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Autoriõiguse avaldus 

Vastavalt rahvusvahelisele autoriõiguse seadusele ei ole teil lubatud kopeerida 

käesoleva käsiraamatu sisu mis tahes kujul (sealhulgas tõlked) ega lisada sellele 

täiendavat sisu ilma levitajalt saadud kirjaliku loata. 

Ohutusaruanne 

  Sümbol  "Ettevaatust" viitab mis tahes tingimusele või toimingule, mis võib 

põhjustada seadme või seadme kahjustusi.  

Iga sellist operatsiooni tuleb teha ettevaatlikult. Vääralt või protseduuride järgimata 

jätmise korral võivad seade ja seadmed kahjustada. Kui tingimused ei ole täielikult 

täidetud või kui neist ei ole täielikult aru saadud, ärge jätkake ühegi "Caution" 

sümboliga tähistatud toimingu sooritamist. 

Sümbol  "Hoiatus" viitab mis tahes seisundile või toimingule, mis võib 

kasutajale kahju tekitada. Selliseid toiminguid tuleb teha ettevaatlikult. Vääralt või 

protseduuride järgimata jätmise korral võivad tekkida kehavigastused või õnnetused. 

Kui tingimused ei ole täielikult täidetud või kui neist ei ole täielikult aru saadud, ärge 

jätkake "Hoiatus"-sümboliga tähistatud toimingute sooritamist. 

 



5 

Üldised märkused 

• Käsiraamatut ei ole lubatud mingil viisil muuta ega lisada sellele täiendavat sisu, kui

levitaja ei ole andnud selleks kirjalikku luba.

• Selle multimeetri kasutaja on kohustatud tagama, et iga teine seda seadet kasutav

isik on lugenud ja mõistnud kasutusjuhendit, eriti ohutusjuhiseid.

• Operaator on kohustatud tagama nõuetekohase kasutamise, seadme toimimise

enne kasutamist, kasutusjuhendi olemasolu ja selle, et seadet kasutaksid ainult

kvalifitseeritud kasutajad.

• Seadme disaini või konstruktsiooniga seotud muudatused ei ole lubatud.

• Garantii ja igasugune vastutus materiaalse kahju või isikukahju eest on peatatud

järgmistel juhtudel:

▪ Seadme ebaõige kasutamine ja käitamine

▪ Juhendis toodud juhiste ja ohutusnõuete mittejärgimine

▪ Töötamine ja kasutamine ilma nõuetekohase isikukaitsevahendi kandmiseta

▪ Mittekinnitatud varuosade kasutamine ja paigaldamine

▪ Ebakorrektne hooldus ja seadme konstruktsiooni või ehitusega seotud

muudatused; tüübisildi eemaldamine.
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Ohutusjuhised 

Seade on konstrueeritud vastavalt rahvusvahelise elektriohutusstandardi IEC61010-1 

nõuetele, milles on määratletud elektrooniliste katseseadmete ohutusnõuded. Selle 

seadme konstruktsioon ja tootmine vastavad rangelt IEC61010-1 CAT.III 600V 

ülepinge ohutusstandardite ja saastetaseme 2 nõuetele. 

 Hoiatus: 

Võimalike elektrilöökide, kehavigastuste või muude ohutusalaste õnnetuste 

vältimiseks järgige järgmisi juhiseid: 

• Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja pöörake

erilist tähelepanu ohutushoiatustele.

• Järgige seadme kasutamisel rangelt käesolevat kasutusjuhendit. Lisaks pöörake

tähelepanu seadmel endal olevale ohutusalasele teabele. Vastasel juhul võib

seadme kaitsefunktsioon kahjustada või nõrgeneda. Sellisel juhul ei ole võimalik

tagada ohutut tööd ja kasutaja ohutust.
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• Ärge võimaldage lastele juurdepääsu multimeetrile. Vanemad vastutavad täielikult

mittevastavusest tulenevate ohutusriskide eest.

• Palun olge ettevaatlik, kui mõõtmine ületab 30V AC True RMS, 42V AC tipp või 60V

DC. Sellise pinge korral võib tekkida elektrilöögi oht. Järgige kõiki asjakohaseid

ohutusnõudeid.

