
 

 

 

 

 

 

 

 

PeakTech® 3725 

 

Kasutusjuhend 

 

Multifunktsionaalne tester 



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 III 1000 V; 

liigpinge kategooria IV 600 V; 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. See mõõteriist on 

vastavalt standardile IEC 664 mõeldud kasutamiseks 

liigpinge II kategooria puhul ja  vooluahela mõõtmiseks, 

mille parameetrid ei ületa 1000 V DC / 750 AC, 10 A. 

  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 kasutage 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 neid mõõtmisi elektroodidega, 

 mis on ühendatud mõõteriista V/Ω-pessa. 

  Enne seadmega ühendamist kontrollige, et 

testimiselektroodidel ja proovikutel poleks vigastusi 

isolatsioonikihis ja et traadid nähtavad poleks. 

 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. 

  Mõõteriista 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.  

  Ärge kasutage seadet tugeva magnetvälja  

 (nt mootorid, muundurid jne) läheduses. 

  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 ekraanil kuvatakse patareide indikaator "BAT", 

vahetage kohe patareisid. Tühjeneva patareiga mõõteriist 

võib anda valetulemusi ning need võivad viia 

elektrilöökide ja isikuvigastusteni. 

  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. Elektriline tähis 

 

 AC (vahelduvvool) 

 

 DC (alalisvool) 

 

 AC või DC  maandus 

 

 Topeltisolatsioon 

 

 Sisseehitatud aku funktsioonihäire 

 

 Jätkuvuse signaal 

 

 Diood 

 

 Sulavkaitse 

 

Hoiatus! 

Vt kasutusjuhendit. 

 



1.2. Sisendi piirväärtused 

 

Funktsioon Klemm Sisendi piirväärtused 

V DC 

V/Ω/Hz+COM 

1000 V DC/750 V ACrms 

V AC 1000 V DC/750 V ACrms 

Ω 500 V DC/ACrms 

mA DC/AC mA + COM 0,5 A/250 V 

10 A DC/AC 10 A + COM 10 A/250 V 

 

V/Ω/Hz+COM 

500 V DC/ACrms 

TTL Logik 500 V DC/ACrms 

Sagedus 500 V DC/ACrms 

temperatuur 250 V DC/ACrms 

Mahtuvus 250 V DC/ACrms 

Induktiivsus 250 V DC/ACrms 

 

2. Sissejuhatus 

Multimeeter on käeshoitav seade, mis on vastupidav ja mõeldud 

rohkeks kasutamiseks, andes teile kindluse kõiki mõõtmisi tehes. 

Enne mõõtmist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.  

 

  Funktsioon PEAK Hold (Maksimaalse väärtuse stoppkaader) – 

peatab maksimaalse väärtusega kuva, nii et saate mõõdetud 

väärtust kuvada ka pärast proovikute eraldamist. 

  Automaatse polaarsuse kasutamine 

  Kaitse ülekoormuse ja liigpinge eest 

  Taustavalgus 

 Kui on vaja patareisid vahetada, kuvatakse aku tühjenemise 

tähis. Helisignaal jätkuvuse funktsiooni jaoks 

  Automaatne väljalülitus 

 



2.1. Üldised omadused 

Ekraan 3 ½-kohaline; 53 x 62 mm 

vedelkristallekraan, maksimaalne näit 

1999, automaatne polaarsuse 

näitamine 

 

piirkonnast välja jääva tulemuse tähis OL 

 

Mõõtmissagedus 2,5 korda sekundis 

 

Automaatne väljalülitus 15 minuti pärast 

 

Kasutustemperatuur  5° C...+40°C, suhteline niiskus <80% 

(41 … 104 °F) 

 

Säilitustemperatuur -10° C...+50°C, suhteline niiskus 

<80% (14 … 122 °F) 

 

Temperatuur, mille puhul on täpsus tagatud +18 C°... +28° C, 

suhteline niiskus <80% Tühjeneva 

patarei tähis: patarei kujutis  

 

Patarei tüüp 9 V patarei (NEDA 1604) Mõõtmed 

(LxKxS) 90 x 195 x 40 mm Mass

 600 g 

 

Lisatarvikud testimiselektroodid, testimisklambrid, 

temperatuuri- ja hFE-adapter, 

termopaar, patarei ja kasutusjuhend. 



