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TUTVUSTUS 

Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga.  
 

Hoiatus 
Elektrilöögi ja vigastuste ohu vältimiseks tutvuge enne seadme 
kasutussevõtmist hoolikalt selle kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.  

 

Digitaalne multimeeter, mudel GDM-360 (True RMS), GDM-397, GDM-398 ning 
GDM- 461 (True RMS) (edaspidi nimetatud ka kui “seade”) on 
automaatvahemikuga multimeetrid. 

 
Seadmega saab mõõta AC/DC pinget ja voolu, takistust, dioode, pidevust, 
mahtuvust, sagedust, temperatuuri (˚C või ˚F), hFE ning EF funktsiooni. Lisaks 
tavapärastele mõõtefunktsioonidele on seadmetel valikuliselt RS232C või USB port 
data hold funktsioon, suhteline reziim, tipu mõõtmine (GDM-461), patarei 
tühjenemise indikaator, ekraani taustvalgustus (GDM-360/397/398) ning 
ootereziim (GDM-398/397/360). Kui ei ole märgitud teisiti, kehtib käesolev 
kasutusjuhend kõikide mudelite kohta.  
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Pakend sisaldab 

Kontrollige pakendit avades et seadmel ei esineks defekte ning kõik osad oleksid 
olemas. Kontakteeruge vajadusel kohaliku edasimüüjaga.  

 
 Kirjeldus TK 

1 Kasutusjuhend 1 tk 

2 Testjuhtmed 1 paar 

3 K-tüüpi temperatuuriandur (termopaar) (ainult GDM-397) 1 tk 

4 Mitmeotstarbeline pistik 1 tk 

5 9V patarei (NEDA1604, 6F22 või 006P)(sisseehitatud) 1 tk 

6 RS232C liidesekaabel (välja arvatud GDM-398) 1 tk 

7 USB kaabel (müügil eraldi)(välja arvatud GDM-398) 1 tk 

8 Paigaldusjuhend ja arvutitarkvara (CD-ROM) (koos RS232C või USB 
kaabliga, välja arvatud GDM-398) 

1 tk 

 



6 

TUTVUSTUS 
 

 

 

Ohutusnõuded 

Seade vastab EN61010-1 ning EN61010-2-030 standarditele, saastetase 2, ülepinge 
kategooria (CAT. III 1000V, CAT. IV 600V) ning topeltisolatsioon. 

 
Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhendile ning järgides ohutusnõudeid.  

 
Märge Hoiatus märgib ohtu kasutajale, seadmele või testitavatele objektidele.  

 
Märge Märkus märgib olulist informatsiooni.  

 
Elektrisümbolite selgituse leiate lk 9.  
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Ohutusnõuded 

Hoiatus 
Elektrilöögi, vigastuste ja seadme rikkumise vältimiseks järgige seadet 
kasutades alati ohutusnõudeid ja kasutusjuhendit.  

 Kontrollige enne seadme kasutamist, et sellel ei esineks defekte ja et selle 
ümbris ning kõik osad ja konnektoreid ümbritsev isolatsioon oleksid terved.  

 Kontrollige et testjuhtmed oleksid terved. Vahetage testjuhtmed vajadusel 
ainult sama tüüpi ja sobivate näitajatega testjuhtmetega.  

 Ärge kasutage suuremat kui lubatud pinget.  

 Seadme rikkumise vältimiseks peab pöördlüliti olema korrektses asendis ning 
selle asendit ei tohi muuta mõõtmise ajal.  

 Olge elektrilöögi vältimiseks eriti ettevaatlik, mõõtes pinget üle 60V DC või 30V 
rms AC. 
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 Kasutage mõõtmiseks korrektset terminali, funktsiooni ja vahemikku.  

 Ärge kasutage ega hoiustage seadet kõrge temperatuuriga, niiskes, 
plahvatusohtlikus, tuleohtlikus või tugeva magnetväljaga keskkonnas.  

 Hoidke sõrmed testjuhtmeid kasutades sõrmekaitse taga.  

 Eraldage enne takistuse, pidevuse ja dioodide testimist ringist vool ning laadige 
kõik kondensaatorid tühjaks.  

