
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PeakTech® 3385 
 
 
 

 
Kasutusjuhend 

 
 

Analoogmultimeeter 
 



1. Ohutusabinõud 
 

Käesolev toode vastab järgmistele Euroopa Ühenduse direktiividele: 2004/108/EÜ  (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 

2006/95/EÜ (Madalpinge), parandused on direktiivis 2004/22/EÜ (CE-märgis). Liigpinge kategooria II 600V; saasteaste 

2. 

 

I kategooria: Signaali tase, telekommunikatsioon, väikese energiaga liigpingega elektroonikaseadmed;  

II kategooria: Lokaalsed rakendused, seinakontaktid, kaasaskantavad seadmed;  

III kategooria: Seade saab toidet maa-alusest kaablist, fikseeritud paigaldatud lülitid, automaatne katkestus või 

võrgupistikud. 

IV kategooria: Seadmed ja paigaldised, mis saavad toidet pikselöögi ohupiirkonnas olevast õhuliinist, nt voolusisendi 

pealülitid, liigpinge piirik, elektriarvesti. 

 

Seadmete ohutu töö tagamiseks ja lühistest (kaarleegist) tingitud raskete vigastuste tekkeriski kõrvaldamiseks tuleb 

järgida allpool kirjeldatud ettevaatusabinõusid. 

 

Alljärgnevate ohutuseeskirjade mittejärgimisel ei kehti ükski seadusest tulenev nõue. 

 

 Seadet ei tohi kasutada suure võimsusega tööstuspaigaldiste mõõtmiseks. 

 Ärge kasutage seadet tugeva magnetvälja 

 (nt mootorid, muundurid jne) läheduses. 

 Ärge asetage seadet niiskele või märjale pinnale. 

 Maksimaalseid lubatud sisendväärtusi ei tohi ületada (raskete vigastuste ja/või seadme hävimise risk). 

 Mõõteriist on loodud taluma näidatud maksimaalset pinget. Kui impulsse, siirdeliigpinget või muud häiringuid 

pole võimalik välistada ja lubatud pinge ületatakse, tuleb kasutada sobivat skaalat (10:1). 

 Vahetage defektne sulavkaitse välja vaid samaväärsete tehniliste andmetega sulavkaitsme vastu. Ärge kunagi 

parandage sulavkaitsmeid ega lühistage kaitsmepesa.  

 Enne režiimiide või funktsioonide vahetamist ühendage testimiselektroodid või proovikud lahti. 

 Ärge sooritage pinge mõõtmist nii, et testimisproovikud on ühendatud seadme mA/A- ja COM-klemmiga. 

 Piirkond 10A on kaitstud. Kahjustuste ja vigastuste vältimiseks kasutate mõõturit vaid sulavkaitsmega 

vooluahelas või millel kaitselüliti on väärtusega 10 A või 2000 VA. 

 Elektrilöögi vältimiseks eraldage testitav seade vooluvõrgust ning enne takistuse mõõtmist laadige kõik 

kondensaatorid tühjaks. 

 Ärge sooritage mõõtmisi nii, et testimisproovikud on ühendatud seadme V/Ω klemmidega. 

 Enne seadmega ühendamist kontrollige, et testimiselektroodidel ja proovikutel poleks vigastusi 

isolatsioonikihis ja et traadid nähtavad poleks. 

 Laitmatu funktsioneerimise tagamiseks kasutage vaid 4 mm ohutuspistikutega testimisjuhtmeid. 

 Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage toodet märjas ega niiskes keskkonnas.  Sooritage mõõtmisi vaid 

kuivades riietes ning kummijalanõusid kandes, nt isolatsioonimatil seistes. 

 Ärge kunagi testimiselektroodide ega prooviku otsa. 

 Järgige seadmel olevaid hoiatussilte ja muud infot. 

 Mõõteseadet ei tohi jätta järelevalveta tööle. 

 Tundmatute väärtuste mõõtmisel alustage alati kõrgeimast mõõtmispiirkonnast. 

 Ärge laske seadmel kokku puutuda otsese päikesevalguse ega äärmusliku temperatuuri või niiskusega. 

 Ärge lubage seadmel lööke ega vibratsiooni taluda.  

 Hoidke kuum jootekolb või -püstol seadmest eemal. 

 Enne mõõtmist laske seadmel toatemperatuuril stabiliseeruda (tähtis täpsete mõõtmiste puhul). 

 Mõõteriista kahjustamise vältimiseks ärge laske mõõtmisparameetrite sisendväärtustel tõusta üle lubatud piiri. 

