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1. Ohutusnõuded 
 
Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele: 
2004/108/EC (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/EC 
(Madalpingeseadmed), 2004/22/EC (CE-märgistus). Ülepingekategooriad 
CAT III 1000 V ja CAT IV 600 V. Saasteaste 2. 
 
CAT I: Seadmed spetsiaalselt kaitstud sekundaarahelates, näiteks 
 signaalivõrgud, piiratud toitega seadmed või seadmete osad, 
 reguleeritava madalpingeallikaga ahelad, elektroonikaseadmed. 
CAT II: Seadmed kohaliku tähtsusega jaotusvõrkudes, näiteks 
 standardsed seinakontaktid, majapidamisseadmed, teisaldatavad 
 tarvitid. 
CAT III: Kohtkindlad tarvitid ja nende pistikupesad, jaotuskilbid, lülitid, 
 kaablid ja juhtmestikud, kogumislatid, harukarbid, 
 statsionaarsed  mootorid jms. 
CAT IV: Primaarsed liigpingekaitseseadmed ja pulsatsiooni-
 juhtimisseadmed, elektrienergia arvestid. 
 
Seadme ohutu töötamise kindlustamiseks ja lühistest põhjustatud 
vigastuste vältimiseks peab järgima alltoodud ohutusnõudeid. 
Kahjud, mis tekivad ohutusnõuete mittejärgimisest, ei kuulu hüvitamisele. 
 
• Ärge kasutage antud seadet kõrgepingeliste tööstusseadmete 

mõõtmiseks. IEC 664 järgi on see multimeeter mõeldud 
ülepingekategooria III seadmete mõõtetöödeks. Mõõdetava ahela pinge 
ei tohi ületada 1000 V ja voolutugevus 10 A. 

• Ärge asetage seadet niiskele või märjale pinnale. 
• Ärge ületage multimeetrile lubatud maksimaalseid pinge ja 

voolutugevuse väärtusi (tekib vigastuste ja seadmete kahjustumise oht). 
• Multimeeter on mõeldud taluma kindlaksmääratud maksimumpingeid. 

Kui impulsside, siirdeliigpingete, häiringute või muude tegurite tõttu pole 
võimalik välistada nende piiride ületamist, tuleb kasutada sobivat 
eelskaleerimist (10:1). 

• Asendage defektne kaitse üksnes samade nimiandmetega kaitsmega. 
Ärge mitte kunagi lühistage kaitset või kaitsmete katet. 

• Ühendage proovikud mõõdetavast seadmest lahti enne, kui vahetate 
multimeetri funktsioone või töörežiimi. 

• Ärge mõõtke pingeid, kui mõõtejuhtmed on ühendatud multimeetri 
mA/A- ja COM-sisendiga. 
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• 10 A mõõtepiirkond on 10 A / 1000 V kaitsmega kaitstud. Kahjustuste ja 
vigastuste vältimiseks kasutage multimeetrit üksnes nende ahelate 
mõõtmiseks, mille parameetrid on sulavkaitsmete või kaitselülititega 
piiratud 10 A või 2000 VA-ni. 

• Elektrilöögi vältimiseks takistuse mõõtmisel ühendage mõõdetavast 
seadmest lahti kõik pingeallikad ja laadige tühjaks kondensaatorid. 

• Ärge teostage voolutugevuse mõõtmisi, kui mõõtejuhtmed on 
ühendatud multimeetri V/Ω-sisenditesse. 

• Enne mõõtetööde tegemist kontrollige mõõtejuhtmete ja proovikute 
isolatsiooni korrasolekut. 

• Kasutage üksnes 4 mm turvalisi mõõtejuhtmeid, kindlustamaks seadme 
veatu töö. 

• Elektrilöögi vältimiseks ärge mõõtke seadmega niisketes tingimustes. 
Mõõtetöid võib teostada üksnes kuivas riietuses ja kummist jalanõudes 
või isoleermatil. 

• Ärge kunagi puudutage proovikute metallotsi. 
• Järgige hoiatussilte ja teisi märgiseid seadmel. 
• Tundmatu suuruse mõõtmisel alustage alati kõige suuremast 

mõõtepiirkonnast. 
• Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või äärmusliku 

temperatuuriga keskkonda.Hoidke seadet liigniiskuse ja vee eest. 
• Hoidke seadet löökide ja tugeva vibratsiooni eest. 
• Ärge töötage seadmega tugevas magnetväljas (elektrimootorite, trafode 

jms lähedal) 
• Hoidke kuumad jootekolvid ja –püstolid mõõteseadmest eemal. 
• Enne mõõtmistöid lubage seadmel saavutada ruumi temperatuur 

(oluline täpsete tulemuste saamiseks). 
• Pinge või voolutugevuse mõõtmise ajal ärge muutke pöördlüliti asendit, 

multimeeter võib saada kahjustusi. 
• Olge väga tähelepanelik, kui töötate pingetega üle 35 V alalis- või 25 V 

vahelduvpinget. Need pinged kujutavad endast ohtlikke kontaktpingeid. 
• Niipea, kui näidikule ilmub patarei sümbol, vahetage patareid. Madala 

patareipingega mõõtetöid tehes võib multimeeter anda valetulemusi 
ning on elektrilöögi ja vigastuste oht. 

