitset ning vahetage 
see vajadusel.  

 
SEADME KASUTAMINE 

 
DC pinge mõõtmine 

HOIATUS: OLGE PINGE MÕÕTMISEL ÄÄRMISELT 
ETTEVAATLIK, ÄRGE PUUDUTAGE TERMINALI EGA 
TESTJUHTMEID!  
1. Määrake valikulülitiga korrektne DCV vahemik. 
2. Ühendage MUST testjuhe “-COM” pessa ning PUNANE 

testjuhe “+” pessa. 
3. Kui teate testitava ringi polaarsust, ühendage must testjuhe 

selle negatiivse poolega.  
4. Kui te ringi polaarsust ei tea, ühendage testjuhtmed ringi 

vastaskülgedele ning jälgige osutit: kui see liigub vasakule, 
vahetage testjuhtmete asukohad. PUNANE testjuhe 
ühendatakse positiivse küljega.  

5. Kontrollige osuti asendit ning saate tulemi V.A skaalal.  

 
Null DCV (Central Zero) mõõtmine 
Nendes kahes vahemikus saab ringi polaarsuse automaatselt 
määrata kui osuti liigub keskjoonele ning muutub nullmeetriks.  
1. Määrake valikulüliti asendiks DCV ±5V või 25V vahemik. 
2. Ühendage MUST testjuhe “-COM” pessa ning PUNANE 

testjuhe punasesse “+” pessa. 
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3. Määrake vajadusel osuti täpselt Central Zero asendisse, 
kasutades Zero Ω seadistajat. 

4. Ühendage testjuhtmed mõõdetava ringiga.  
5. Tulem kuvatakse punasel Null DCV skaalal. 
MÄRKUS: Kui osutit ei saa Central Zero positsioonile viia, on 

9V patarei tühjenenud, vahetage see uue vastu.  
 
AC pinge mõõtmine 

 HOIATUS: OLGE PINGE MÕÕTMISEL ÄÄRMISELT 
ETTEVAATLIK, ÄRGE PUUDUTAGE TERMINALI EGA 
TESTJUHTMEID! 

 
1. Määrake valikulülitiga sobiv ACV vahemik ning ühendage 

testjuhtmed mõõdetava ringiga. (ACV testi puhul ei ole polaarsus 
oluline). 

2. Ühendage MUST testjuhe “-COM” pessa ning PUNANE 
testjuhe “+” pessa.  

3. Tulem kuvatakse V.A skaalal. 
 

DC voolu mõõtmine 
 

HOIATUS: ÄRGE KASUTAGE MÕÕTETERMINALIS PINGE 
MÕÕTMIST KUI VALIKULÜLITI ON VOOLUMÕÕTMISE ASENDIS. 
ÄRGE MÕÕTKE AC VOOLU.  

 
1. Määrake valikulüliti positsioon vastavasse DC mA vahemikku 

ning ühendage testjuhtmed järjest mõõdetava ringiga. Kui 
osuti liigub vasakule, vahetage testjuhtmete asukohad.  

2. Ühendage MUST testjuhe “-COM” pessa ning PUNANE 
testjuhe punasesse “+” pessa kui vool on võrdne või väiksem 
kui 0.25A. Kuni 10A voolu mõõtmiseks ühendage punane 
testjuhe punasesse “10A” pessa. 
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3. Tulem kuvatakse V.A skaalal.  
Märkus: Lubatust suurema voolu ühendamine põletab kaitsme 
läbi. Vahetage kaitse samade näitajatega 0.5A/250V või 10A/250V 
kaitsmega. Maksimaalne lubatud ühekordne testimisaeg on mitte 
üle 15 sekundi, enne järgmist testimist oodake 5 minutit.  
Maksimaalne terminali pingelangus on 250mV, välja arvatud 
10A vahemikus. 

 
Märkus: Kui ühendatud on ebakorrektne pingevahemik, 
eemaldage testri kahjustamise vältimiseks testjuhtmed 
võimalikult kiiresti.  
(Seadme lubatud pinge on <250V DC/AC rms. Maksimaalselt 
5 sekundi jooksul). 

 
Takistuse mõõtmine 

  HOIATUS: ÄRGE ÜHENDAGE MÕÕTETERMINALIGA 
PINGET AJAL KUI VALIKULÜLITI ON OOMIMÕÕTMISE 
ASENDIS.  
1. Määrake lülitiga sobiv Ω vahemik. 
2. Ühendage MUST testjuhe “-COM” pessa ja PUNANE testjuhe 

punasesse “+” pessa. 
3. Ühendage testjuhtmed omavahel, osuti peaks osutama skaala 

parempoolsele nullnäidule. Kui osuti ei ole nullnäidul, kasutage 
seadistamiseks oomi kohandamisnuppu paneeli paremal küljel 
ning viige osuti nulli. Kui osutit ei sa nullnäitu viia, vahetage 
seadme patarei.  

