
 

Kasutusjuhend 

Digitaalne multimeeter 

I. TUTVUSTUS 
Uus DDM-357 mudel on 2000-loenduriga käeshoitav digitaalne multimeeter mis on stabiilne ja 
usaldusväärne. Sellel on suuremahulised integraallülitused, topeltintegraal A/D konverter ning 
kõikide vahemike ülekoormuse kaitse. Seadmega saab mõõta DC ja AC pinget, DC ja AC voolu, 
takistust, mahtuvust, dioode, temperatuuri ning pidevust, mistõttu on käesolev seade 
suurepärane töövahend.  

II. OHUTUSNÕUDED 
Seade vastab: GB4793, IEC61010-1, IEC1010-2-032, CAT II 600V, saastetase 2 ning 
topeltisolatsioon.  

Hoiatus  

Kasutage seadet, järgides alati selle kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid.  

 Ärge kasutage seadet kui selle kate on avatud – elektrilöögi oht! 

 Kontrollige et vahemikulüliti asuks korrektsel positsioonil.  

 Kontrollige et testjuhtmete isolatsioon ei oleks rikutud või defektne.  

 Kontrollige et punane ja must testjuhe oleksid ühendatud õigel viisil.  

 Sisendsignaal ei tohi ületada limiitväärtust – elektrilöögi oht! 

 Mõõtmise ajal on keelatud muuta määratud vahemikku, see rikub seadme.  

 Kasutage vahetamiseks ainult sobivate näitajatega kaitsmeid.  

 Potentsiaalide vahe maanduse ja COM pordi vahel ei tohi ületada 600V. 

 Olge eriti ettevaatlik mõõtes suuremat kui 60 DC või 30 Vrms AC pinget – 

elektrilöögi oht! 

 Mõõtetäpsuse tagamiseks vahetage patarei niipea kui ekraanile kuvatakse patarei 

tühjenemise indikaator.  

 Lülitage seade välja kui olete mõõtmise lõpetanud.  

 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.  

 Ärge kasutage seadet kõrge temperatuuriga või niiskes keskkonnas. Kui seade 

niiskub, rikub see töötulemuse.  

 Seadet ei ole lubatud avada või muuta.  

 Kasutage seadme puhastamiseks niisket puhast lappi ja pehmetoimelist 
puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid.  

 
 

Kasutatavad sümbolid      
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III. SEADME TUTVUSTUS 
1. Funktsioonide valikus on 30 vahemikku. 
2. LCD ekraan 63x29mm. 
3. Vahe ikuületuse i dikaator „1“.  
4. Ekraani limiit: 1999. 
5. Ülekoormuse kaitse kogu vahemikule.  
6. Automaatne väljalülitus.  
7. Temperatuurivahemik: töökeskkond 0°C ~ 40°C (32F ~ 104F); 

Hoiustamine: -10°C ~ 50°C (14F ~ 122F). 
8. Patarei tühjenemise indikaator.  
9. Andmehoiu funktsioon.  
10. Mõõtmed: 186mm x 91mm x 39mm.  

11. Kaal: ca 300g. 

IV. TEHNILISED ANDMED 
Täpsus: ±(a% lugem + arv), garanteeritud 1 aasta jooksul.  
Ümbritsev temperatuur: 23°C ± 5°C. 
Suhteline niiskus: <75%. 
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Täpsus 

Vahemik 

Sisendi impedants: 10MΩ kõik vahemikud. Ülekoormuse kaitse: 200mV vahemikule, 

600V, DC või AC RMS. Teised vahemikud, 600Vrms või 850V p-p tipuväärtus.  

AC pinge 

Sisendi impedants: 10MΩ kõik vahemikud. Sagedusvahemik: 45Hz-400Hz. Ülekoormus-

kaitse: 600V rms või 850V p-p tipp. Kuva: keskmine väärtus (siinuslaine RMS väärtus).  

DC vool 

Ülekoormuse kaitse: uA, mA sisend: 200mA/600V φ 5 x 20mm. A sisendi lõpp: 10A/600V 

φ 6 x 25mm. Max sisendvool: 10A (voolule üle 5A ei tohiks mõõteaeg olla kauem kui 15 

sekundit). Mõõdetud pingelangus: 200mV täisvahemikule.  

AC vool 

 

Ülekoormuse kaitse: uA, mA sisend: 200mA/600V φ 5 x 20mm. A sisendi lõpp: 10A/600V 

φ 6 x 25mm. Max sisendvool: 10A (voolule üle 5A ei tohiks mõõteaeg olla kauem kui 15 

sekundit).  