 Pinge või voolutugevuse mõõtmise ajal ärge pöörake funktsioonide pöördlülitit – vastasel korral võite 

mõõteriista kahjustada. 

 Olge ettevaatlik, kui töötate pinge juures, mis on 35 VDC  või 25 VAC. Selline pinge põhjustab elektrilöögiohtu. 

 Kui mõõteriista pikka aega ei kasutata, võtke patarei välja. 

 Pühkige seadme ümbrist regulaarselt niiske lapi ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Ärge kasutage 

abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. 

 Mõõteriist sobib kasutamiseks vaid siseruumides. 

 Kui mõõteriista kest pole suletud ja kinni kruvitud, ärge seadet kasutage, kuna klemm võib olla pinge all.  

 Ärge hoidke mõõteriista plahvatus- ja süttimisohtlike ainete läheduses. 

 Ärge seadme ehitust mingil moel muutke. 

 Seadme esipaneeli juhtnuppude kahjustamise vältimiseks ärge asetage seadet kummuli ühelegi lauale ega 

tööpingile. 

 Seadme kesta tohib avada ning hooldus- ja parandustöid teostada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. 

 Mõõteriistu ei tohi anda lastele! 

 

Kesta puhastamine 

Puhastage vaid niiske, pehme lapiga ning mahedatoimelise, kaubandusvõrgus saada oleva puhastusvahendiga. 

Võimalike lühiste ja seadme kahjustamise ennetamiseks veenduge, et seadmesse ei satuks vett.  

 

1.1. Ohutuseeskirjad 

 

Hoiatus! 

Selle testri valmistamisel on silmas peetud teie ohutust. Siiski ei saa ükski valmistamismeetod teid kaitsta ebaõigest 

kasutamisest tingitud vigade eest. Kui elektriga ei olda piisavalt ettevaatlik või ei järgita ohutusnõudeid, võib elektrivool  

olla ohtlik ja/või surmav. 

 

Lugege kasutusjuhendit 

Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt ja täielikult läbi. Testimisseadme poolt kasutatav pinge ja voolutugevus võib 

olla ohtlik. Järgige iga mõõtmise puhul käesoleva kasutusjuhendi juhiseid. Enne testri kasutamist lugege üldjuhiseid nii, 

et te neid mõistaksite. Ärge ületage testri piirväärtusi. 



 

Ohutuskontroll 

Enne mõõtmisi kontrollige korralikult lülitite asendeid ja testimisproovikute ühendusi. Kas järgite kõiki juhiseid? Enne 

lülitite asendite muutmist eraldage tester või lülitage see vooluvõrgust välja. 

 

Kui lüliti on mistahes takistuse või voolu mõõtmise asendis, ärge mõõtke pinget. 

 

Sulavkaitsmete vahetamisel kasutage vaid soovitatud parameetritega sulavkaitsmeid ning sisestage õigesse 

kaitsmepessa. 

 

Ärge puudutage 

Ärge puudutage isoleerimata traate, ühenduskohti ega muid elektriringe voolu juhtivaid osi. Kahtluse korral kontrollige 

enne puudutamist, kas vooluahel on pinge all. 

 

Enne testimisproovikute ühendamist lülitage vooluahelast vool välja. Enne vooluahela puudutamist veenduge, et see 

poleks pinge all. 

 

Ärge kasutage purunenud või murdunud testimisproovikuid. 

 

Kõrgepinge on ohtlik 

Kõigepealt lülitage alati vool välja. Enne seadmete ühendamist vooluahelasse veenduge, et see poleks pinge all. Ärge 

puudutage testrit, selle testimisproovikuid ega ühtegi vooluahela osa, kui need on voolu all. 

 

Suure energiaga vooluahelates, nt jaotustrafodes ja voolulattidel, võib tekkida ohtlikke äkilisi elektrikaari, kui vooluahel 

lühistatakse. Kui tester ühendatakse suuure energiaga vooluahelasse, kui testri takistuse piiirkond on seadistatud 

madalaks, või on muu näivtakistuse väärtus madal, siis vooluahel praktiliselt lühistatakse. 

 

Selliste vooluahelate jaoks on olemas spetsiaalsed seadmed. Enne mõõtmiste teostamist suure energiaga vooluahelas 

pöörduge selleks ette nähtud isiku poole. 

 



2. Sissejuhatus ja tehnilised andmed 

 

1. Osuti 

2. Mõõteseadme mehaaniline nullimiskruvi 

Kui mõõteseadme osuti ei näita pärast väljalülitamist nulli, pöörake nullimiskruvi, kuni osuti on täpselt nullis (ekraani 

vasakus servas). 