4. Ühendage testjuhtmed testitava ringiga.  
5. Tulem kuvatakse “Ω” skaalal. Korrutage see valikulüliti 

näidatava korrutusfaktoriga.  
6. Kui osuti skaala vasakul poolel ei liigu või liigub vähe, 

määrake valikulülitiga kõrgem mõõtevahemik. Korrektne 
mõõtevahemik oommeetri skaalal on keskskaalast 25 kraadi 
paremale ja vasakule poole.   

Märkus: kui ühendatud on ebakorrektne pingevahemik, 
eemaldage testri kahjustamise vältimiseks testjuhtmed ringist 
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võimalikult kiiresti. (Seadme lubatud pinge on <250V DC/AC 
rms. Maksimaalselt 5 sekundi jooksul).  

 
Dioodmõõtmine 
1. Määrake valikulülitiga sobiv Ω vahemik. MÄRKUS: dioodi 

testimiseks kui vool on alla 0.060 mA vahemikus X 10K; vool 
alla 0.15 mA vahemikus X 1K; vool alla 1.5 mA vahemikus X 
100; vool alla 15 mA vahemikus X 10; vool alla 150 mA 
vahemikus X 1. 

2. IF (edasivoolu) testi jaoks, kinnitage MUST testjuhe  
“-COM” pessa ja PUNANE testjuhe punasesse “+” pessa. 
Seejärel ühendage must tester dioodi positiivse terminaliga 
ning punane tester dioodi negatiivse terminaliga.  
IR (tagasivoolu) testi jaoks, ühendage vastupidi. 

3. Dioodi IF või IR väärtus kuvatakse LI skaalal. 
4. Dioodi lineaarne (edastuspinge) VF kuvatakse LV skaalal. 

 
Pidevustest 

  HOIATUS: ÄRGE ÜHENDAGE MÕÕTETERMINALIGA 
PINGET AJAL KUI VALIKULÜLITI ON OOMIMÕÕTMISE 
ASENDIS.  

 
Määrake valikulülitiga BUZZ vahemik. Ühendage testjuhtmed ringi 
kahe punktiga. Kui takistus on väiksem kui 200 oomi, kõlab 
teavitusheli.  
Märkus: patareipinge on Buzzer funktsiooni kasutamiseks piisav 
niikaua kuni Zero Ohm osuti saab seadistada nullskaalale.  

 
Märkus: Kui ühendatud on ebakorrektne pingevahemik, 
eemaldage testri kahjustamise vältimiseks testjuhtmed 
võimalikult kiiresti.  
(Seadme lubatud pinge on <250V DC/AC rms. Maksimaalselt 5 
sekundi jooksul). 
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Transistori hFE  ja LED test 
1. Määrake valikulüliti R X 10 vahemikku. 

Transistori hFE mõõtmiseks:  
2. Kontrollige kas transistor on “PNP” või “NPN” tüüpi. Seejärel 

ühendage transistoriterminalid (emitter, baas, kollektor) eraldi 
esipaneeli vastavatesse pesadesse.  

3. hFE väärtus kuvatakse hFE skaalal.                          
Märkus: vool 10μA. VCE 2.8V. 

4. Kui baasterminal ei ole ühendatud, siis transistori Leak 
väärtus on Iceo. 
LED mõõtmiseks: Kinnitage transistoriterminalid otse 
esipaneeli pesa “+” ja “-” avadesse. Seejärel kontrollige kas 
testitav LED süttib.  

 
Patareikontroll 
1. Seadmel on kaks erinevat patareide kontrollvahemikku DC 1.5V 

või 9V patareide testimiseks.  
2. Määrake valikulüliti sobivasse BATT vahemikku.  
3. Ühendage MUST testjuhe “-COM” pessa ja PUNANE testjuhe 

punasesse “+” pessa. 
4. Ühendage punane testjuhe patarei positiivse poolega ja must 

testjuhe patarei negatiivse poolega.  
5. Tulem kuvatakse “BATT” skaalal.  
(Märkus: “?” märk näitab et patarei võib olla vananenud). 

 
Märkus: Kui ühendatud on ebakorrektne pingevahemik, 
eemaldage testri kahjustamise vältimiseks testjuhtmed 
võimalikult kiiresti.  
(Seadme lubatud pinge on <250V DC/AC rms. Maksimaalselt 5 
sekundi jooksul).
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Detsibellide mõõtmine 
1. Määrake valikulüliti AC 10V vahemikku. 
2. Ühendage MUST testjuhe “-COM” pessa ja PUNANE testjuhe 

punasesse “+” pessa. 
3.   Ühendage testjuhtmed ringi jadana koos 0.047μF/400V 

Metalized Polyester Capacitor kondensaatoriga. Tulem 
kuvatakse alumisel punasel dB skaalal. 