3. Funktsioonid ja piirkonnad 

3.1. Alalispinge 

Piirkond Lahutusvõime Täpsus 

200 mV 100  µV 

±0,5% lugemist+1 koht 
2         V 1  mV 

20         V 10  mV 

200         V 100 mV 

1000         V 1         V ±0,8% lugemist+2 kohta 

Sisendtakistus 10 MΩ 

Ülekoormuse kaitse:500 V DC/ACrms piirkonnas 200 mV 

  1000 V DC/750 V ACrms kõikides muudes 

  piirkondades 

 

3.2. Vahelduvpinge 

Piirkond Lahutusvõime Täpsus 

200 mV 100  µV ±1,2% lugemist+3 kohta 

2         V 1  mV 
± 0,8% lugemist + 3 

kohta 
20         V 10  mV 

200         V 100 mV 

750         V 1         V ±1,2% lugemist+3 kohta 

Sisendtakistus 10 MΩ 

Ülekoormuskaitse: 500 V DC/ACrms piirkonnas 200 mV 

  1000 V DC/750 V ACrms kõikides muudes 

piirkondades 

sagedusvahemik 40 ... 400 Hz 

 

3.3. Alalisvool 

Piirkond Lahutusvõime Täpsus 

20 µA 0,01 µA 
± 0,8% lugemist + 1 kohta 

2     mA 1 µA 

200 mA 100 µA ± 1,5% lugemist + 1 kohta 

10    A 10     mA ± 2,0% lugemist + 5 kohta 

Ülekoormuskaitse: 



0,5 A / 250 V sulavkaitse mA-sisendis 

10 A / 250 V sulavkaitse 10 A sisendis (kiiretoimeline sulavkaitse) 

10 A maksimaalselt 10 s 

 

3.4. Vahelduvvoolu tugevus 

Piirkond Lahutusvõime Täpsus 

20 µA 0,01 µA 
± 1,0% lugemist + 3 kohta 

2     mA 1 µA 

200 mA 100 µA ± 1,8% lugemist + 3 kohta 

10    A 10     mA ± 3,0% lugemist + 7 kohta 

Ülekoormuskaitse 

0,5 A / 250 V sulavkaitse mA-sisendis 

10 A / 250 V sulavkaitse 10 A sisendis (kiiretoimeline 

sulavkaitse) 

10 A maksimaalselt 10 s 

sagedusvahemik: 40 ... 400 Hz 

 

3.5. Takistus 

Piirkond Lahutusvõime Täpsus 

200 Ω 0,1 Ω ± 0,8% + 3 kohta 

2       kΩ 1 Ω 

± 0,8% + 1 kohta 
20       kΩ 10 Ω 

200       kΩ 100 Ω 

2 MΩ 1       kΩ 

20 MΩ 10       kΩ ± 1,0% lugemist+5 kohta 

2000 MΩ 1 MΩ ± (5,0% lugemist-10) +10 kohta 

Ülekoormuskaitse: 500 V DC/ACrms 

 

3.6. Sagedus 

Piirkond Lahutusvõime Täpsus 

2 kHz-10 MHz 1 Hz (min.) ± 0,1% lugemist + 3 kohta 

Tundlikkus: > 0,8 Vrms 

Ülekoormuskaitse: 500 V DC või ACrms 

 

3.7. Mahtuvus 

Piirkond Lahutusvõime Täpsus 



20 nF 10  pF 

± 2,5% + 5 kohta 200 nF 0,1 nF 

2 µF 1 nF 

100 µF 100 nF ± 5% lugemist+4 kohta 

Ülekoormuskaitse: 250 V DC/ACrms 

Testitav sagedus: maksimaalselt 1 kHz 

 