• Kui teadaoleva pinge mõõtmine (et kontrollida, kas multimeeter töötab normaalselt)

põhjustab, et multimeeter ei tööta nii, nagu peaks, või kui see on kahjustatud,

lõpetage kõik mõõtmistoimingud ja ärge jätkake multimeetri kasutamist.

• Enne seadme kasutamist kontrollige, kas seadmel ei ole pragusid või

plastmassikahjustusi. Kui see on nii, ärge kasutage seadet.

• Enne seadme kasutamist kontrollige, kas sondid on pragunenud või kahjustatud.

Kui see on nii, siis asendage need sama tüüpi ja samade elektriliste näitajatega.

• Seadet tuleb kasutada vastavalt määratud mõõtekategooriale, pingele või voolu

nimiväärtusele.

• Ärge ületage käesolevas kasutusjuhendis / seadmel määratud maksimaalseid

sisendväärtusi.

• Ärge kunagi muutke mõõtmisfunktsiooni objekti või vooluahela mõõtmise ajal.

Ühendage alati kõigepealt mõõteobjekt/ahel lahti.

• Avamist, parandamist või hooldust peaksid teostama ainult 

koolitatud/kvalifitseeritud spetsialistid.
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• Ärge kunagi vaadake otse seadme LED-tulelaternasse. Vastuolu korral on oht, et

teie nägemine võib püsivalt kahjustada.

• Palun järgige kohalikke ja riiklikke ohutusnõudeid. Kandke isikukaitsevahendeid, et

vältida elektrilöögi või elektrikaare põhjustatud vigastusi, mis on põhjustatud avatud

ohtlikust pingestatud juhist.

• Kui kuvatakse aku tühjenemist   , vahetage aku õigeaegselt välja, et vältida 

mõõtmisvigu, elektrilööki või vigastusi.

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlike gaaside, auru või märja keskkonna

läheduses.

• Sondi kasutamisel asetage sõrmed sondi sõrmekaitse taha.

• Mõõtmisel ühendage esmalt null- (neutraalne) liin/maandusjuhe, seejärel

ühendage pingestatud juhe; kui mõõtmine on lõpetatud, ühendage esmalt

pingestatud juhe lahti, seejärel ühendage lahti null- (neutraalne) liin/maandusjuhe.

• Enne korpuse või akukaane avamist eemaldage sondid seadmest. Ärge kasutage

seadet, kui see on lahti võetud või kui akukate on avatud.

• Ohutusstandardid on täidetud ainult siis, kui seadet kasutatakse koos

kaasasolevate sondidega. Kui sondid on kahjustatud ja neid tuleb asendada,

kasutage asendamiseks ainult sama mudelinumbri ja samade elektriliste

spetsifikatsioonidega sonde.
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Kõrgepinge hoiatus (võib esineda ohtlik pinge) 

 AC (vahelduvvool) 

DC (alalisvool) 

AC või DC 

Hoiatus, oluline ohutusalane teave 

Maa 

Kaitsmed 

Topeltisolatsiooniga / tugevdatud isolatsioonikaitsega seadmed 

Madal aku 

Toode vastab kõigile asjakohastele Euroopa direktiividele 

Ärge visake seda elektrilist/elektroonilist toodet sorteerimata olmeprügi 
hulka. 

Ohutussümbolid 

Ohutussümbolid
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CAT. II 
Sobib madalpinge elektripaigaldiste otse toitepunktidega (pistikupesad jms) 
ühendatud vooluahelate testimiseks ja mõõtmiseks. 

CAT. III 
Sobib hoonete madalpinge toiteseadmete jaotusseadmetega ühendatud 
vooluahelate testimiseks ja mõõtmiseks. 

Toote kirjeldus 

Armatuurlaua kirjeldus 

1. Indikaatorituli

2. Näita

3. Nupud (kirjeldused allpool)

4.  sisendpesa 

5. COM-sisendipesa

6. Praegune sisendpesa

7. NCV andur

8. Taskulamp
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Toitenuppu 

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu  . 

