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Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme 
kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend 
alles, et seda vajadusel edaspidi lugeda. Tootja ei vastuta seadme 
ebakorrektsest kasutamisest põhjustatud kahjude ja kahjustuste 
eest.  

 
• Seade vastab IEC 1010-1 CAT I 1000 V. 
• Kasutage seadet ainult vastavalt juhendile.  
• Ärge kasutage defektset või avatud kattega seadet- 

elektrilöögi oht!  
• Kontrollige enne mõõtmist et määratud oleks korrektne 

mõõtevahemik. Ärge keerake pöördlülitit mõõtmise ajal, see võib 
seadme rikkuda.  

• Kontrollige enne seadme kasutamist et sellel ei oleks katkiseid 
või rikutud osi.  

• Kontrollige et testjuhtmed oleksid korrektselt ühendatud.  
• Ärge ühendage suuremat kui lubatud mõõtevahemikku.  
• Asendage kaitsmed ainult sobivate näitajatega kaitsmetega.  
• Elektrilöögi ja kahjustuste vältimiseks ärge ühendage COM ja   

maanduse vahele rohkem kui 1000 V. 
• Olge eriti ettevaatlik mõõtes kõrgemat kui 60 V(DC) või 30 

V RMS (AC) pinget, elektrilöögi oht!  
• Asendage patarei koheselt kui ekraanile kuvatakse             patarei 

tühjenemise indikaator. Tühjeneva patareiga võib seade anda vale 
mõõtelugemi, mis võib põhjustada elektrilöögi ja vigastuste ohu!  

• Lülitage seade mõõtmist lõpetades välja.  
• Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.  
• Eemaldage enne seadme avamist testjuhtmed.  
• Ärge kasutage seadet ebasobivas või niiskes keskkonnas.  
• Ärge avage seadet, ärge üritage seda iseseisvalt parandada.  
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• Puhastage ümbris aegajalt niiske lapi ja pehmetoimelise 
puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid.  

 
Kasutatavad sümbolid: 

 

 Ohtlik pinge (elektrilöögi oht pinge 
mõõtmisel) 

 Maandus (lubatav pingevahemik 
sisendterminali ja maanduse vahel) 

 Järgige kasutusjuhendi juhiseid (väga 
oluline ohutuks kasutamiseks) 

 Alalisvool (DC) 

 Vahelduvvool (AC) 
 

 Elektrikaitsmed 

 Topeltisolatsioon 

TUTVUSTUS:        
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1. Funktsioonilüliti  
Märkus: kui seade pole kasutuses, keerake asendisse “OFF”. 

2. Ekraan 
3 1/2 kohta LCD ekraan. 

3. COM pesa 
4. VΩ mA pesa (pinge, takistus, mitte suurem kui 200 mA vool, 

50 Hz ruutlaine väljundpesa) 
5. 10 A pesa (suurema kui 200 mA voolu sisend) 

 
OMADUSED: 
• Ekraan: 3 1/2 LCD, max kuva 1999. 
• Polaarsus: automaatne 
• Ülekoormus: max kuva “OL” 
• Töökeskkond: 0~40ºC 
• Suhteline õhuniiskus: <75% 
• Hoiustamine: -15~50ºC 
• Patarei: 9 V 6F22 
• Kõrgepinge näit: DC 1000 V või AC 750 V vahemikuga 

kuvatakse “HV” 
• Patarei tühjenemise indikaator: BAT või         . 
• Mõõdud: 125x69x30mm 
• Kaal: 110 g (patareiga) 

 
TEHNILISED ANDMED 
• Täpsus: ±a% lugem±numbrite arv, garanteeritud 1 aasta 

jooksul, töökeskkonnaga: 23ºC±5ºC 
• Suhteline õhuniiskus: <75% 
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1. DC pinge: 

 
VAHEMIK RESOLUTSIOON TÄPSUS 

200 mV 0,1 mV ± (1,5% rdg 
+5 arvu) 

2000 mV 1 mV 

20 V 10 mV 

200 V 100 mV 

1000 V 1 V ± (2%+10) 

• Sisendi impedants:1 MΩ kõik vahemikud. 
• Ülekoormuse kaitse: 250 VDC või AC RMS vahemikus 200 

mV, 1000 VDC või AC RMS kõik teised vahemikud. 
 

2. DC vool 

 
 
 
 
 

 
 

3. AC pinge: 

 
VAHEMIK RESOLUTSIOON TÄPSUS 

200 V 0,1 mV ± (2% rdg + 10 arvu) 

750 V 1 V 

VAHEMIK RESOLUTSIOON TÄPSUS 

2000 uA 1 uA ± (2% rdg + 10 arvu) 

20 mA 10 uA 

200 mA 100 uA ± (2% rdg + 10 arvu) 

10 A 10 mA ± (5% rdg + 10 arvu) 
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• Sagedusvahemik: 45 Hz - 400 Hz. 
• Ülekoormuskaitse: AC 750 V RMS. 
• Näit: keskmine väärtus (RMS siinuslaine). 