3.8. Induktiivsus 

Piirkond Lahutusvõime Täpsus 

2     mH 1     µH 

± 2,0% + 10 kohta 20     mH 10     µH 

200     mH 100     µH 

20      H 10     mH ± 3,0% + 10 kohta 

Ülekoormuskaitse: 250 V DC/ACrms 

Testitav sagedus: maksimaalselt 500 Hz 

 

3.9. TTL loogikatest 

Piirkond Täpsus 

TTL LOGIC Loogika (kõrge) > 2,0V 

Loogika (madal) > 0,8V 
Ülekoormuskaitse: 500V DC/AC 

 

3.10. Temperatuuritest 

 

 Piirkond Täpsus 

-40°C...+1000°C 

-40°C ... 0°C +/- 3,0% lugemist + 4 kohta 

0°C ... + 400°C +/- 1,0% lugemist + 3 kohta 

400°C..0,1000°C +/- 2,0% lugemist + 10 kohta 

-40°F...+1832 °F 

-40°F... + 32°F +/- 3,0% lugemist + 4 kohta 

32 °F... 752°F +/- 1,0% lugemist + 4 kohta 

752°F.. 1832°F +/- 2,5% lugemist 

Märkus. Lisatarvikuna on kaasas rahvusvahelistele standarditele 

vastav K-tüüpi (nikkel-kroom – nikkel-silikoon) temperatuuriproovik, 

mis on kasutatav vaid temperatuuril >230 °C (446 °F). 

 

3.11. Diood 



Piirkond Lahutusvõime Testimisvoolu 

tugevus 

Pinge avatud 

vooluringis 

 1 mV 1,0 mA 2,8 V DC, tavapärane 

 
3.12. Jätkuvuse kontroll 

Jätkuvuse läve helisignaal:  vähem kui 70 Ω 

Testitav voolutugevus:  < 0,3 mA 

Ülekoormuskaitse: 500 V DC või ACrms 

 

3.13. Transistor (hFE) 

Piirkond Ekraan Testimistingimus 

hFE NPN või PNP 0 ~ 1000 Baasvoolutugevus u. 10 µA ja VCE: 

3 V 

 
 



4. Esipaneeli kirjeldus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3 ½ kohaline taustavalgusega vedelkristallekraan 

2. Stoppkaadri nupp 

3. Maksimaalväärtuse stoppkaadri nupp 

4. Nupp ON/OFF (Sees/väljas) 

5. Nupp AC/DC (vahelduvvool/alalisvool)  

6. LC aktiveerimise klahv 

7. Taustavalguse nupp 

8. Funktsioonide valikulüliti 

9. 10 A sisendi pesa 

10. mA sisendi pesa 

11) V/Ω/Hz- sisendi pesa 

12. COM sisendi pesa 



4.1. Kirjeldus 

 

1. Digitaalne ekraan 

Digitaalsed tulemused kuvatakse 1999 kohaga kuval, 

automaatselt kuvatakse polaarsus ja asetatakse komakoht. 

 

2. HOLD-nupp (hoidenupp) 

Andmete stoppkaadri režiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage 

nuppu HOLD (Stoppkaader). Režiimis DATA-Hold (Andmete 

stoppkaader) kuvatakse tähis "HOLD" (Stoppkaader) ja ekraanil 

kuvatakse viimane tulemus.  Nupu HOLD (Stoppkaader) 

veelkordsel vajutamisel väljub seade stoppkaadri režiimist ja 

tulemuste kuvamist jätkatakse. 

 

3. Maksimaalväärtuse stoppkaadri funktsioon 

Maksimaalväärtuse stoppkaadri funktsioon võimaldab teil 

maksimaalne väärtus ekraanile jätta. Maksimaalväärtuse 

stoppkaadri sisselülitamiseks vajutage nuppu PK HOLD, kuni 

kuvatakse PH. 

 

4. Nupp ON/OFF (Sees/väljas) 

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks. 