Mõõtmisrežiimi / mõõtmisfunktsiooni valiku nupp 

Vajutage nuppu  , et vahetada mõõtmisrežiimide vahel. Pärast mõõturi 

sisselülitamist lülitub see vaikimisi arukasse mõõtmisrežiimi. Vajutage üks kord 

funktsioonivaliku nuppu, et lülituda käsitsi mõõtmisrežiimi. Seejärel vajutage nuppu, et 

valida mõõtmisfunktsiooni sektsioonide vahel. Vajutage nuppu uuesti ja hoidke seda 2 

sekundit all, et lülituda tagasi nutika mõõtmisrežiimi. 

Funktsiooni valik / taskulambi nupp: 

Kui mõõtmisfunktsiooni sektsioonis on võimalus valida erinevate funktsioonide vahel 

(nt voolu mõõtmisel valida DC või AC), vajutage funktsioonide vahel vahetamiseks 

nuppu  . Taskulambi sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu kauem kui 2 sekundit 

all. 

Taustavalgustus / Andmete hoidmise nupp: 

Andmete hoidmise funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu  . Kui 

vajutate nuppu kauem kui 2 sekundit, lülitate ekraani taustavalgustuse sisse või välja. 

Tõeline RMS 

See seade mõõdab väärtusi "True RMS". 

Automaatne vahemiku funktsioon 

Seadme kasutamisel valib seade iga mõõtmisfunktsiooni jaoks õige vahemiku 

automaatselt. 
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Automaatne väljalülitamine 

• Kui 15 minutit ei toimu ühtegi toimingut, lülitub seade automaatselt välja, et säästa

energiat. Pärast automaatset väljalülitamist vajutage ükskõik millist nuppu, et seade

uuesti sisse lülitada.

• Kui vajutate ja hoiate all nuppu  ja lülitate seadme sisse, lülitatakse automaatne

väljalülitusfunktsioon välja. Pärast seadme väljalülitamist lülitatakse automaatne

väljalülitusfunktsioon järgmise mõõtmissessiooni ajaks uuesti sisse. Kui ekraanil

kuvatakse sümbol  , on automaatne väljalülitusfunktsioon aktiveeritud.

Põlenud kaitsme hoiatus 

Kui kuvatakse sümbol  , on kaitselüliti läbi põlenud ja tuleb välja vahetada. Ärge 
jätkake seadme kasutamist enne kaitsme väljavahetamist! 

Vale sisendipesa hoiatus 

Kui mõõteandur ei ole praeguse mõõtmisfunktsiooni valimisel sisestatud õigesse 

sisendpesasse, kuvatakse sümbol  . Lõpetage kohe mõõtmistoiming, ühendage 

sondid katseobjektist lahti ja sisestage sondid õigetesse sisendpesadesse. 

Mõõtmine Operatsioon 

Ühendage mõõtesondid 

Ärge kasutage seadet enne, kui katsesondid ei ole õigesti ühendatud. Selle 

tagamiseks lükake kaablid täielikult sisendpesadesse. 
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Nutikas mõõtmisrežiim 

Seadmel on nutikas mõõtmisrežiim, mille abil seade saab automaatselt valida ja 

määrata, millist mõõtmisfunktsiooni kasutada, ilma et operaator seda käsitsi valiks. 

Nutikas mõõtmisrežiim on seadme sisselülitamisel vaikimisi sisse lülitatud. Režiim on 

kohaldatav vahelduvvoolu/alalisvoolu pinge, takistuse ja pidevuse mõõtmiseks. 

Märkus: Minimaalne mõõdetav pinge: 0,5 V. 

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu  . Ekraanil kuvatakse  , mis 

näitab, et nutikas mõõtmisrežiim on sisse lülitatud.

2. Sisestage punane andur sisendpesasse  ja must andur sisendpesasse "COM".

Laske sondide otstel üksteist puudutada, et kontrollida, kas need on õigesti

ühendatud. Indikaatorlamp peaks muutuma roheliseks ja helisignaal peaks kostma.