• Kui te ei kasuta seadet pikema aja vältel, eemaldage patareid. 
• Aeg-ajalt puhastage seadme korpust pehme niiske lapi ja õrnatoimelise 

puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrassiivseid puhastusvahendeid 
või lahusteid. 

• Multimeeter on mõeldud töötamiseks üksnes siseruumides. 
• Ärge töötage seadmega enne, kui korpus on korralikult kruvidega 

kinnitatud, kuna sisendklemmid on pingealtid. 



 4

• Ärge hoidke seadet kergestisüttivate või plahvatusohtlike materjalide 
läheduses. 

• Nuppude kahjustumise vältimiseks ärge asetage multimeetrit esikülg 
allapoole tööpingile või muule alusele. 

• Ärge modifitseerige seadet mingil viisil. 
• Seadme avamist ning parandus- ja hooldustöid võib läbi viia ainult 

vastava kvalifikatsiooniga personal. 
• Mõõteriistad ei ole mõeldud lastele mängimiseks! 
 
 
1.1. Sisendite piirsuurused  
 
Maksimaalne lubatud pinge 1000 V DC/AC vähem kui 10 s 

jooksul 
mA piirkond 400 mA DC/AC; kaitstud kaitsmega 

0,5 A / 1000 V  
A piirkond 10 A DC/AC; kaitstud kaitsmega 10 

A / 1000 V 
Sageduse, takistuse, mahtuvuse, 
suhtelise lülituskestuse, dioodi, 
ahela pidevuse, temperatuuri 
mõõtmisel 

600 V DC/AC (P 3355) 
1000 V DC/AC (P 3360) 

 
 
1.2. Hoiatussümbolid  
 

See sümbol teise sümboli, pesa või seadme kõrval viitab 
sellele, et peaksite seadme kahjude ja vigastuste vältimiseks 
järgima kasutusjuhendis toodud selgitusi. 
 
 
Sellise sümboliga tähistatud sisendit pole lubatud ühendada 
mõõdetava ahelaga, mis on maa suhtes enam kui 1000 V 
alalis- või vahelduvpinge all. 
 
 
 
See tähis ühe või mitme sisendklemmi kõrval viitab sellele, et 
nende sisenditega mõõdetakse väga ohtlikke pingeid. Kui need 
sisendid on pinge all, ei ole ohutuse huvides soovitatav 
puudutada multimeetrit ega mõõtejuhtmeid. 
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Kaitseklass II, topeltisolatsioon 
 
 
 
 
Seade on tolmu- ja veekindel 
 
 
Nii tähistatud sisendiga võib mõõta voolu, mille tugevus ei 
ületa 400 mA DC/AC. Sisend on kaitstud 500 mA / 1000 V 
kaitsmega. 
 
 
 
 
 
Nii tähistatud sisendiga võib mõõta voolu, mille tugevus ei 
ületa 10 A DC/AC. Sisend on kaitstud 10 A / 1000 V 
kaitsmega. 

 
CAUTION!  See kiri viitab ohuolukorrale, mille mittevältimine võib 

lõppeda keskmiste või väiksemate vigastustega või 
seadmete kahjustumisega. 

 
 
2. Tehnilised andmed 
 
2.1. Omadused  
 
Ekraan  P3355 
  26 mm märkidega, 3 ¾ kohaline vedelkristallnäidik, 

maksimaalne näit 4000, automaatne polaarsusenäit ja 
taustvalgustus. 

 P3360 
 19 mm märkidega, 4 ¾ kohaline vedelkristallnäidik, 

maksimaalne näit 40000, automaatne polaarsusenäit, 
taustvalgustus ja 46-segmendiline tulpnäidik. 
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Ülekoormus  kuvatakse  “OL” 
Patareipinge indikaator patarei sümbol (P3360) 
Mõõtekiirus  2 korda sekundis 
Mõõtepiirkonna valik  käsitsi ja automaatselt 
Automaatne väljalülitus 15 min jooksul 
  P3360: on võimalik automaatne väljalülitus välja 

lülitada 
Ülekoormuse kaitse kõigil mõõtepiirkondadel 
Mõõtefunktsioonid Efektiivvärtuse mõõtmine (ainult P3360) 
 Piirkonna automaat- ja käsitsivalik 
 Andmete ekraanilhoidmise funktsioon 
 Suhteline mõõtmine 
 Minimaalse, maksimaalse ja tippväärtuse hoidmine 

ekraanil (ainult P3360) 
Töötemperatuur 5° C...+40° C (41°F...104°F),  
Hoiustamistemperatuur -20° C...+60° C (-4°F...140°F ) 
Täpsus garanteeritud +18 C°... +28° C 
Suhteline õhuniiskus töötamisel <80 % 
Mõõtmed 85 (l) x 185 (k) x 55 (s) mm 
Mass Ligikaudu 400 g 
Toide 9 V patarei (Neda 1604) 
Lisatarvikud Kasutusjuhend, mõõtejuhtmed, pesakatted, K-tüüpi 

termopaar, termopaariadapter, kandekohver 
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2.2. Funktsioonid ja mõõtepiirkonnad  
 