 

5. Nupp AC/DC (vahelduvvool/alalisvool)  

Nuppu AC/DC kasutatakse vahelduv- ja alalisvoolu (AC/DC) ning 

hetkel mõõdetud väärtuste vahetamiseks. 

 

6. Nupp LC 

Enne mahtuvuse või induktiivsuse mõõtmist vajutage nuppu LC, 

et need funktsioonid aktiveerida. 

 

7. Taustavalgus 

Taustavalgus aitab ekraanilt lugeda mõõtmistulemusi ka halva 

valgustuse korral. 

 

8. Funktsioonide valikulüliti 

Mõõtmispiirkonna valimiseks. 



9. 10 A sisendi pesa 

Voolutugevuse (AC või DC) mõõtmiseks väärtuseni 10 A, kui 

pöördlüliti on asendis 10 A. 

 

10) V/Ω/Hz- sisendi pesa 

Klemmid Continuity (jätkuvus), Diode (diood), Ohms (takistus), Volt 

(pinge), Frequency (sagedus). 

 

11. mA sisendi pesa 

Voolutugevuse (AC või DC) mõõtmiseks väärtuseni 200 mA, kui 

pöördlüliti on asendis mA. 

 

12. COM – ühine pesa 

Ühine pesa kõikide mõõtmiste jaoks. 

 

5. Ettevalmistus kasutamiseks 

5.1. Testimiselektroodide kasutamine 

Kasutage testimisproovikuid, mis on sama tüüpi kui need, mis 

mõõteriistaga kaasas on. Neid testimisproovikuid tohib kasutada 

1200 voldi juures. 

 

Ettevaatust! 

 Kuigi vahetatavad proovikud on mõeldud kasutamiseks kuni 

1200 V, on teie mõõteriista lubatud kasutada maksimaaselt 

1000 V DC ja 750 V AC juures. Kui mõõdate alalispinget üle 

1000 V või vahelduvpinget üle 750 Vrms juures, võite 

mõõteriista kahjustada ning on väga suur oht, et saate 

elektrilöögi. Kõrgepinge mõõtmisel tuleb olla äärmiselt 

ettevaatlik. 

 Ärge kunagi ühendage prooviku pistikut COM-pessa maa 

suhtes rohkem kui 1000 V alalis- ja 750 V vahelduvpingega  

Sellisel juhul esineb suur elektriöögi oht. 

 



5.2. Aluse kasutamine 

Aluse abil saate mõõteriista toetada. Kui toetate oma mõõteriista 

lauale, aitab alus saavutada parema nurga vaatamiseks. 

Aluse kasutamiseks avage see ning seadke lamedale pinnale. 

 

6. Mõõtmine 

 

Fantoomtulemuste lugemine: 

Teatud alalis- ja vahelduvpinge piirkondade puhul, kui 

testimiselektroodid ei ole ühegi vooluringiga ühendatud, võib seade 

kuvada fantoomtulemuse. See on seadme tavapärane käitumine. 

Mõõturi suur tundlikkus sisendi suhtes annab kõikuvad tulemused. 

Kui ühendate testimiselektroodid vooluringiga, kuvatakse täpne 

tulemus. 

 

6.1. Vahelduv- ja alalispinge mõõtmine 

HOIATUS! 

Ärge püüdke mõõta pinget, mis on üle 1000 V DC või 750 V AC. 

See võib mõõteriista kahjustada ning teie risk saada elektrilööki on 

väga suur. 

 

Alalis- või vahelduvpinge mõõtmiseks tehke järgmist: 

 

1.  Seadke pöördlüliti soovitud asendisse. Valige piirkond vastavalt 

mõõdetavale pingele. Kui te ei tea pinge suurust, alustage 

kõrgeimast võimalikust pingest ning vähendage seda vajaduse 

korral. 

 

Ühendage must testimisproovik COM-pessa ning punane 

testimisproovik V/Ω/Hz-pessa. 

 

Ühendage testimiselektroodid alalis- või vahelduvpinge allika külge, 

mida mõõta soovite. 