4. Suuremaks dB ulatuseks määrake valikulüliti teistesse AVC 
vahemikesse, ülejäänud tegevus jääb samaks. Lisage sobiv 
dB skaala lugemi väärtus vastavalt allpool toodud tabelile.  
MÄRKUS: täielikuks dB mõõtmiseks peab ringi impedants 
olema 600 oomi. 0 dB = 1mw hajutatuna 600 oomi 
impedantsile (samaväärne 0.755V üle 600 oomi). 

 
ACV vahemik Lisatav dB arv 
50 14 
250 28 
1000 40 

 

Mahtuvuse mõõtmine 
HOIATUS: ÄRGE ÜHENDAGE MÕÕTETERMINALIGA PINGET 
AJAL KUI TEOSTATE MAHTUVUSE MÕÕTMIST. ENNE 
KONDENSAATORI TESTIMIST LAADIGE SEE TÄIELIKULT 
TÜHJAKS! 

1) Määrake valikulüliti C (R X1K) vahemikku. 
2) Ühendage MUST testjuhe “-COM” pessa ja PUNANE 

testjuhe punasesse “+” pessa. 
3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava kondensaatoriga 

(kontrollige polaarsust). 
4) Jälgige osuti kõrvalekallet paremale üles, tulem kuvatakse 

punasel C2000uF skaalal. 
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VEATUVASTUS 
 

Rike Võimalik põhjus 

Multimeeter ei tööta. Kontrollige patareisid ja 0.5A 
kaitset. 

Mõõtmine ei tööta 
läbi V/mA pesa. 

Kontrollige 0.5A kaitset.  

Mõõtmine ei tööta 
läbi 10A pesa.  

Kontrollige 10A kaitset.  

Mõõteväärtused 
ei muutu. 

Kontrollige et kasutaksite korrektset 
mõõteühendust ja vahemikku ning 
reziimi (AC/DC).  

Mõõtetulemused on 
valed. 

Kontrollige et nullbalansseerimine ja 
0 oomi kalibreerimine takistuse 
mõõtmiseks oleks tehtud. Kontrollige 
et patareid oleksid korrektselt 
sisestatud.  
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HOOLDUS 
Patareide ja kaitsmete vahetamiseks peavad testjuhtmed 
olema eemaldatud ning seadmes vool VÄLJA LÜLITATUD.  

 
1. Patarei vahetamine 

- 1.5V patarei (kirjeldav joonis allpool) 
1). Seadmes kasutatakse kahte AAA 1.5V patareid mis 

asuvad patareipesas seadme tagaosa alaosas.  
2). Patareipesa avamiseks pöörake selle lukustust 90°kraadi 

ning avage selle kaas.  
3). Eemaldage vanad patareid ning sisestage uued sama tüüpi 

patareid. Kontrollige et sisestaksite need õigetpidi.  
4). Sulgege patareipesa kaas, pöörake selle lukustust 90°kraadi.  

 
- 9V patarei (kirjeldav joonis allpool) 
1). Seadmes on üks 9V patarei mis asub seadme tagaosa 

ülaosas. 
2). Patareipesa avamiseks eemaldage selle kaane 

kinnituskruvi.  
3). Eemaldage vana patarei ning sisestage uus sama tüüpi 

patarei. Kontrollige et sisestaksite selle õigetpidi.  
4). Kinnitage patareipesa kaas kruviga.  

 
2. Kaitsme vahetamine (kirjeldav joonis allpool) 

1). Kasutage ainult UL-Listed 0.5A/250V kaitset või 10A/250V 
kaitset mis on originaalkaitsmega samasuurune: Φ5 x 20 
mm. 
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2). Avage alumise patareipesa kaas keerates selle lukustust 
90°kraadi.  

3). Vanad kaitsmed on nähtavad nende PCB hoidikutes. 
Eemaldage läbipõlenud kaitsmed ning sisestage uued samal 
viisil: 0.5A/250V kaitse vasakule poole ning 10A/250V kaitse 
paremale poole. 

4). Sulgege patareipesa kaan pöörates selle lukustust 90°kraadi.  

 
 
 

 
9V patarei 

 

Kruvi 
 

 
 
 
 
 

 
Alumise 1.5V 
patareipesa kaas 

Alumine 1.5V patareipesa 
ja kaitsmed 
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