Alalispinge  
 
Mudel  Mõõtepiirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 400 mV 0,1 mV ± 0,5 %  + 2 nr 

4 V 1 mV  
± 1,2 %  + 2 nr 40 V 10 mV 

400 V 100 mV 
1000 V 1 V ± 1,5 %  + 2 nr 

P 3360 400 mV 10 µV  
± 0,06 %  + 2 nr 4 V 0,1 mV 

40 V 1 mV 
400 V 10 mV 
1000 V 100 mV ± 0,1 %  + 5 nr 

Ülekoormuse kaitse: 1000 V DC/AC 
Sisendi näivtakistus: 7,8 MΩ (P 3355) või 10 MΩ (P 3360) 
 
Vahelduvpinge  
 
Mudel  Mõõtepiirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 400 mV 0,1 mV ± 1,0 %  + 5 nr 

4 V 1 mV  
± 1,0 %  + 3 nr 40 V 10 mV 

400 V 100 mV 
1000 V 1 V 

P 3360 400 mV 0,1 mV ± 1,0 %  + 5 nr 
4 V 1 mV ± 1,0 %  + 3 nr 
40 V 10 mV 
400 V 100 mV 
1000 V 1 V 

Ülekoormuse kaitse: 1000 V DC/AC 
Sisendi näivtakistus: 7,8 MΩ (P 3355) või 3 MΩ (P 3360) 
Sagedusvahemik: P 3355: 50 ... 400 Hz 
 P 3360: 50 ... 1000 Hz 
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Alalisvoolu tugevus  
 
Mudel  Mõõtepiirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 400 µA 0,1 µA ± 1,0 %  + 3 nr 

4 mA 1 µA  
± 1,5 %  + 3 nr 40 mA 10 µA 

400 mA 100 µA 
10 A 10 mA ± 2,5 %  + 5 nr 

P 3360 400 µA 0,01 µA  
 
± 1,0 %  + 3 nr 

4 mA 0,1 µA 
40 mA 1 µA 
400 mA 10 µA 
10 A 1 mA 

Ülekoormuse kaitse: 0,5A / 1000V ja 10A / 1000V 
Maksimaalne sisendvool: 400 mA mA-piirkonnas 
     10 A A-piirkonnas 
 
Vahelduvvoolu tugevus  
 
Mudel  Mõõtepiirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 400 µA 0,1 µA ± 1,5 %  + 5 nr 

4 mA 1 µA  
± 1,8 %  + 5 nr 40 mA 10 µA 

400 mA 100 µA 
10 A 10 mA ± 3,0 %  + 7 nr 

P 3360 400 µA 0,1 µA  
 
± 1,5 %  + 3 nr 

4 mA 1 µA 
40 mA 10 µA 
400 mA 100 µA 
10 A 10 mA 

Ülekoormuse kaitse: 0,5A / 1000V ja 10A / 1000V 
Maksimaalne sisendvool: 400 mA mA-piirkonnas 
     10 A A-piirkonnas 
Sagedusvahemik: P 3355: 50 ... 400 Hz 
 P 3360: 50 ... 1000 Hz 
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Takistuse mõõtmine  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 
 

400 Ω 0,1 Ω ± 1,2 % + 4 nr 
4 kΩ 1 Ω ± 1,0 % + 2 nr 
40 kΩ 10 Ω  

± 1,2 % + 2 nr 400 kΩ 100 Ω 
4 MΩ 1 kΩ 
40 MΩ 10 kΩ ± 2,0 % + 3 nr 

P 3360 400 Ω 0,01 Ω ± 0,3 % + 9 nr 
4 kΩ 0,1 Ω  

± 0,3 % + 4 nr 40 kΩ 1 Ω 
400 kΩ 10 Ω 
4 MΩ 100 Ω 
40 MΩ 1 kΩ ± 2,0 % + 10 nr 

Ülekoormuse kaitse: 600 V DC/AC 
 
Mahtuvuse mõõtmine  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 
 

4 nF 1 pF ± 5,0 % + 20 nr 
40 nF 10 pF ± 5,0 % + 7 nr 
400 nF 100 pF ± 3,0 % + 5 nr 
4 µF 1 nF 
40 µF 10 nF 
100 µF 100 nF ± 5,0 % + 5 nr 

P 3360 
 

40 nF 1 pF ± 3,5 % + 40 nr 
400 nF 10 pF 
4 µF 100 pF ± 3,5 % + 10 nr 
40 µF 1 nF 
400 µF 10 nF 
4 mF 100 nF ± 5,0 % + 10 nr 
40 mF 1 µF 