 
4. Takistus: 

 
VAHEMIK   RESOLUTSIOON TÄPSUS 

200 Ω 0,1 Ω ± (2% rdg + 10 arvu) 

2000 Ω 1 Ω 

20 kΩ 10 Ω 

200 kΩ 100 Ω 

2000 kΩ 1 kΩ ± (3% rdg + 10 arvu) 

• Max avatud ringi pinge: 2,8 V. 
 

5. Transistor hFE: 
• Vce ca 3,0 V, põhiline polaarsusvool abt 10 μA, 

ekraanikuva ca hFE 0-1000 β. 
• Kontrollige transistorit mõõtes et testjuhe ei oleks ühendatud.  

 
6. Diood ning kuuldav pidevus: 
• Diood: testpinge ca 2,8 V, vool 1,5 mA, edastatava pinge 

umbkaudse väärtuse indikaator.  
• Sumisti: heliedastus kui mõõdetav väärtus on väiksem kui 70 Ω 

 
7. Ruutlaine väljund: 
• Ruutlaine väljund 50 Hz, väljundpinge ca 2,5 Vp-p 
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KASUTAMINE: 
 

1. DC pinge mõõtmine:              
1. Ühendage PUNANE testjuhe “VΩmA” pessa, MUST testjuhe 

“COM” pessa. 
2. Keerake funktsioonilüliti soovitud V (VDC) asendisse. Kui 

vahemik ei ole teada, valige kõrgeim vahemik.  
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.  

 
2. DC voolu mõõtmine:              

1. Kui vool on väiksem kui 200 mA: ühendage PUNANE testjuhe 
“VΩmA” pessa ja MUST testjuhe “COM” pessa. Kui vool on 
suurem kui 200 mA, ühendage PUNANE testjuhe “10 A” pessa 
ning MUST testjuhe “COM” pessa. 

2. Keerake funktsioonilüliti soovitud DCA asendisse.  
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.  

 
3. AC pinge mõõtmine V (ACV): 

1. Ühendage PUNANE testjuhe “VΩ mA” pessa ja MUST testjuhe  
“COM” pessa. 

2. Keerake funktsioonilüliti soovitud ACV asendisse.  
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.  

 

4. Takistuse mõõtmine (Ω): 
1. Ühendage PUNANE testjuhe “VΩ mA” pessa ning MUST testjuhe  

“COM” pessa. 
2. Keerake funktsioonilüliti asendisse Ω. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava resistoriga.  
4. Mõõtes takistust peab vool olema välja lülitatud ja testjuhtmed 

lühises ühendatud.  
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5. Transistor hFE mõõtmine: 
1. Keerake funktsioonilüliti asendisse hFE. 
2. Ühendage PNP või NPN transistori E.B.C. sobivasse 

esipaneeli pessa.  
 

6. Dioodi ning kuuldava pidevuse mõõtmine: 
1. Ühendage PUNANE testjuhe “VΩmA” pessa ning MUST  

testjuhe “COM” pessa.  
2. Keerake funktsioonilüliti asendisse                          ning 

ühendage PUNANE testjuhe dioodi ANOODIGA ning 
ühendage MUST testjuhe KATOODIGA. Mõõtetulemus 
kuvatakse ekraanile. Kui testjuhtmed on ühendatud vastupidi, 
kuvatakse ülekoormuse näit ”1”. 

3. Sumistiheli edastatakse kui takistus kahe anduri vahel on  
väiksem kui ca 70 Ω.  

 
7. 50 Hz ruutlaine väljund: 

1. Ühendage PUNANE testjuhe “VΩmA” pessa ning MUST  
testjuhe “COM” pessa.  

2. Keerake funktsioonilüliti                         asendisse ning 
PUNANE ja MUST testjuhe väljundi pesas.  

 
TÄHELEPANU: 

1. Ärge kasutage seda funktsiooni pinge mõõtmiseks.  
2. Ring on kaitstud. 
3. Pinge ei tohi ületada 40 Vp-p. 

 
E. PATAREI VAHETAMINE: 
• Kasutage vahetamiseks samade näitajatega patareid (9V 6F22). 
• Patarei tühjenemisel kuvatakse indikaator                        või 

BATT. Vahetage patarei.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootjal on õigus tootmises olevat seadet muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.  
 

Tootja kinnitab et toode MIE0003 vastab direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Täieliku 
deklaratsiooni leiate veebilehelt: www.lechpol.eu” 

 
 
 
 

 

Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige 
need vastavatesse kogumispunktidesse.   

 
Toodetud hiinas, ettevõttele: LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne,  
1 Garwolińska Street, Garwolin. 

http://www.lechpol.eu/
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