3. Ühendage sondide otsad (punane sond on positiivne poolus, must sond on

negatiivne poolus) paralleelselt pingeallika/takisti külge ja seade tunneb signaali

automaatselt ära ning valib õige mõõtmisfunktsiooni.

4. Vahelduvvoolu pinge mõõtmisel kuvatakse samal ajal ka sagedus.

5. Kui mõõdetud takistus on väiksem kui 50Ω, kõlab helisignaal ja märgutuli muutub

roheliseks. Seade lülitub pidevuse testimisele.

6. Tulemused kuvatakse seadme ekraanil.
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   HOIATUS: 

• Ärge mõõtke pinget üle 600 V; vastasel juhul võib seade kahjustada. 

• Kui ekraanil kuvatakse "OL", ühendage sondide otsad kohe mõõtmisahelast 

lahti (ülekoormus). 

• Ärge kunagi ühendage pinget, kui sondid on voolu mõõtmise pistikupesades. 

See võib põhjustada kasutajale elektrilöögi ja kahjustada seadet. 

• Pöörake kõrgepinge mõõtmisel erilist tähelepanu ohutusele, et vältida 

elektrilööki või isiklikke vigastusi. 

• Enne seadme kasutamist testige alati teadaolevat pinget, et tagada seadme 

nõuetekohane toimimine.  

• Ärge puudutage sondide paljaid otsi; kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage 

sondid alati mõõteobjektist ja seadmest. 

 

Takistuse mõõtmisel / pidevuse testimisel liinil ühendage vooluvõrk lahti, 
veenduge, et puudub pingeallikas, ja tühjendage kõik kondensaatorid. Vastasel 
juhul võib seade kahjustada ja tekkida elektrilöögi oht. Kui mõõtmine on 
lõppenud, eemaldage alati sondid mõõteobjektist ja seadmest. 
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AC/DC pinge "mV" mõõtmine 

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu  , vajutage nuppu

  ja valige funktsioon   . Vajutage nuppu   , et lülituda 

vahelduv- või alalisvoolu vahel. 

2. Sisestage punane andur sisendpesasse   ja must andur

sisendpesasse "COM". Laske sondide otstel üksteist

puudutada, et kontrollida, kas need on õigesti ühendatud.

Kontrolltuli peaks muutuma roheliseks ja helisignaal peaks

kõlama.

3. Ühendage sondide otsad (punane sond on positiivne poolus,

must sond on negatiivne poolus) paralleelselt

mõõtmisahelaga, mõõtke pinge.

4. Mõõtmistulemus kuvatakse ekraanil.
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 HOIATUS: 

• Ärge mõõtke pinget üle 250 V; vastasel juhul võib seade kahjustada.

• Kui ekraanil kuvatakse "OL", ühendage sondide otsad kohe mõõtmisahelast

lahti (ülekoormus).

• Ärge kunagi ühendage pinget, kui sondid on voolu mõõtmise pistikupesades.

See võib põhjustada kasutajale elektrilöögi ja kahjustada seadet.

• Pöörake kõrgepinge mõõtmisel erilist tähelepanu ohutusele, et vältida

elektrilööki või isiklikke vigastusi.

• Enne seadme kasutamist testige alati teadaolevat pinget, et tagada seadme

nõuetekohane toimimine.

• Ärge puudutage sondide paljaid otsi; kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage

sondid alati mõõteobjektist ja seadmest.
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AC/DC voolu mõõtmine 

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu  . 

2. Sisestage punane sond voolu sisendpesasse ("A") ja must

sond sisendpesasse "COM".

3. Kui punane sond sisestatakse voolu sisendpesasse ("A"),

lülitub seade automaatselt funktsioonile   või   . Vajutage 

nuppu  , et lülituda funktsioonide vahel käsitsi. 

4. Vajutage nuppu   , et vahetada vahelduv- või alalisvoolu 

vahel.

5. Ühendage sondide otsad jadamisi mõõtmisahelasse, mõõtke

voolu.