Ülekoormuse kaitse: 600 V DC/AC 
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Sageduse mõõtmine  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 
 

10 Hz 1 mHz ± 1,5 % + 5 nr 
100 Hz 10 mHz 
1000 Hz 100 mHz  

± 1,2 % + 3 nr 10 kHz 1 Hz 
100 kHz 10 Hz 
1 MHz 100 Hz 
10 MHz 1 kHz ± 1,5 % + 4 nr 

P 3360 
 

40 Hz 1 mHz  
 
 
± 0,1 % + 1 nr 

400 Hz 10 mHz 
4000 Hz 100 mHz 
40 kHz 1 Hz 
400 kHz 10 Hz 
4 MHz 100 Hz 
40 MHz 1 kHz 
100 MHz 10 kHz Pole määratud 

Ülekoormuse kaitse: 600 V DC/AC 
P 3355 tundlikkus: <0,5 V (ef.väärtus) ≤1MHz juures 
    >3 V (ef.väärtus) >1MHz juures 
P 3360 tundlikkus: <0,8 V (ef.väärtus) ≤100 kHz juures 
    >5 V (ef.väärtus) >100 kHz juures 
 
Suhteline lülituskestus  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 0,1 ... 99,9% 0,1 % ± 1,2 % + 2 nr 

Pulsilaius: > 100 µs ja < 100 ms 
Sagedus: 5 Hz ... 150 kHz 
Tundlikkus: < 0,5 V ef.väärtus 

P 3360 0,1 ... 99,9% 0,1 % ± 1,2 % + 2 nr 
4 – 20 mA% 
-25 ... 125 % 

0,01% ± 50 nr 
0 mA = -25%; 4 mA = 0%; 
20 mA = 100%, 24 mA = 125% 

Pulsilaius: > 100 µs ja < 100 ms 
Sagedus: 5 Hz ... 150 kHz 
Tundlikkus: < 0,5 V ef.väärtus 

Ülekoormuse kaitse: 600 V DC/AC 
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Temperatuur  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 3355 -20 ... +760°C 1 °C ± 3,0 % + 3,0 °C 

-4...+1400°F 1 °F ± 3,0 % + 3,0 °F 
P 3360 -50...+1000°C 1 °C ± 1,0 % + 2,5 °C 

-58...+1832°F 1 °F ± 1,0 % + 4,5 °F 
Ülekoormuse kaitse: 600 V DC/AC 
Täpsus on näidatud ilma prooviku veata! 
 
Ahela pidevus  
 
Mudel  Helisignaali lävi  Testvool  
P 3355 < 150 Ω < 0,3 mA 
P 3360 < 35 Ω < 0,35 mA 
Ülekoormuse kaitse: 600 V DC/AC 
 
Dioodi test  
 
Mudel  Testvool  Testpinge  
P 3355 0,3 mA 1,5 V 
P 3360 0,9 mA 2,8 V 
Ülekoormuse kaitse: 600 V DC/AC 
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3. Nupud ja sisendpesad 
 
P 3355 
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1. Vedelkristallekraan 
2. Nupp RANGE 
3. Nupp Hz% sageduse ja suhtelise lülituskestuse mõõtmiseks 
4. Nupp MODE 
5. Nupp HOLD tulemuste ekraanilhoidmiseks 
6. Nupp REL suhtelisteks mõõtmisteks 
7. Nupp taustavalgustuse lülitamiseks 
8. Pööratav funktsioonilüliti 
9. 10 A (positiivne) sisendpesa 
10. µA/mA (positiivne) sisendpesa 
11. Positiivne sisendpesa pinge, sageduse, suhtelise lülituskestuse, 

takistuse, dioodi, pidevuse, mahtuvuse ja temperatuuri 
mõõtmiseks. 

12. COM (negatiivne) sisendpesa 
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P 3360 
 

 



 15

1. Vedelkristallekraan 
2. Nupp REL suhtelisteks mõõtmisteks 
3. Nupp RANGE 
4. Nupp MODE 
5. Pööratav funktsioonilüliti 
6. 10A ja µA/mA (positiivsed) sisendpesad 
7. COM (negatiivne) sisendpesa 
8. Positiivne sisendpesa pinge, sageduse, suhtelise lülituskestuse, 

takistuse, dioodi, pidevuse, mahtuvuse ja temperatuuri 
mõõtmiseks. 