3. Mõõtmispiirkonna valimisnupp 

Nupu ühe lülituse ulatuseks on 20 ühikut. Soovitud mõõtmispiirkonna ja seadme lülitusskeemi saamiseks võib seda 

keerata mõlemas suunas. 

4.0 Ω ADJ 

Alati, kui mõõteseade on lülitatud takistuse mõõtmisele, et osuti oleks asendis 0 Ω ja vajadusel kohandage seda. 

5. V/Ω/mA-sisendklemm 

8. COM-sisendklemm 

7. DC10A-sisendklemm 

8. AC10A-sisendklemm



3. Üldised tehnilised andmed 

Patareid:   3 x 1,5 V UM4 (AAA)  

Kasutustemperatuur: 0°C ~ 50°C, suhteline niiskus <85%  

Hoiustamistemperatuur: -5℃ ~ 50°C, suhteline niiskus <85%  

Mõõtmed:   115 (L) x 175 (K) x 45 (S) mm 

Kaal:   350 g 

 

4. Tehnilised andmed 

 

4,1. Alalispinge 

 

Piirkonnad:   2,5 - 10 - 50 - 250 - 600 V  

Täpsus täisskaala hälbe korral:  4 %; (piirkond 600 V: 5 %)  

Tundlikkus:   20 kΩ/V 

 

4.2. Vahelduvpinge 

 

Piirkonnad:   10 - 50 - 250 - 600 V  

Täpsus täisskaala hälbe korral:  4 %; (piirkond 600 V: 5 %)  

Tundlikkus:   9 kΩ/V 

 

4,3. Alalisvool 

 

Piirkonnad:   10 mA - 250 mA - 500 mA - 10 A  

Täpsus täisskaala hälbe korral:   4 % 

 

4.4. Vahelduvvoolu tugevus 

 

Piirkond:    10 mA - 250 mA - 500 mA - 10 A  

Täpsus täisskaala hälbe korral:   4 % täisskaalast 

Sagedusvahemik: 60 Hz - 400 Hz 

 

4,5. Takistus 

 

Piirkond:   x10 piirkond -- 2Ω ... 20kΩ, skaala kese 200 Ω juures 

   x1k piirkond -- 200Ω ... 2 MΩ, skaala kese 20 kΩ juures 

Täpsus:   5% skaalast 

 

4.6. Jätkuvus 

 

Kui takistus on väiksem kui 30 Ω, kõlab sisseehitatud alarm. 

 

Tabel tulemuste lugemiseks 

 

 
 

 

 

 



 

Funktsioon Piirkonna  

asukoht 

Skaala 

lugemiseks 

Kordaja 

Alalispinge 2,5 V 

10 V 

50 V 

250 V 

600 V 

B 250 

B 10 

B 50 

B 250 

B 10 

x 0,01 

x 1x 1 x 1 x 60 

Vahelduvpinge 10 V 

50 V 

250 V 

600 V 

C 10 

B 50 

B 250 

B 10 

x 1 

x 1x 1 x 60 

Alalisvool 10 mA 

250 mA 

500 mA 

10 A 

B 10 

B 250 

B 50 

B 10 

x 1 

x 1x 10 x 1 

Vahelduvvool 10 mA 

250 mA 

500 mA 

10 A 

D 10 

D 10 

D 10 

D 10 

x 1 

x 25 x 50 x 1 

Takistus x 10 

x 1K 

A 

A 

x 10 

x 1000 

 
Tabelis leiduvate kordajate selgitus 

 

Kui kasutate takistuse mõõtmisel piirkonda X10, peate skaalal A saadud tulemuse korrutama 10-ga, tulemuseks saate 

testitava koormuse takistuse väärtuse. 

 

5. Kasutusjuhend 

 

Kõrgepinge all olevate vooluahelatega töötamisel olge ülimalt ettevaatlik. Isegi kui mõõteseade ja testimisproovikud on 

hästi isoleeritud, pole soovitatav voolu all olevas vooluahelas instrumenti ega testimisproovikuid käsitseda. 

 

Märkus. 

 

1. Kui mõõdetav pinge või voolutugevus pole teada, alustage testri ülekoormamise vältimiseks alati kõrgeimast 

piirkonnast. Kui testrile rakendub koormus, ei tohi piirkonna lülitamise lülitit keerata. 

2. Testri eluiga ja usaldusväärsus suurenevad oluliselt, kui testimisproovikud enne piirkondade muutmist 

eemaldatakse. 

3. Enne mõõtmist kontrollige, kas osuti on nullis. Kui osuti ei ole nullis, nullige tester nullimiskruvi abil.  

 

5,1. Alalispinge mõõtmine 

 

1. Ühendage must testimisproovik COM-pessa ning punane testimisproovik V/Ω/mA pessa. 