6. Mõõtmistulemus kuvatakse ekraanil.

7. Vahelduvvoolu mõõtmisel kuvatakse samal ajal ka sagedus
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 HOIATUS: 

• Mõõdetud vooluahela pinge ei tohi ületada 250 V ja vool ei tohi ületada 600

mA; vastasel juhul võib seade kahjustada.

• Kui ekraanil kuvatakse "OL", ühendage andurite otsad kohe mõõtmisahelast

lahti (vool ületab mõõtepiirkonna).

• Enne seadme kasutamist testige alati teadaolevat voolu, et tagada seadme

nõuetekohane toimimine.

• Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage alati sondid mõõteobjektist ja

seadmest.

 Ettevaatust: 

Seadme või seadme kahjustamise vältimiseks kontrollige enne mõõtmist 

kaitsmeid ja veenduge, et mõõdetud vool ei ületa maksimaalset nimivoolu. Kui 

mõõtmise ajal kaitsmed vabanevad, lõpetage kohe töö. Kasutage alati õigeid 

sisendpesasid. 
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  Sageduse / tööaja mõõtmine 

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu  , vajutage nuppu

 ja valige funktsioon  . 

2. Sisestage punane andur sisendpesasse   ja must andur 

sisendpesasse "COM". Laske sondide otstel üksteist 

puudutada, et kontrollida, kas need on õigesti ühendatud. 

3. Ühendage sondide otsad (punane sond on positiivne poolus, 

must sond on negatiivne poolus) paralleelselt 

mõõtmisahelaga, mõõtke sagedust ja tööaega. 

4. Mõõtmistulemus kuvatakse ekraanil. 

 HOIATUS: 

• Ärge mõõtke pinget üle 250 V; vastasel juhul võib seade 

kahjustada. 

• Pöörake kõrgepinge mõõtmisel erilist tähelepanu 

ohutusele, et vältida elektrilööki või isiklikke vigastusi. 

• Enne seadme kasutamist testige alati teadaolevat pinget, 

et tagada seadme nõuetekohane toimimine.  

• Ärge puudutage sondide paljaid otsi; kui mõõtmine on 

lõppenud, eemaldage sondid alati mõõteobjektist ja 

seadmest. 
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Dioodi test 

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu  , vajutage nuppu

 ja valige funktsioon  . 

2. Sisestage punane andur sisendpesasse   ja must andur

sisendpesasse "COM". Laske sondide otstel üksteist

puudutada, et kontrollida, kas need on õigesti ühendatud.

3. Ühendage punase proovivõtturi ots anoodiga ja musta

proovivõtturi ots dioodi katoodiga.

4. Mõõtmistulemus kuvatakse ekraanil.

5. Kui ekraanil kuvatakse "OL", on mõõtmisdiood kas

vastupidises suunas või defektne.

Märkus: Seade näitab ligikaudselt dioodi edasisuunalist 

pingelangust. Üldiselt on dioodi edasisuunaline pingelangus 

vahemikus 0,3 kuni 0,8 V. 

 HOIATUS: 

Kui teete liinil dioodikatset, ühendage vooluvõrk lahti, veenduge, et 

pingeallikat ei ole, ja tühjendage kõik kondensaatorid. Vastasel juhul 

võib seade kahjustada ja tekkida elektrilöögi oht. Kui mõõtmine on 

lõppenud, eemaldage alati sondid mõõteobjektist ja seadmest. 
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Mahutavuse mõõtmine 

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu  , vajutage nuppu

 ja valige funktsioon  . 

2. Sisestage punane andur sisendpesasse   ja must andur

sisendpesasse "COM". Laske sondide otstel üksteist

puudutada, et kontrollida, kas need on õigesti ühendatud.

3. Ühendage sondide otsad (punane sond on positiivne poolus,

must sond on negatiivne poolus) paralleelselt 

mõõtekondensaatoriga.

4. Mõõtmistulemus kuvatakse ekraanil (suurema mahtuvuse

mõõtmisel võib tulemuste stabiliseerumine võtta kauem aega).