9. Nupp andmete ekraanilhoidmiseks ja taustavalgustuse lülitamiseks 
10. Nupp PEAK 
11. Nupp MAX/MIN 

 
3.1. Näidiku sümbolid  
 

ahela pidevuse test 
dioodi test 
patarei oleku indikaator 
nano (10-9) 
mikro (10-6) 
milli (10-3) 
voolutugevus 
kilo (103) 
mahtuvus (faradites) 
mega (106) 
takistus 
sagedus 
suhteline lülituskestus 
vahelduvvool või –pinge 
alalisvool või –pinge 
temperatuur Fahrenheiti skaalas 
temperatuur Celsiuse skaalas 
maksimaalne 
minimaalne 
tippväärtus 
pinge 
suhteline mõõtmine 
mõõtepiirkonna automaatvalik 
tulemuse ekraanilhoidmise tähis 
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4. Kasutusjuhised 
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi oht. Kõrge pingega ahelad, nii alalis- kui vahelduvpingeahelad 
on väga ohtlikud ning mõõtmisi peab tegema suure ettevaatlikkusega. 
 

1. Alati, kui te multimeetrit ei kasuta, lülitage ta välja. Multimeetril on 
automaatne väljalülitusfunktsioon, mis lülitab seadme välja, kui 
viimasest kasutuskorrast on möödunud 15 minutit. 

2. Kui mõõtmise ajal ilmub ekraanile sümbol ”OL”, on mõõdetav 
suurus mõõtepiirkonnast väljas. Vahetage mõõtepiirkond kõrgema 
vastu. 

 
Märkus. 
Mõnede alalis- ja vahelduvpinge mõõtepiirkondade korral võib multimeeter 
näidata tulemust ka siis, kui mõõtejuhtmed pole ühegi ahelaga ühendatud. 
See on normaalne nähtus ning tingitud mõõtesisendite suurest 
tundlikkusest. Multimeetri ühendamisel ahelaga mõõtmise eesmärgil 
kuvatakse korrektsed tulemused. 
 

3. Multimeetrit on võimalik vastavast nupust sisse ja välja lülitada. 
 
4.1. Mõõtepiirkonna valimine käsitsi / automaatselt  
 
Kui multimeeter esmalt sisse lülitatakse, on ta vaikimisi mõõtepiirkonna 
automaatvaliku režiimis. See funktsioon valib mõõtmisel automaatselt 
parima mõõtepiirkonna ning on tavaliselt eelistatum funktsioon enamuse 
mõõtefunktsioonide korral. Kui mõõtepiirkonda on vaja käsitsi valida, 
toimige alljärgnevalt: 
 

1. Vajutage nupule RANGE. Indikaator AUTO kaob ekraanilt ja 
parajasti aktiivne mõõtepiirkond säilib. 

2. Vajutage nupule RANGE, kuni teile vajalik mõõtepiirkond 
kuvatakse näidikul. 

3. Käsitsivaliku lõpetamiseks, vajutage nupule RANGE ja hoidke seda 
all 2 sekundi jooksul. Näidikule ilmub indikaator AUTO. 
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4.2. Taustavalgustus  
 
Taustavalgustust kasutatakse näitude lugemise hõlbustamiseks öösel ja 
kehvade valgustingimuste korral. 
 

1. Vajutage nupule HOLD (P3360) või taustavalgustuse nupule 
(P3355) ligikaudu 2 sekundi jooksul. Ekraanil kuvatakse indikaator 
”Hold” ning taustavalgustus süttib. 

2. Mudeli P3360 korral vajutage korraks uuesti nupule HOLD, et 
tulemuste ekraanilhoidmise funktsiooni välja lülitada. 

3. Taustavalgustuse kustutamiseks vajutage nupule HOLD (P3360) 
või taustavalgustuse nupule (P3355) ligikaudu 2 sekundi jooksul. 

4. Mudeli P3360 korral vajutage korraks uuesti nupule HOLD, et 
tulemuste ekraanilhoidmise funktsiooni välja lülitada. 

 
4.3. Automaatne väljalülitus  
 
Multimeeter lülitatakse automaatselt välja 15 minuti möödumisel viimasest 
kasutuskorrast. Mudelil P3360 korral saab seda funktsiooni välja lülitada, 
vajutades nupule MODE ning samal ajal lülitades multimeetri sisse. 
Näidikul kuvatakse ”APO d”. Automaatse väljalülituse aktiveerimiseks 
lülitage multimeeter välja ning siis uuesti sisse. 
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5. Mõõtmine 
 
5.1. Suhteline mõõtmine  
 
Suhtelise mõõtmise funktsioon võimaldab teha mõõtmisi eelnevalt 
salvestatud referentsväärtuse suhtes. Selle funktsiooni aktiveerimisel 
kuvatakse näidikul tegeliku mõõtetulemuse ja etalonväärtuse vahe. 
 

1. Tehke mõõtmine vastavalt kasutusjuhendi kirjeldusele. 
2. Vajutage nupule REL, et salvestada hetkel ekraanilolev tulemus 

etalonväärtusena. Näidikule ilmub indikaator ”REL”. 
3. Näidikul kuvatakse mõõdetud tulemuse ja etalonväärtuse vahe. 

 
5.2. Tulemuste ekraanilhoidmine (Data Hold)  
 
Antud funktsioon võimaldab jätta tulemuse ekraanile hilisemaks 
lugemiseks, kui mõõtejuhtmed on mõõdetavast ahelast lahti ühendatud. 
 