 



Hoiatus! Kui ühendate testimisproovikud vahelduvvoolu 

pistikupessa, ärge vahetage pöördlüliti abil piirkonda. See võib 

mõõteriista sisemisi komponente kahjustada või teile vigastusi 

tekitada. 

 

6.2. DC/AC voolutugevuse mõõtmine 

HOIATUS! 

 Ärge rakendage pinget pesade vahele. Te peate mõõteriista 

vooluahelas jadamisi ühendama. 

 10 A pesa on sulavkaitsmega. Kui rakendate suure 

voolutugevusega vooluringis selles pesas pinge, tekib väga 

suur tule- ja lühiseoht. Sel moel võib mõõteriist hävineda. 

 

Voolutugevuse mõõtmises avage vooluring ning ühendage 

testimisproovikud vooluringi. Ärge kunagi ühendage proovikuid 

pingeallikaga paralleelselt. Sel moel võib sulavkaise läbi minna või 

testitav vooluring kahjustuda. 

 

Märkus. 

Sõltuvalt kasutatavast pesast on maksimaalne sisendvool 200 mA 

või 10 A. Neis piirkondades lööb liiga suur voolutugevus 

sulavkaitsme läbi ja see tuleb teil vahetada. 

 

1.  Seadke pöördlüliti soovitud asendisse. Kui te ei tea 

voolutugevuse väärtust, alustage kõrgeimast võimalikust 

voolutugevusest ning vähendage seda vajaduse korral. 

2. Pistke must testimiselektrood mõõteriista COM-pessa ning 

punane elektrood mõõteriista mA või 10 A pessa. 

3. Lülitage testitavast vooluringist vool välja ning seejärel 

katkestage sobivas kohas vooluring. 

4. Ühendage testimiselektroodid vooluahelas jadamisi. 

5. Lülitage vool sisse ja lugege voolutugevus. Mõõteriist kuvab 

mõõtmistulemuse. 

 



Märkus. 

Kui näete, et mõõteriist alalisvoolu puhul näitab või ei näita märki "-

", tähendab see mõõdetud voolutugevuse polaarsust. 

 

6.3. Takistuse mõõtmine 

HOIATUS! 

 Ärge kunagi ühendage testimiselektroode pingeallikaga, kui 

olete valinud pinge mõõtmise funktsiooni ja testimiselektroodi 

pistiku V/Ω-pessa ühendanud. 

 

 Enne takistuse mõõtmist veenduge, et testitav vooluring pole 

voolu all ning et kõik ühendatud kondensaatorid on täiesti 

tühjad. 

 

Takistuse mõõtmisel võrreldakse teadaoleva sisemise takistusega 

vooluringist saadud pinget tundmatu takistusega vooluringi 

pingelanguga. Kui mõõdate vooluringi sisest takistust, 
veenduge, et kogu testitavas vooluringis on vool 
peatatud (kõik kondensaatorid on täiesti tühjaks 
laetud). 
 

1. Seadke pöördlüliti soovitud asendisse. 

2. Pistke must testimiselektrood mõõteriista COM-pessa ning 

punane elektrood mõõteriista V/Ω/Hz-pessa. 

3. Ühendage testimiselektroodid seadme külge, mida mõõta 

soovite. 

 

Märkus. 

 Kui mõõdetud takistuse väärtus ületab valitud piirkonna 

maksimumi, süttib ülekoormuse tähis "OL".  See näitab 

ülekoormust. Valige kõrgem väärtus. Selles režiimis 

helisignaal ei kõla. 

 Kui lühistate testelektroodid piirkonnas 200 Ω, kuvab 

mõõteriist väikese väärtuse (kuni 0,3 Ω). See väärtuson 

tingitud teie mõõteriista ja testelektroodide sisetakistusest. 



Märkige see väärtus üle ning täpsuse huvides lahutage 

saadud tulemusest, kui mõõdate väikest takistust. 