Mõõdetud pinge langus: 200mV täisvahemikule. Kuva: keskmine väärtus (siinuslaine RMS väärtus) 

Takistus 
 

Avatud ringi pinge: ≤700mV (vahemikule 200MΩ on avatud ringi pinge ca 2.8V). 

Ülekoormuse kaitse: 600V kõikidele vahemikele, DC või AC RMS.  

Mahtuvus 

Testsignaal: ca 400Hz, 40mVrms. Testimiseks laadige kondensaator tühjaks. 

Temperatuur 

  Ülekoormuse kaitse: 600V DC või AC efektiivväärtus.  

  Kuvab edastuspinge või dioodi    
  (ligikaudse väärtuse), ühik mV 

  Edastatav DC vool ca 1 mA. 
  Vastupidine DC pinge ca 2.8 V. 

  Takistus ≤10Ω sumistiheli;  
              >10Ω sumistiheli puudub;  
  Kuvab ligikaudse takistuse 
väärtuse, ühik: Ω. 
 

Avatud ringi pinge ca 2.8V 

(ainult viitena) 
 



 

V. KASUTAMINE 
Enne kasutamist: 

1) Vajutage voolunuppu ja lülitage seade sisse. Kontrollige patareide taset: kui ekraanile 
kuvatakse patareide tühjenemise indikaator, vahetage patareid koheselt.  

  
sümbol sisendterminalide juures tähendab et sisendpinge või vool ei tohi ületada 
näidatud väärtust, see kaitseb sisemist vooluringi kahjustuste eest.  

  
3) Funktsioonilüliti asend peab olema määratud enne testimist.  
4) Multimeetri kirjeldus. 

  
1. Voolulüliti. 
2. LCD ekraan. 
3. Andmehoiu funktsioon. 

4. Pöördlüliti. 
5. Sisendterminalid. 
 

1) Ühendage testjuhtmed sisendterminalidega (punane V ja must COM). 

DC pinge mõõtmine 

2) Keerake pöördlüliti  

Märkus 
1) Kui mõõdetav pingeväärtuse vahemik ei ole teada, valige funktsioonilülitiga esmalt 

maksimaalne vahemik ning liikuge sellest sammhaaval väiksematesse vahemikesse.  
2) Kui ekraa ile kuvatakse ai ult „1“, äitab see ülekoormust. Valige kõrgem vahemik. 
 

 

vahemikku; ühendage testjuhtmed testitavaga.  

näitab et kasutada ei tohi kõrgemat sisendpinget kui 600V. Kõrgem näit on võimalik,  

kuid see võib seadme rikkuda.  
4) Olge eriti ettevaatlik, mõõtes kõrge vahemiku pinget, elektrilöögi oht!  

AC pinge mõõtmine 
1) Ühendage testjuhtmed sisendterminalidega (punane V ja must COM). 
2) Keerake pöördlüliti V ~ vahemikku. Ühendage testjuhtmed testitavaga.  
Märkus 
1) Järgige DC pinge mõõtmise punkte 1, 2 ja 4.  

kuid see võib seadme rikkuda.  

näitab et kasutada ei tohi kõrgemat sisendpinget kui 600V. Kõrgem näit on võimalik,  

DC voolu mõõtmine 
1) Ühendage must testjuhe COM terminali. Voolule ≤200mA, ühendage punane testjuhe mA 

terminali. Voolule kuni 10A, ühendage punane testjuhe 10A terminali.  
 

Keerake pöördlüliti  vahemikku. Ühendage testjuhtmed jadas. Kuvatakse punase 

testjuhtme polaarsus.  
 

testjuhtme polaarsus 
Märkus 
 
1) Kui testitava voolu väärtus ei ole teada, keerake funktsioonilüliti maksimumvahemikku ning 

vähendage sammhaaval.  
2) Ülekoor use puhul kuvatakse „1“. Keerake fu ktsioo ilüliti suure asse õõtevahe ikku.  

näitab et maksimaalne sisendvool on 200mA.  Sisseehitatud kaitse: 200mA/600V  

ȹ5 x 20mm kaitseb elektriringi läbipõlemise eest. 10A vahemiku kaitse on 10A/600V ȹ6 x 25mm.   

AC voolu mõõtmine 
1) Ühendage must testjuhe COM terminali. Voolule ≤200mA, ühendage punane testjuhe mA 

terminali. Voolule kuni 10A, ühendage punane testjuhe 10A terminali.   