1. Vajutage nupule HOLD, et funktsiooni aktiveerida. Ekraanil 
kuvatakse indikaator ”HOLD”. 

2. Funktsioonist väljumiseks vajutage uuesti nupule HOLD. 
 
5.3. Alalispinge mõõtmine  
 
Hoiatus. 
Ärge mõõtke pinget, kui ahelas lülitatakse samal ajal elektrimootorit sisse 
või välja. Mootori lülitamise ajal esinevad liigpinged võivad multimeetrit 
kahjustada. 
 

1. Seadke funktsioonivalija asendisse ”V”. 
2. Kui ekraanil kuvatakse indikaator AC (vahelduvsuurus), vajutage 

nupule MODE, kuni sümbol DC (alalissuurus) ilmub näidikule. 
3. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
4. Ühendage mõõtejuhtmed mõõdetava ahelaga. Jälgige polaarsust: 

punane mõõtejuhe on positiivne ja must negatiivne. 
5. Lugege ekraanilt näit. Vastupidise polaarsuse korral kuvatakse 

näidu ees miinusmärk. 
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5.4. Vahelduvpinge mõõtmine  
 
Hoiatus. 
Elektrilöögi oht. Proovikud võivad mõnede seinakontaktide korral osutuda 
liiga lühikeseks ega puutu vastu klemme. Multimeeter näitab niisugusel 
juhul ekslikult, et ahelas pinget ei ole, kuigi tegelikult võivad klemmid olla 
pinge all. Seetõttu veenduge, et proovikud ulatuvad klemmideni, enne kui 
järeldate, et pinget ei ole. 
 
Hoiatus. 
Ärge mõõtke pinget, kui ahelas lülitatakse samal ajal elektrimootorit sisse 
või välja. Mootori lülitamise ajal esinevad liigpinged võivad multimeetrit 
kahjustada. 
 

1. Seadke funktsioonivalija asendisse ”V”. 
2. Vajutage nupule MODE, kuni sümbol AC (vahelduvsuurus) ilmub 

näidikule. 
3. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
4. Ühendage mõõtejuhtmed mõõdetava ahelaga rööbiti. 
5. Lugege ekraanilt näit. 

 
 
5.5. Alalisvoolu tugevuse mõõtmine  
 

1. Sisestage must (negatiivne) mõõtejuhe COM-pesasse. 
2. Kuni 4 mA voolude mõõtmiseks seadke funktsioonivalija asendisse 

”µA” ning ühendage punane mõõtejuhe µA-mA pesasse.  
3. Kuni 400 mA voolude mõõtmiseks seadke funktsioonivalija 

asendisse ”mA” ning ühendage punane mõõtejuhe µA-mA 
pesasse. 

4. Kuni 10 A voolude mõõtmiseks seadke funktsioonivalija asendisse 
”10 A” ning ühendage punane mõõtejuhe 10 A pesasse. 

5. Vajutage nupule MODE, kuni kiri ”DC” ilmub ekraanile. 
6. Vabastage mõõdetav ahel pinge alt ning katkestage ta vajalikust 

kohast. 
7. Ühendage proovikud mõõdetava ahelaga, jälgides polaarsust. 
8. Pingestage ahel. 
9. Lugege multimeetri näit.  
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5.6. Vahelduvvoolu tugevuse mõõtmine  
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks ärge mõõtke voolutugevust ahelates, kus pinge 
ületab 250 V. 
 

1. Sisestage must (negatiivne) mõõtejuhe COM-pesasse. 
2. Kuni 4 mA voolude mõõtmiseks seadke funktsioonivalija asendisse 

”µA” ning ühendage punane mõõtejuhe µA-mA pesasse.  
3. Kuni 400 mA voolude mõõtmiseks seadke funktsioonivalija 

asendisse ”mA” ning ühendage punane mõõtejuhe µA-mA 
pesasse. 

4. Kuni 10 A voolude mõõtmiseks seadke funktsioonivalija asendisse 
”10 A” ning ühendage punane mõõtejuhe 10 A pesasse. 

5. Vajutage nupule MODE, kuni kiri ”AC” ilmub ekraanile. 
6. Vabastage mõõdetav ahel pinge alt ning katkestage ta vajalikust 

kohast. 
7. Ühendage proovikud mõõdetava ahelaga, jälgides polaarsust. 
8. Pingestage ahel. 
9. Lugege multimeetri näit.  

 
5.7. Takistuse mõõtmine  
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks vabastage enne takistuse mõõtmist mõõdetav ahel 
pinge alt ja laadige tühjaks kõik kondensaatorid. Eemaldage ka patareid ja 
ühendage toitejuhtmed allikatest lahti. 
 

1. Seadke funktsioonivalija takistuse mõõtmise asendisse. 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
3. Ühendage mõõtejuhtmed mõõdetava objektiga. Ülejäänud ahela 

mõju vähendamiseks on soovitatav mõõdetava objekti üks klemm 
lahti ühendada. 