 

6.4. Mahtuvuse mõõtmine 

Hoiatus! 

Elektrilöögi vältimiseks eraldage testitav seade vooluvõrgust ning 

enne mahtuvuse mõõtmist laadige kõik kondensaatorid tühjaks. 

Eemaldage patareid ning tõmmake pistikud vooluvõrgust välja. 

 

1. Seadke funktsioonilüliti asendisse CAP. 

2. Vajutage nuppu LC. 

3. Pistke must testimiselektrood mõõteriista V/Ω/Hz-pessa ning 

punane elektrood mõõteriista mA-pessa. 

4. Pange testelektroodid testitava kondensaatori vastu. Ekraanil 

kuvatakse õige kümnendkohaga väärtus. 

 

6.5. Induktiivsuse mõõtmine 

1. Seadke lüliti sobivale piirkonnale ning sisestage 

testelektroodid mA- ja  

2. V/Ω/Hz-pessa. 

3. Vajutage nuppu LC. 

4. Ühendage testimiselektroodid induktori kahe otsa külge. 

 

Märkus. 

1. Kui induktiivsus jääb väljaspoole valitud piirkonda, kuvatakse 

LCD-ekraanil tähed "OL" ning te peate piirkonda samm-

sammult suurendama. 

2. Kui näivtakistus on erinev, võib induktiivsuse mõõtmistulemus 

samasugustel induktoritel erinev olla. 

3. piirkonnas 2 mH lühistage testelektroodid ning mõõtke 

kõigepealt elektroodi induktiivsus, mille hiljem saadud 

väärtusest lahutate. 

4. Vältige väikese väärtusega induktori mõõtmist suures 

piirkonnas, vastasel juhul pole täpsus tagatud. 

 

6.6. Temperatuuri mõõtmine 

Hoiatus! 



Elektrilöögi vältimiseks eraldage enne temperatuuri mõõtmist 

mõlemad testimisproovikud vooluallikast. 

 

1. Kui soovite mõõta temperatuuri, pöörake funktsioonilüliti 

asendisse °C või °F. 

2. Sisestage temperatuuriadapter mA (+ and V/Ω/Hz (-) 

sisendpessa.  

3. Puudutage temperatuuriprooviku peaga eset, mille 

temperatuuri te mõõta soovita. Hoidke temperatuuriproovikut 

testitava eseme vastas, kuni tulemus stabiliseerub (umbes 30 

sekundit). 

4. Lugege ekraanilt temperatuurinäit. Ekraanil kuvatakse õige 

kümnendkohaga väärtus. 

 

Hoiatus! 

Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et termopaar on enne järgmise 

mõõtmisfunktsiooni aktiveerimist eemaldatud. 

 

6.7. Sageduse mõõtmine 

Hoiatus! Kui proovite mõõta signaali, mille sagedus ületab 500 V 

ACrms, võite mõõteriista kahjustada ja ise saada tugeva 

elektrilöögi. 

 

Signaali sageduse mõõtmiseks tehke järgmist: 

 

 Keerake pöördlüliti asendisse 10 MHz. 

 Pistke must testimiselektrood mõõteriista COM-pessa ning 

punane elektrood mõõteriista V/Ω/Hz-pessa. 

 Ühendage testelektroodid sageduse allikaga. 

 

Hoiatus! 

 Kui ühendate testimisproovikud vahelduvvoolu pistikupessa, ärge 

vahetage pöördlüliti abil piirkonda. See võib mõõteriista sisemisi 

komponente kahjustada või teile vigastusi tekitada. 

 

Märkus. 



Täpseimate mõõtmiste tegemiseks soovitame teil tungivalt 

kasutada ferriitsüdamikuga BNC-kaablit. 

 

6.8. Dioodide kontrollimine 

See funktsioon võimaldab teil kontrollida dioode ja teisi pooljuhte 

katkestuse või lühise suhtes. See võimaldab teil määrata ka 

dioodide päripinget. Seda funktsiooni saate kasutada, kui teil on 

vaja dioode sobitada. 