HOIATUS:

Mahtuvuse mõõtmisel liinil ühendage vooluvõrk lahti, 

veenduge, et pingeallikat ei ole, ja tühjendage kõik 

kondensaatorid. Vastasel juhul võib seade kahjustada ja 

tekkida elektrilöögi oht. Kui mõõtmine on lõppenud, 

eemaldage alati sondid mõõteobjektist ja seadmest. 
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NCV test 

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu  , vajutage nuppu

 ja valige funktsioon  . Ekraanil kuvatakse "NCV". 

2. Lähenege järk-järgult pingeallikale NCV-anduriga, mis asub

seadme ülaosas.

3. Kui mõõtja tuvastab nõrku vahelduvvoolusignaale, süttib

indikaator roheliselt, samal ajal kui helisignaal saadab aeglase

kiirusega helisignaale. Ekraanil kuvatakse "--- L".

4. Kui mõõtja tuvastab tugevaid vahelduvvoolusignaale, süttib

indikaator punaselt, samal ajal kui helisignaal saadab kiireid

helisignaale. Ekraanil kuvatakse "--- H".

HOIATUS:

• Ärge mõõtke pinget üle 600 V; vastasel juhul võib seade

kahjustada.

• Eemaldage kõik sondid sisendpesadest.

• Pöörake kõrgepinge mõõtmisel erilist tähelepanu

ohutusele, et vältida elektrilööki või isiklikke vigastusi.

• NCV-test on ainult esimene näitaja ja ei saa asendada

pinge mõõtmist.
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 Live-Test 

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu   , vajutage nuppu

  ja valige funktsioon   . Seejärel valige nupuga "   " 
funktsioon LIVE test. Ekraanil kuvatakse "LIVE". 

2. Sisestage punane andur sisendpesasse   ja veenduge, et
must andur on eemaldatud sisendpesast "COM". Ühendage
punase sondi ots mõõtepingeallikaga.

3. Kui mõõtja tuvastab nõrku vahelduvvoolusignaale, süttib
indikaator roheliselt, samal ajal kui helisignaal saadab aeglase
kiirusega helisignaale. Ekraanil kuvatakse "--- L".

4. Kui mõõtja tuvastab tugevaid vahelduvvoolusignaale, süttib
indikaator punaselt, samal ajal kui helisignaal saadab kiireid
helisignaale. Ekraanil kuvatakse "--- H".

HOIATUS:

• Ärge mõõtke pinget üle 600 V; vastasel juhul võib seade
kahjustada.

• Eemaldage must sond sisendpesast.

• Pöörake kõrgepinge mõõtmisel erilist tähelepanu ohutusele,
et vältida elektrilööki või isiklikke vigastusi.

• Live test on ainult esimene näitaja ja ei saa asendada pinge
mõõtmist.
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Üldised tehnilised näitajad 

• Seadme kasutamise keskkonnatingimused:

CAT. III 600V; saastetase 2, kõrgus merepinnast < 2000m

Töökeskkonna temperatuur ja niiskus: 0 ~ 40 °C (<80% RH, <10 °C mitte-

kondenseeruv);

Säilituskeskkonna temperatuur ja niiskus: -10~60°C（<70% RH, eemaldage

patareid)

• Temperatuurikoefitsient 0,1 täpsus /°C（<18°C või >28°C)

• MAX. Pinge sisendpesade ja maanduse vahel: 600 V

• Kaitsme kaitse: mA: F600mA/250V kaitsme

• Proovivõtusagedus: umbes 3 korda/sekundis.

• Näita: Näidik: 6000 loenduri näidik. Näitab automaatselt valitud mõõtefunktsioonile

ja mõõtepiirkonnale vastavat seadme sümbolit.

• Mõõtmisulatuse ületamise märge: Ekraanil kuvatakse "OL".

• Madala aku märguanne: kui aku pinge on madalam kui tavaline tööpinge,

kuvatakse ekraanil "  ".

• Sisendi polaarsuse näitamine: ekraanil kuvatakse automaatselt "− ".

• Toiteallikas: 2 x 3V CR2032 patareid.
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Täpsuse spetsifikatsioonid 

Täpsus kehtib ühe aasta jooksul pärast kalibreerimist. Võrdlustingimused: keskkonna 

temperatuur on vahemikus 18°C kuni 28°C, suhteline õhuniiskus ei ületa 80%. 