 Kontrollige enne voolu mõõtmist seadme kaitsmeid ning lülitage enne seadme 
ringiga ühendamist sellest vool välja. Kui seade on ringi ühendatud, lülitage 
vool sisse.  

 Asendage patarei koheselt kui seade kuvab                       patarei tühjenemise 
indikaatori. Tühjeneva patareiga võib seade anda ebakorrektse 
mõõtetulemuse mis võib põhjustada elektrilöögi ja vigastuste või kahjustuste 
ohu.  

 Kasutage vajadusel ainult sama mudelinumbriga või identsete näitajatega 
asendusosi.  

 Seadme siseringi ei ole lubatud muuta.  
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 Kasutage puhastamiseks pehmet lappi ja pehmetoimelist puhastusvahendit. 
Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid.  

 Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides. 

 Kui seade ei ole kasutuses, lülitage see välja. Kui seadet ei kasutata pikema aja 
jooksul, eemaldage sellest patareid.  

 Kontrollige seadme patareid, vahetage see koheselt juhul kui see lekib.  

 

Elektrisümbolid 
 

 AC või DC  Maandus 

 Topeltisolatsioon  Patarei tühjeneb 
 

 

 
Hoiatus, lugege kasutusjuhendit 

 

 

Vastab EL standarditele 



TUTVUSTUS 

10 

 

 

 

Seadme tutvustus  (joonis 1) 

1. LCD ekraan 

2. Funktsiooninupud 

3. Kollane nupp 

4. Sinine nupp 

5. Pöördlüliti 
6. Sisendterminalid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1 

2 
1 

3 4 

5 

6 
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Pöördlüliti

Pöördlüliti funktsioonid                                                                                            

vastavalt lüliti asendile.

Pöördlüliti asend          Funktsioon

V , mV  AC ja DC pinge mõõtmine
V      AC pinge    mõõtmine (ainult GDM-360)  

V        DC pinge mõõtmine (ainult GDM-360)

Ω Takistuse mõõtmine

 Dioodi test

 Pidevuse test

 Mahtuvuse test

Hz % Sageduse ja töötsükli test
˚C Temperatuur (Celsius, ainult GDM-397)

˚F Temperatuur (Fahrenheit, ainult GDM-397)

hFE Transistor (ainult GDM-398)

A  DCA ning ACA mõõtmine

mA  DCmA ning ACmA mõõtmine

10A  10A DC ning AC mõõtmine
EF Anduri test (ainult GDM-398)

OFF Väljalülitamine
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Funktsiooninupud 

Funktsiooninuppude kirjeldus:  
Nupp Kasutamine 

    LIGHT (va GDM-461) Vajutage ja hoidke 2 sek, taustvalgustuse sisse/välja lülitamiseks. 

Hold Vajutage Data hold reziimi avamiseks/sulgemiseks.  

SININE nupp Vajutage funktsiooni muutmiseks. 

Kollane (GDM-461) 

Hz% (va GDM-461) 

Vajutage Hz% nuppu (va GDM-461) või kollast nuppu (GDM-
461) sageduse ja töötsükli mõõtmiseks.

RANGE  Vajutage manuaalse vahemiku avamiseks, seade piiksub.
 Vajutage valitud funktsiooni vahemike vahel vahetamiseks, seade

piiksub.
 Vajutage ja hoidke 2 sekundit automaatvahemiku reziimi

tagasiliikumiseks, seade piiksub.

MAX/MIN(va 461) Vajutage max ja min väärtuste valikuks.

REL   Vajutage REL reziimi avamiseks.
 Vajutage uuesti REL reziimist väljumiseks.
 Mudel GDM-360/397: vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit

RS232C või USB reziimi avamiseks või sulgemiseks* (valikuline).

*Märkus: mudeliga GDM-461 ei ole vajalik REL  nuppu
vajutada kuna selle RS232C/USB reziim on lubatud juba seadet
sisse lülitades.
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 *Märkus: mudeliga GDM-398, vajutades 2 sekundit REL  nuppu, 
kuvatakse ka DATA OUTPUT  sümbol, kuid GDM-398 see 
funktsioon puudub, sümboli võib jätta tähelepanuta. 