 

1. Seadke pöördlüliti soovitud asendisse. 

2. Pistke must testimiselektrood mõõteriista COM-pessa ning 

punane elektrood mõõteriista V/Ω/Hz-pessa. 

3. Ühendage testimiselektroodid dioodiga, mida soovite 

kontrollida, ning lugege mõõteriistalt näit. 

 

Märkus. 

 Kui ekraanil on näit germaaniumdioodi puhul nt 0,2 ja 

silikoondioodi puhul 0,5, siis vahetage dioodid ära. Kui 

mõõteriist näitab, et tulemus on piirkonnast väljas, on diood 

korras. Kuvatud number on dioodi tegelik päripinge (kuni 2,0 

volti). 

 Kui ekraanil kuvatakse, et seade on piirkonnast väljas, muutke 

ühenduse polaarsust. Kui ekraanil kuvatakse väärtus, on 

seade korras. Kuvatud number on komponendi tegelik 

päripinge (kuni 2,0 volti). Kui ekraanil ikka kuvatakse, et 

tulemus on piirkonnast väljas, on seade avatud. 

 Kui ekraanil kuvatakse väärtus enne ja pärast polaarsuse 

muutmist, on seade lühistatud. 

 

Kui ühendate dioodi mõõteriistaga ning mõõteriist kuvab seadme 

päripinge, on punane testimiselektrood ühendatud dioodi anoodiga 

ning must elektrood katoodiga. Mõõteriist annab piisaval hulgal 

päripinget, et enamik LED-idest süttiksid. Kui aga LED-i päripinge 

on üle 2,0 V, näitab mõõteriist ekslikult, et seade on katkestatud. 

 

6.9. Jätkuvuse kontrollimine 

Vooluringi jätkuvuse kontrollimiseks järgige juhiseid allpool. 

� 
 

� 
 



1. Keerake pöördlüliti asendisse   

2. Pistke must testimiselektrood mõõteriista COM-pessa ning 

punane elektrood mõõteriista V/Ω/Hz-pessa. 

3. Lülitage vooluringist vool välja. 

4. Ühendage testelektroodid vooluringiga. 

 

Märkus. 

Kui mõõdetud takistus on alla 70 Ω, kõlab helisignaal. 

 

Hoiatus! 

Jätkuvuse kontrolli ei tohi sooritada kunagi vooluringil, mis on voolu 

all. 

 

6.10. Transistor hFE 

1. Keerake lüliti asendisse hFE.  

2. Sisestage testimiselektroodid mA- ja COM-pesadesse.  

Pöörake tähelepanu polaarsusele: COM on positiivne, mA 

negatiivne. 

3. Transistori tüübi (NPN või PNP) määramiseks sisestage 

emitter-, baas- ja kollektorelektrood testimisseadme 

vastavasse pessa. 

 

6.11. TTL loogikasignaali test 

1. Sisestage punane testimiselektrood V/Ω-ning must elektrood 

COM-pessa.  

 

2. Kui testitud tase on >2C, kuvatakse vedelkristallekraanil ▲; kui 

tulemus on 0,8 V, kuvatakse vedelkristallekraanil ▼ ja kõlab 

helisignaal. Kui tulemus jääb piirkonda 0,8 – 2 V, siis mainitud 

tähiseid ei kuvata. 

 

HOIATUS! 

Tulemus peab olema < 18 V. 

 



7. Hooldus 

 

7.1. Patarei paigaldamine 

Mõõteriist vajab patareid pingega 9V. Aku tähis ilmub, kui patarei 

pinge langeb alla teatud piiri. Korrektse töö tagamiseks vahetage 

patarei niipea, kui võimalik. Jätkuval kasutamisel võib tühjenev 

patarei anda ebaõigeid tulemusi. 

 

Hoiatus! 

Elektrilöögi vältimiseks eemaldage enne patarei paigaldamist või 

eemaldamist seadmelt mõlemad elektroodid. 