 

 

 

 
Täpsuse spetsifikatsioonid 

Täpsus kehtib ühe aasta jooksul pärast kalibreerimist. Võrdlustingimused: keskkonna 

temperatuur on vahemikus 18°C kuni 28°C, suhteline õhuniiskus ei ületa 80%. 

 

 

 

Alalisvoolu pinge 

Range 
Resolutsio

on 
Täpsus 

60mV 0,01mV 

±(0,5% 

lugemine+3) 

600mV 0.1V 

6V 0.001V 

60V 0.01V 

600V 0.1V 

 

Sisendtakistus: 10MΩ;   

Maksimaalne sisendpinge: 600V 

Ülekoormuskaitse: 600V  

Vahelduvvoolu pinge 

Range 
Resolutsio

on 
Täpsus 

60mV 0,01mV 

±(1,0% 

lugemine+

3) 

600mV 0.1V 

6V 0.001V 

60V 0.01V 

600V 0.1V 

 

Sisendtakistus: 10MΩ  

Maksimaalne sisendpinge: 600V 
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Alalisvool 

Range 
Resolutsio

on 
Täpsus 

6000 A 1 A 
±(1,2% 

lugemine+5) 
60mA 0,01mA 

600mA 0,1mA 

Ülekoormuskaitse: 

A/mA: F600mA/250V kaitselüliti 

Maksimaalne sisendvool: 600mA

Vahelduvvool 

Range 
Resolutsio

on 
Täpsus 

6000 A 1 A 
±(1,5% 

lugemine+5) 
60mA 0,01mA 

600mA 0,1mA 

Ülekoormuskaitse: 

A/mA: F600mA/250V kaitselüliti 

Maksimaalne sisendvool: 600mA 

Sagedusreageerimine: 40Hz ~ 1kHz; True-RMS 

Dioodi test 

Funktsioon Avatud pinge: ca. 2,0 V 
Ülekoormuskaitse: 250V 

See näitab dioodi ligikaudset 
edasisuunalise pinge väärtust. 

Järjepidevuse test 

Funktsioon Avatud pinge on umbes 
1V 
Ülekoormuskaitse: 250V 

Kui takistus on umbes 50 , siis heliseb 
helisignaal.  
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Vastupidavus 

Range 
Resolutsio

on 
Täpsus 

600Ω 0.1Ω 
±(1,0% 

lugemine+5

) 

6kΩ 0,001kΩ 

60kΩ 0,01kΩ 

600kΩ 0,1kΩ 

6MΩ 0,001MΩ ±(1,5% 

lugemine+3

) 60MΩ 0,01MΩ 

Vastupidavus

Range
Resolutsio

on
Täpsus

600Ω 0.1Ω
±(1,0% 

lugemine+5

)

6kΩ 0,001kΩ

60kΩ 0,01kΩ

Ülekoormuskaitse: 250V 

Ülekoormuskaitse: 250V

Mahutavus 

Range 
Resolutsio

on 
Täpsus 

6nF 0,001nF 

±(4,0% 

lugemine+5) 

60nF 0,01nF 

600nF 0,1nF 

6 F 0,001 F 

60 F 0,01 F 

600 F 0,1 F ±(5,0% 

lugemine+5) 6mF 0,001mF 

Ülekoormuskaitse: 250V 

Mahutavus

Range
Resolutsio

on
Täpsus

6nF 0,001nF

±(4,0% 
60nF 0,01nF

600nF 0,1nF
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Sagedus/töötahe 

Range 
Resolutsio

on 
Täpsus 

10Hz 0,001Hz 

±(1.0%+5) 

100Hz 0,01Hz 

1000Hz 0,1Hz 

10kHz 0,001kHz 

100kHz 0,01kHz 

1000kHz 0,1kHz 

10MHz 0,001MHz 
±(3.0%+5) 

1~99% 0.1% 

Hz/% Positsioon: 
1) Vahemik: 10Hz ~ 10MHz
2) Pinge reaktsioon: 0.5~10V AC
3) Ülekoormuskaitse: 250V