PEAK (GDM-461)  Vajutage kuvamaks Pmax ja Pmin lugemid. 
 Vajutage ja hoidke 2 sek Peak reziimist väljumiseks.  
 CAL  näitab seadme käivitatud isekalibreerimisreziimi. 

 

Ekraanisümbolid 
 

 Sümbol Kirjeldus 

1  Data hold funktsioon on aktiivne. 

2  Ootereziimi indikaator.  

3  Negatiivse lugemi näit. 

4 AC AC mõõtmise indikaator. 

5 DC DC mõõtmise indikaator. 

6 
 

 

 
Seadme automaatvahemiku reziim, seade valib 
automaatselt vahemiku. 

7 MANU Manuaalvahemiku reziim. 

8 OL Sisendväärtus on valitud vahemikule liiga suur.  

9 hFE Transistori testi indikaator. 

10  Dioodi test. 
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11  Pidevustesti sumisti sees. 

12 MAX/MIN Max ja min lugem. 

13  
 
 

Andmeväljund on töös. 
Märkus: sümbolil puudub funktsioon mudeliga GDM-398. 

14   Patarei on tühjenemas. 

Hoiatus: asendage patarei koheselt, vältimaks 
ebakorrektseid lugemeid mis võivad põhjustada 
elektrilöökide, vigastuste ja kahjustuste ohu.  

 

15  Anduri test töös. 

16  REL funktsioon sisse lülitatud. Seade kuvab salvestatud 
väärtuse miinus mõõdetud väärtuse.  
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Ω, kΩ, MΩ Ω: Oom.  Takistuse ühik. 

kΩ: Kilo-oom.  1 x 103 või 1000 oomi. 

MΩ: Megaoom.  1 x 106 või 1,000,000 oomi. 

V, mV V: Volt.  Pinge ühik. 

mV: Millivolt.  1 x 10-3 või 0.001 volti. 

A, mA, µA A: Amper.  Voolu ühik. 

mA: Milliamper. 1 x 10-3 või 0.001 amprit. 

µA: Mikroamper. 1x 10-6 või 0.000001 amprit.  

nF, µF, mF, F F: Farad.  Mahtuvuse ühik. 
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  mF: Millifarad. 1 x 10-3 või 0.001 faradit. 

µF: Mikrofarad. 1 x 10-6 või 0.000001 faradit. 

nF: Nanofarad. 1 x 10-9 või 0.000000001 faradit.  

˚C, ˚F ˚C: Temperatuuriühik. 

˚F: Temperatuuriühik. 

Hz, kHz, MHz Hz: Herts.  Sageduse ühik. 

kHz: Kiloherts.  1 x 103 või 1,000 hertsi. 

MHz: Megaherts.  1 x 106 või 1,000,000 hertsi. 

 Transistori ühik. 



16 

KASUTAMINE 
 

 

 

KASUTAMINE 

A. DC/AC pinge mõõtmine  (joonis 2) 
 

  
GDM-360/397/398  

Joonis2 
GDM-461 

 

Märkus 
Mudelil GDM-360 ei ole AC/DC pingevahemikku      (V   ).  Selleasemel on 
sellel AC/DC mV vahemik(mV   ) ning eraldi AC ja DC pingevahemikud   (V   , 
V ). 

AV V 



17 

GDM-360/397/398/461 Kasutusjuhend 
 

 

 

Hoiatus 
Elektrilöögi, kahjustuste ja vigastuste vältimiseks ärge mõõtke kõrgemat pinget  
kui 1000V. 

   Olge eriti ettevaatlik, vältimaks kõrget pinget mõõtes elektrilöögi ohtu.  
 

1. Kinnitage punane testjuhe V terminali ning must testjuhe COM terminali.
2. Keerake pöördlüliti asendisse V; DC mõõtmine on määratud vaikimisi,

liikumaks DC ja AC reziimide vahel, vajutage SINIST nuppu. Ühendage
testjuhtmed. Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile. GDM-397/398: kuvab
siinuslaine efektiivse väärtuse (keskmine väärtusvastus).
GDM-360/461: kuvab tegeliku rms väärtuse.