 

Patarei paigaldamiseks tehke järgmist: 

 

1. Eemaldage polster 

2. Lülitage vool välja ja eemaldage mõlemad testimiselektroodid.  

3. Kesta avamiseks keerake kruvi lahti. 

4. Võtke patarei välja. 

5. Asetage patarei isolatsioonikapslisse. 

6. Asetage kate tagasi ning kinnitage see kruviga.  

 

HOIATUS! Ärge kasutage mõõteriista enne, kui olete patarei tagasi 

asetanud ja patareilahtri kaane sulgenud. 

 

Märkus. 

Ärge kunagi tühja või tühjenevat patareid oma mõõteriista jätke. 

Isegi lekkekindlast patareist võib kahjustavaid kemikaale lekkida. 

Kui te ei plaani mõõteriista kasutada kauem kui nädala, eemaldage 

patarei. 

 

7.2. Üldine hooldus 

Käesolev digitaalne multimeeter on suurepärase ehitusega 

suurepärane seade. Alljärgnevad soovitused aitavad teil mõõteriista 

eest hoolitseda nii, et saate seda kasutada aastaid. 



 

 Hoidke mõõteriist kuiv. Kui see saab märjaks, pühkige see 

kohe kuivaks. Vedelikud võivad sisaldada mineraale, mis 

võivad trükkplaati korrodeerida. 

 Käsitsege mõõteriista õrnalt ja ettevaatlikult. Mõõteriista 

mahapillamisel võivad trükkplaadid ja kest kahjustuda ning 

mõõteriist ei tööta enam korralikult. 

 Hoidke mõõteriista tolmu- ja mustusevabas keskkonnas, 

vastasel korral võivad selle osad enneaegselt kuluda. 

 Pühkige oma mõõteriista aeg-ajalt niiske lapiga, et selle 

välimus ei kannataks. Ärge kasutage mõõteriista 

puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahuseid 

ega puhastusvahendeid. 

 Kasutage vaid sama suurust ja tüüpi täiesti uut patareid. Alati 

eemaldage vana või tühjenev patarei. Sellest võib lekkida 

elektroonikat hävitavaid kemikaale. 

 

Mõõteriista sisemiste osade muutmine või kruttimine võib 

põhjustada selle funktsioonihäireid ning tühistada garantii. 

 

 



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). 

 



7.3. Sulavkaitsme vahetamine 

HOIATUS! Elektrilöögi vältimiseks eemaldage enne patarei või 

sulavkaitsme vahetamist testimiselektroodid. Asendage vana 

patarei või sulavkaitse ainult sama tüüpi patarei või sulavkaitsme 

vastu. Hooldust tohib teostada vaid kvalifitseeritud personal. 

 

Ettevaatust! Et mõõteriist oleks endiselt tuleohutu, vahetage 

sulavkaitse sama pinge- ja voolutugevuse näitajatega sulavkaitsme 

vastu. 

 

F1 0,5 A / 250 V F F2 10 A / 250 V F 

Sulavkaitsme vahetamiseks tehke järgmist: 

 

1. Lülitage seade välja ja eemaldage mõlemad 

testimiselektroodid. 

2. Eemaldage polster 

3. Eemaldage kestalt 3 kruvi ning eemaldage kate. 

4. Eemaldage defektne sulavkaitse ning asendage see uuega, 

millel on samad pinge ja voolutugevuse näitajad. 

5. Asetage trükkplaat tagasi kesta külge ning kinnitage see 

kruvidega.  

6. Asetage kate tagasi ning kinnitage see kruviga.  

 

 



Kasutatud patareid lõpphoiustage vastavalt eeskirjadele.  Kasutatud 

patareid on ohtlikud ning neid tuleb hoiustada vastavas konteineris. 

 

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. Tehnilised muudatused on võimalikud. 

 

Käesolevaga kinnitame, et seade on tehases kalibreeritud vastavalt 

tehnilistele andmetele. 

 

Soovitame seadet 1 aasta möödudes uuesti kalibreerida. 
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