4. Lugege takistus näidikult. 
 
Kui lühistate 400 Ω mõõtepiirkonnas mõõtejuhtmed, näitab multimeeter 
väikest näitu (kuni 0,3 Ω). Selle põhjustab mõõtejuhtmete ning seadme 
omatakistus. Täpsemate tulemuste huvides on soovitatav see näit üles 
kirjutada ning hiljem tulemustest lahutada. 
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5.8. Ahela pidevuse test  
 
Hoiatus! 
Ärge kunagi kontrollige pingestatud ahela pidevust! 

1. Seadke pöördlüliti takistuse mõõtmise asendisse. 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 

3. Vajutage nupule MODE, kuni sümbol  ilmub näidikule. 
4. Vabastage mõõdetav ahel pinge alt. 
5. Ühendage mõõtejuhtmed ahelaga. Kui takistus on vähem kui 150 

Ω (P 3355) või 35 Ω (P3360), kostub helisignaal. Samal ajal 
kuvatakse näidikul ahelaosa takistus. 

 
5.9. Dioodi test  
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks ärge mõõtke pinge all olevat dioodi. 
 

1. Seadke funktsioonivalija asendisse . 

2. Vajutage nupule MODE, kuni kuvatakse sümbol . 
3. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
4. Ühendage mõõtejuhtmed kontrollitava dioodiga ja märkige näit 

üles. 
5. Vahetage proovikute asukohad dioodi klemmidel. Märkige ka see 

näit üles. 
6. Dioodi võib hinnata järgmiselt: 

• Kui ühel korral kuvati mingi väärtus ja teisel korral ”OL”, on 
diood korras. 

• Kui mõlemal korral kuvati ”OL”, on diood katkestatud. 
• Kui mõlemad näidud olid väga väikesed või nullid, on diood 

lühistatud. 
 
Märkus. 
Mõõtmise ajal ekraanil kuvatud väärtus on dioodi ligikaudne päripinge. 
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5.10. Sageduse / suhtelise lülituskestuse mõõtmine  
 

1. Seadke funktsioonivalija asendisse Hz. 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
3. Ühendage mõõtejuhtmed mõõdetava ahelaga. 
4. Lugege näit ekraanilt koos vastava mõõtühikuga. 
5. Suhtelise lülituskestuse kuvamiseks vajutage mõõtmise ajal nupule 

MODE. 
 
5.11. Mahtuvuse mõõtmine  
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks vabastage enne mahtuvuse mõõtmist mõõdetav 
ahel pinge alt ja laadige tühjaks kõik kondensaatorid. Eemaldage ka 
patareid ja ühendage toitejuhtmed allikatest lahti. 
 

1. Seadke funktsioonivalija asendisse CAP. 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
3. Ühendage mõõtejuhtmed kondensaatoriga. Näidikul kuvatakse 

tulemus komakoha ja mõõtühikuga. 
 
5.12. Temperatuuri mõõtmine  
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne temperatuuri mõõtmist 
mõõtejuhtmed multimeetrilt lahti. 
 
Ühendage temperatuuriadapter sisendpesadega. 
 
Sisestage termopaar temperatuuriadapterisse, jälgides õiget polaarsust. 
Puudutage proovikuga mõõdetavat eset. Hoidke proovikut kontaktis kuni 
näit stabiliseerub (u 30 sekundit). Lugege näit. 
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks eemaldage termopaar multimeetrilt enne, kui 
vahetate funktsioonilüliti asukohta! 
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6. Kaitsmete vahetamine 
 
HOIATUS! 
Elektrilöögi vältimiseks eemaldage seadmelt enne kaitsmete vahetamist 
mõõtejuhtmed ja lülitage ta välja. Vahetage vana kaitse üksnes samade 
parameetritega uue vastu! Ärge eemaldage multimeetrilt ülemist katet. 
Antud tegevust peaks sooritama vastava kvalifikatsiooniga personal. 
 
Ettevaatust! 
Jätkuvaks kaitseks tuleohu või muu ohu vastu peab uus kaitse olema 
nõutud pinge- ja voolutugevuse parameetritega. 
 

1. Lülitage seade välja ning eemaldage mõõtejuhtmed. 
2. Eemaldage patareipesa kate (kruvid B) ja võtke patarei välja. 
3. Keerake lahti kuus tagumist katet kinni hoidvat A kruvi ning võtke 

kate ära. 
4. Eemaldage läbipõlenud kaitse. Asendage see alati õigete 

parameetritega uue vastu: 500 mA/1000V (6,3x32mm) või 
10A/1000V (10x38 mm). 

5. Asetage tagumine kate, patarei ja patareikate kohale ning kinnitage 
kruviga. 

 
 
Hoiatus! 
Ärge töötage seadmega enne, kui tagumine kaas on kindlalt kruvidega 
kinnitatud. 
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7. Seadme hooldamine 
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks eemaldage enne tagakaane avamist seadmelt 
mõõtejuhtmed. 
Ärge töötage seadmega enne, kui tagumine kaas on kindlalt kruvidega 
kinnitatud. 
 