ACV positsioon: 
1) Vahemik: 10 Hz ~ 2 kHz
2) Pinge reaktsioon: ≥ 0,5V AC
3) Ülekoormuskaitse: 250V

A või mA asend: 
1) Vahemik: 10Hz ~ 2 kHz
2) Voolureaktsioon: ≥ 2mA
3) Ülekoormuskaitse: F600mA/250V

kaitsme
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Hooldus 

Puhastamine 

Puhastage seade kuiva lapiga. Tugevama määrdumise korral kasutage kergelt niisket 

lappi. Kasutage ainult vett ja ärge kunagi mingeid puhastusvahendeid ega kemikaale. 

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et kõik on kuiv ja et seadmes ei ole 

niiskust.  

 HOIATUS: 

• Lülitage seade alati välja, ühendage see lahti mis tahes pingeallikast või
toiteallikast ja eemaldage katsesondid. Vastasel juhul võib tekkida seadme 
kahjustamise või isikliku vigastuse oht. 

• Veenduge, et pärast puhastamist on seade kuiv ja et seal ei ole niiskust.

Aku ja kaitsme väljavahetamine 

Aku väljavahetamine 

1. Lülitage seadme toide välja ja eemaldage sondid sisendpesadest.

2. Keerake kruvikeeraja abil lahti akukaane kinnituskruvi seadme tagaküljel ja

eemaldage seejärel akukate.

3. Asendage vanad patareid uute, samade tehniliste näitajatega patareidega.

4. Pange akukate tagasi oma kohale ja kinnitage see kruviga.
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 HOIATUS: 

• Lülitage seade alati välja, ühendage see lahti mis tahes pingeallikast või
toiteallikast ja eemaldage katsesondid. Vastasel juhul võib tekkida seadme
kahjustamise või isikliku vigastuse oht.

• Jätkake seadme kasutamist alles pärast seda, kui olete kõik vastavalt
juhistele uuesti kokku pannud.

Kaitsme asendamine 

1. Lülitage seadme toide välja ja eemaldage sondid sisendpesadest.

2. Keerake kruvikeeraja abil välja tagakaane kinnituskruvid ja eemaldage tagakate.

3. Eemaldage põlenud kaitsme, asendage see uue, samade tehniliste näitajatega

kaitsmega ja veenduge, et kaitsme on kinnitatud kaitseklambrisse.

4. Paigaldage tagakate, kinnitage ja lukustage see kruvidega.
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   HOIATUS: 

• Lülitage seade alati välja, ühendage see lahti mis tahes pingeallikast või 

toiteallikast ja eemaldage katsesondid. Vastasel juhul võib tekkida seadme 

kahjustamise või isikliku vigastuse oht. 

• Asendab kaitsmed alati uute, samade tehniliste näitajatega kaitsmetega. 

• Jätkake seadme kasutamist alles pärast seda, kui olete kõik vastavalt 

juhistele uuesti kokku pannud. 

 

Teave jäätmete kõrvaldamise kohta: 

Seda seadet ei ole lubatud visata kodumajapidamise prügikasti. See multimeeter 

vastab ELi direktiivile "Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed". Palun kõrvaldage 

seade oma kohalikus kogumispunktis. 

Palun järgige patareide kõrvaldamisega seotud määrust. Kasutatud patareisid ei ole 

lubatud kodumajapidamises prügikasti visata. Te olete kohustatud need 

taaskasutama. Viige kasutatud patareid kohalikku kogumispunkti. 
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 Käsiraamatu koostamise kuupäev: Märts 2021 - kõik tehnilised muudatused 

reserveeritud. Tehniliste või trükivigade eest ei vastuta. 

Importija / turustaja: 

Ettevõtte nimi P+C Schwick GmbH 

Aadress Pohlhauser Straße 9, 42929 

Wermelskirchen, Saksamaa 

E-post info@schwick.de 

Internet www.schwick.de 

WEEE-nr. DE 73586423 

Kohalik ringkonnakohus Wermelskirchen, Saksamaa 

http://www.schwick.de/
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