2. Seadistage piirkonnalüliti soovitud alalispinge piirkonnale. Kui kahtlete, millist piirkonda valida, alustage seadme 

kaitsmiseks alati kõrgeimast pingepiirkonnast. 

3. Ühendage must testimisproovik mõõdetava vooluringi negatiivsesse otsa ning punane positiivsesse otsa. 

4. Lülitage testitavas vooluahelas vool sisse. Kui osuti jääb nullist vasakule, on vooluahela tegelik polaarsus 

eeldatavale vastupidine. 

5. Lugege pinge mustalt skaalalt, millel on tähis DC (ülalt teine). Kui pinge on madalas piirkonnas, võib täpsema 

tulemuse saamiseks lüliti seada madalamasse piirkonda. 

 

5.2. Vahelduvpinge mõõtmine 

 

1. Ühendage must testimisproovik COM-pessa ning punane testimisproovik V/Ω/mA pessa. 

2. Seadistage piirkonnalüliti soovitud vahelduvpinge piirkonnale. Kui kahtlete, millist piirkonda valida, alustage 

seadme kaitsmiseks alati kõrgeimast pingepiirkonnast. 

3. Lülitage testitavas vooluahelas vool sisse. Lugege skaalalt pinge väärtus. 

 

5.3. Takistuse mõõtmine 

 

Kui mõõdetakse aktiivtakistust, annavad sisemised akud toidet vooluahelale. Patarei hälbimise korrigeerimiseks 

kasutatakse nulli häälestamist, mis on oommeetri osa. 

 

1. Seadistage mõõtmispiirkonna lüliti soovitud piirkonda.  

2. Ühendage must testimisproovik COM-pessa ning punane testimisproovik V/Ω/mA pessa. 

3. Ühendage testimisproovikute kontaktiotsad omavahel kokku. 

4. Vaadake seadme näitu. Takistuse skaalal peaks see näitama nulli (skaala ülaosas). 

5. Kui osuti ei ole nullis, pöörake takistuse nullimisnuppu (esipaneeli parempoolses osas), kuni see on nullis. Kui 

osutit ei saa nullida, tuleb patarei vahetada. 

 

Märkus. 

Enne takistuse mõõtmist lülitage takistus või vooluahel vooluringist välja. Ärge lülitage voolu sisse enne, kui mõõtmised 

on tehtud ja testimisproovikud eraldatud. 

 

1. Ühendage testimisproovikud mõõdetava takisti külge. 



2. Lugege näit näidiku ülaosas olevalt takistuse skaalalt. Pange tähele, et skaala väärtused suurenevad 

paremalt vasakule. 

3. Korrutage tulemust kordajaga, millele lüliti keeratud on: tulemuseks on takistuse väärtus oomides. K-täht tähendab 

tuhandet (kilo-). 

 

Ettevaatust! 

Ärge voolutugevuse mõõtmisel kunagi ühendage testimisproovikuid otse vooluallikaga. See kahjustab seadet. 

 

5.4. Alalisvoolu tugevuse mõõtmine 

 

Ettevaatust! 

Ärge voolutugevuse mõõtmisel kunagi ühendage testimisproovikuid otse vooluallikaga. See kahjustab seadet. 

 

1. Ühendage must testimisproovik COM-pessa ning punane testimisproovik V/Ω/mA pessa, kui eeldatav 

mõõtmistulemus on 500 mA. Kui eeldatav mõõtmistulemus jääb piirkonda 500 mA ... 10 A, ühendage proovik DC10A 

pessa. 

2. Seadke piirkonnalüliti sobivasse piirkonda (milliamprid). 

3. Kui vooluahelast vool välja lülitatakse, avage vooluahel sealt, kust voolutugevust mõõta tuleb. Ühendage 

mõõteseade vooluahelas jadamisi, järgides ühenduste tegemisel polaarsuse õigsust. 

4. Lülitage mõõdetavas vooluahelas vool sisse. Kui osuti jääb nullist vasakule, on polaarsus oodatust vastupidine. 

Vahetage testimisproovikute polaarsust. 

 

5.5 Vahelduvvoolu tugevuse mõõtmine 

 

Ettevaatust! 

Ärge voolutugevuse mõõtmisel kunagi ühendage testimisproovikuid otse vooluallikaga. See kahjustab seadet. 