• Hoidke multimeeter puhta ja kuivana. Kui seade saab märjaks, 
pühkige ta viivitamatult kuivaks. Vedelikud sisaldavad mineraale, 
mis korrodeerivad multimeetri sisemisi elektroonilisi ahelaid. 

• Kasutage ja hoidke multimeetrit normaalse temperatuuriga 
keskkonnas. Ekstreemsed temperatuurid võivad lühendada 
elektroonikakomponentide eluiga, kahjustada patareid ning 
seadme plastikosasid. 

• Hoidke oma multimeetrilt õrnalt ja ettevaatlikult. Mahapillamine ja 
löögid kahjustavad nii sisemisi trükkplaate kui kaitsekesta ning 
viivad seadme töö häirumiseni. 

• Hoidke multimeetrit mustuse ja tolmu eest, mis vanandavad tema 
komponente enneaegselt. 

• Pühkige oma multimeetrit regulaarselt pehme niiske lapiga, et 
säilitada tema uus väljanägemine. Ärge kasutage tugevatoimelisi 
või abrassiivseid kemikaale tema puhastamiseks. 

• Patarei vahetamisel pöörake tähelepanu sellele, et uus patarei 
oleks tõepoolest uhiuus ega erineks suuruselt ja parameetritelt 
vanast. Vana patarei eemaldage koheselt, sest sealt võib lekkida 
elektroonikakomponente kahjustavaid kemikaale. 

 
8. Sagedamini esinevate probleemide lahendamine 
 
Võib esineda olukordi, mil multimeeter ei tööta korralikult. Siin on mõned 
tavalisemad probleemid, mis võivad esineda ning lihtsad lahendused 
nendele. 
 
Kui multimeeter ei tööta: 

1. Lugege enne kasutamist kasutusjuhendit. 
2. Kontrollige, et patarei on korralikult paigaldatud ja ühendatud. 
3. Kontrollige, et patarei on täis. 
4. Kui patarei on korras ning seade ikka ei tööta, kontrollige, et 

kaitsmete mõlemad otsad on korralikult paigaldatud. 
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9. Patareide vahetamine 
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks eemaldage seadmelt enne patarei vahetamist 
mõõtejuhtmed ja lülitage ta välja. 

 
1. Lülitage seade välja ning eemaldage mõõtejuhtmed. 
2. Eemaldage kruvi, mis hoiab patareipesa katet. 
3. Eemaldage vana patarei. 
4. Asetage uus patarei vana kohale isolatsioonkapslisse, jälgides 

polaarsust. 
5. Asetage patareipesa kaas tagasi ning kinnitage ta kruviga. 

 
Hoiatus! 
Ärge töötage seadmega enne, kui patareipesa kate on kindlalt kinnitatud! 
 
Märkus. 
Kui multimeeter ei tööta korralikult, kontrollige patareid ja kaitsmeid, kas 
nad on korralikult paigaldatud. 
 
Märkused patareidega seotud eeskirjade kohta  

 
Paljud seadmed tarnitakse koos patareidega. Võib leiduda ka seadmeid, 
millesse on patareid või akud sisseehitatud. Seoses niisuguste patareide ja 
akude müügiga oleme eeskirjade järgi kohustatud teavitama oma kliente 
järgnevast: 
 
Palun viige kasutatud patareid ja akud kogumispunkti või tagastage nad 
kaupluses. Patareide hävitamine koos majapidamisjäätmetega on rangelt 
keelatud. Te võite meilt ostetud patareid tasuta utiliseerida või tagastada 
aadressile, mille leiate kasutusjuhendi viimaselt leheküljelt või saata 
postiga.  
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Ohtlikke aineid sisaldavad patareid tähistatakse 
kõrvaloleva märgisega. Märgise all on toodud ohtliku 
aine keemiline sümbol, näiteks ”Cd” tähendab 
kaadmiumi, “Pb” pliid ja “Hg” elavhõbedat. 
 
Infot seadme patareide kohta saab seadmega 
kaasasolevatest dokumentidest või tootja 
kasutusjuhendist. 
 
Rohkem teavet patareidega seotud nõuete kohta on võimalik saada 
Keskkonnaministeeriumist. 
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Kõik õigused, sealhulgas käesolevale tõlkele, juhendi või selle osade 
trükkimisele ja paljundamisele, on kaitstud. Mistahes viisil 
reprodutseerimine on lubatud üksnes kirjalikul loal. 
 
Juhend on koostatud värskeima tehnilise info põhjal. 
 
Käesolevaga kinnitame, et mõõteseade on tehases nõuetele vastavalt 
kalibreeritud ja vastab toodud tehnilistele andmetele. 
 
Soovitame 1 aasta möödumisel seade uuesti kalibreerida. 
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