2) Keerake pöördlüliti A~ vahemikku. Ühendage testjuhtmed jadana testitavasse ringi.   

Märkus 

1) Järgige voolumõõtmise märkuseid 1, 2 ja 3.  

Takistuse mõõtmine 
1) Ühendage testjuhtmed sisendterminalidega (punane Ω ja must COM terminali) 
2) Keerake pöördlüliti Ω vahemikku; ühendage testjuhtmed paralleelselt testitava resistoriga.   

Märkus 

1) Kui testitav takistus on suurem kui valitud vahemiku maksimaalne väärtus, kuvatakse ekraanile 
ülekoor use ärge „1“. Valige suure  õõtevahe ik. Takistuste 1MΩ ja kõrgem puhul võtab 
lugemi stabiliseerumine mõne hetke aega, see on suure takistuse puhul normaalne.  

2) Kui sise d puudub, äiteks avatud ri gis, kuvab seade „1“. 
3) Kui kontrollite siseringide impedantsi, peab testitava ringi vooluühendus olema eemaldatud ning 

kõik kondensaatorid täielikult tühjaks laetud.  

Mahtuvuse mõõtmine 
Enne testitava mahtuvuse ühendamist, pidage meeles et igaks vahemiku muutmiseks on vajalik 
nullilähtestamise aeg. Nii ei mõjuta olemasolev lugem testimistäpsust.  

Märkus 

1) Kuigi mahtuvuse vahemikel on sisemine kaitse, peab siiski kõik testitavad  kondensaatorid 
tühjaks laadima, vältimaks seadmete rikkumist ja mõõtevigasid.  

2) Mahtuvuse mõõtmisel ühendage kondensaator mahtuvuse mõõteterminalidega.  
3) Mõõtes suurt mahtuvust, võtab lugemi stabiliseerumine mõne hetke aega.  

4) Ühik: 

Temperatuuri mõõtmine 
1) Temperatuuri mõõtmisel ühendage termopaari andur temperatuuriterminaliga, kontrollides samas 

polaarsust. Asetage mõõtmisotsik mõõdetava objekti peale või sisse. Tulemus kuvatakse ekraanile.    
 
Dioodide ja pidevuse mõõtmine 
1) Ühendage testjuhtmed sisendterminalidega (punane VΩ ja ust COM, pu asele testjuht ele „+“).  

Keerake pöördlüliti asendisse  Ühendage  testjuhtmed testitava dioodiga. Kuvatav lugem on  

dioodi edastatava pinge languse ligikaudne väärtus.   

 2) Ühendage testjuhtmed testitava ringiga.  Kui kahe testitava osa vaheline takistus on <10 Ω, kõlab 
sumistiheli.  

Automaatne väljalülitus 
3) Kui seadet ei kasutata ca 15 minuti jooksul, lülitub see ootereziimile. Voolutarbimine on 

sel ajal ca 7µA.  
4) Seadme taas tööreziimile lülitamiseks vajutage kaks korda voolulülitit.   

VI. HOOLDUS 
Seade on elektrooniline täppisinstrument. Seadet ei ole lubatud avada ega muuta.   
1) Ärge ühendage kõrgemat pinget kui 600V DC või 600VC RMS. 
2) Ärge ühendage pingeallikat kui funktsioonilüliti on vooluvahemikus, Ω vahemikus  

  või  vahemikus 

1) Ärge kasutage seadet mille patarei ei ole korrektselt ühendatud või mille patareikaas ei ole 
tugevalt kinnitatud.  

2) Patarei või kaitsme vahetamiseks peavad testjuhtmed olema eemaldatud ning vool välja 
lülitatud.  
 

Patarei sisestamine või vahetamine 
Kasutage 9V patareid. Patarei vahetamiseks järgige joonist 2 ning järgnevaid punkte:  
a. Lülitage seade välja ning eemaldage testjuhtmed sisendterminalidest.  
b. Avage seadme tagaküljel asuva patareipesa kaane kinnituskruvid, eemaldage kaas ning võtke 

patarei välja.  
c. Sisestage uus patarei, asetage kaas tagasi kohale ning kinnitage kruvidega.   

Kruvi 

Patarei 

VII. LISAD 
1. Kasutusjuhend ....................................................................... 1 TK 
2. Testjuhtmed .......................................................................... 1 PAAR 
3. Ristpunkt tüüpi õhuke K termopaar andur ............................. 1 TK  

Kõik õigused kaitstud.  
 
Tootjal on õigus tootmises olevaid seadmeid ja nende lisasid muuta ilma sellest eelnevalt 

teavitamata.  

 