 

1. Ühendage must testimisproovik COM-pessa ning punane testimisproovik V/Ω/mA pessa, kui eeldatav 

mõõtmistulemus on 500 mA. Kui eeldatav mõõtmistulemus jääb piirkonda 500 mA ... 10 A, ühendage proovik AC10A 

pessa. 

2. Seadke piirkonnalüliti alalisvoolu sobivasse piirkonda. 

3. Kui vooluahelast vool välja lülitatakse, avage vooluahel sealt, kust voolutugevust mõõta tuleb. Ühendage 

mõõteseade vooluahelas jadamisi. 

4. Lülitage mõõdetavas vooluahelas vool sisse. 

5. Lugege skaalalt alalisvoolu tugevuse väärtus. 

 

6. Hooldus 

 

6,1. Patarei vahetamine 

 

1. Patareide vahetamiseks keerake seadme tagaküljel oleva patareilahtri kruvi lahti.  

2. Vahetage tühjenenud patareid välja. 

3. Olge hoolikas patareide polaarsuse jälgimisel. 

4. Asetage kate tagasi ning kinnitage see kruviga.  

 

6.2. Sulavkaitsme vahetamine 

 

Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage mõõteseadet, kuni tagakest on kohal ja korralikult kinnitatud.  

 

1. Võtke testimisproovikud mõõteseadme ja testitava seadme küljest lahti. 

2. Avage tagumine luuk, keerates selle 4 kruvi lahti. 

3. Eemaldage vana sulavkaitse kerge tõmbega pesast. 

4. Paigaldage pessa uus sulavkaitse. 

5. Kasutage alati sobiva suuruse ja mA-väärtusega sulavkaitset:  

500 mA/250 V (5x20 mm) 

Piirkond DC 10 A: 10 A/250 V (5x20 mm) kiiretoimeline 

Piirkond AC 10 A: 10 A/250 V (5x20 mm) kiiretoimeline 

6. Pange tagakaas tagasi. Keerake kruvid korralikult kinni. 

 

Hoiatus! 

Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage mõõteseadet, kuni tagakest ja selle kate on kohal ja korralikult kinnitatud.  

 

6.3. Hooldus 

 

 Kujundage endale harjumus enne mõõtmist lüliti asend üle kontrollida. Kui lüliti on seatud valele voolutugevuse 

või pinge sättele, võib mõõteseade voolu sisselülitamisel läbi põleda. 

 Kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, tuleks lülitit mitu korda mõlemas suunas keerata: see puhastab kontaktid 

ning annab hea ja korraliku ühenduse. 

 

 



Seadusest tulenev kohustus teavitada patareisid puudutavate eeskirjade kohta 

 

Mitmetes seadmetes on juba tarnimisel patareid, näiteks kaugjuhtimispultides. Patareid või akud võivad olla sisse 

ehitatud ka seadmesse endasse. Nende patareide või akude ohutu kasutamise osas oleme kohustatud oma kliente 

teavitama järgnevast: 

 

Palun lõpphoiustage kasutatud patareid kogukondlikus kogumispunktis või tagastage need tasuta kohalikku poodi. 

Patareide viskamine majapidamisprügi hulka on vastavalt patareijäätmete eeskirjadele rangelt keelatud. Te saate meilt 

saadud patareid tasuta tagastada käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel oleval aadressil või saates need postiga samale 

aadressile. 

 

Kahjulikke aineid sisaldavad patareid on tähistatud läbikriipsutatud prügikasti kujutava märgisega, 

mis sarnaneb vasakpoolse illustratsiooniga. Prügikasti kujutise all on ohtliku aine tähis, nt Cd 

(kaadmium), Pb (plii) ja Hg (elavhõbe). 

 

Lisateavet patareijäätmete eeskirjade kohta saate asutusest Bundesministerium  für  Umwelt,  

Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (Keskkonna-, Loodushoiu ja Reaktoriohutuse 

Föderaalministeerium). 

 

 

 

 



Käesoleva kasutusjuhendi või selle osade kõik õigused, sh õigused tõlkele, kordusprintimisele ja kopeerimisele on 

kaitstud. Kõikvõimalik kopeerimine (paljundamine, mikrofilmi loomine või muul moel) on lubatud vaid tootja kirjalikul loal. 

 

Käesolev kasutusjuhend on kokku pandud kaasaegsete tehniliste teadmiste kohaselt. Võimalikud on tehnilised 

muudatused, mis on tehtud parema funktsionaalsuse huvides. 

 

Käesolevaga kinnitame, et seade on tehases kalibreeritud vastavalt tehnilistele andmetele. 

 

Soovitame seadet 1 aasta möödudes uuesti kalibreerida. 

 

© PeakTech® 08/2012/Sch/St./pt 
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