3. Vajutage Hz% (GDM-360/397/398) nuppu või kollast nuppu (GDM-461)
sageduse ja töötsükli väärtuste saamiseks.

 Sisendi amplituud: (DC nihe on null)
 Sisendi amplituud: ≥ vahemik ×30%
 Sagedusvastus: GDM-397/398: ≤400Hz, GDM-360/461: ≤1kHz
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Märkus 

 Igas vahemikus on seadme sisendimpedants 10MΩ välja arvatud mV 

vahemikus mille sisendi impedants on 3000MΩ.  See võib põhjustada 
mõõtevigasid kõrge impedantsiga ringides. Kui ringi impedants on väiksem 
või võrdne 10kΩ, on viga ebaoluline (0.1% või väiksem). 

 GDM-398: mõõtes mV, peate vajutama mV vahemiku avamiseks manuaalselt 
RANGE nuppu. 

 

 GDM-397: AC/DC pinge mõõtevahemikud ning AC/DC mV mõõtevahemikud 
on eraldatud. Kui pöördlüliti on AC/DC pinge asendis  (V   ), saab RANGE 
nuppu kasutada liikumaks erinevates pinge mõõtmise vahemikes. Samal viisil 
saab juhul kui pöördlüliti on AC/DC mV asendis (mV   ), saab RANGE nuppu 
kasutada liikumaks erinevates mV mõõtevahemikes.  

 Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmed objekti ja seadme 
küljest.  
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B. DC/AC voolu mõõtmine  (joonis 3) 
 

  
GDM-360/397/398 

Joonis 3 

GDM-461 

A A 
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Hoiatus 
Lülitage vool enne seadme testitava ringiga ühendamist välja.  

 
Elektrilöögi ja vigastuste oht kasutajale ning seadme rikkumise oht, kui kaitse 
põleb mõõtmise ajal läbi.  

 
Kasutage iga mõõtmise jaoks korrektset terminali, funktsiooni ning vahemikku.  

 
Kui testjuhtmed on vooluterminalidega ühendatud, ärge ühendage neid 
paralleelselt ühtegi ringi.  

 
Mõõtmine: 
1. Kinnitage punane testjuhe μmA või A sisendterminali ning must COM 

terminali. 
2. Keerake pöördlüliti asendisse μA, mA või A. 
3. Vaikimisi on seade DC voolu mõõtereziimil. Liikumaks DC ja AC voolu 

mõõtmise funktsioonide vahel, vajutage SINIST nuppu. 
4. Ühendage testjuhe jadas testitava ringi tagasipöörduva juhtmega. Mõõdetud 

väärtus kuvatakse ekraanil.  
GDM-397/398: kuvab siinuslaine efektiivse väärtuse (keskmine väärtusvastus). 
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Märkus 

 Kui mõõdetava voolu väärtus ei ole teada, valige kõrgeim vahemik ning 
liikuge sammhaaval allapoole kuni korrektse tulemuseni.  

 Ohutuse tagamiseks peaks suurema kui 5A (>5A) mõõteaeg olema vähem kui 
10 sekundit, ooteaeg enne järgmist mõõtmist peaks olema 15 minutit.  

 Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmed testitava objekti ja seadme 
küljest.  

GDM-360/461: kuvab tegeliku rms väärtuse.
5. Vajutage sageduse ja töötsükli väärtuse leidmiseks Hz% (GDM-

360/397/398) või kollast nuppu (GDM-461).
 Sisendi amplituud: (DC nihe null)
 Sisendi amplituud: ≥ vahemik × 30%
 Sagedusvastus: GDM-397/398: ≤400Hz, GDM-360/461: ≤
1kHz
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C. Takistuse mõõtmine  (joonis 4) 
 

 
Joonis 4 

mAuA            COM      VΩHz 
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Hoiatus 
Seadme ja mõõdetava objekti rikkumise vältimiseks eraldage enne mõõtmist 
ringi vooluühendus ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks.  

 
Vigastuste vältimiseks ärge sisestage suuremat pinget kui DC 60V või AC 30V. 

 
Takistuse mõõtmine:  

 
1. Kinnitage punane testjuhe Ω terminali ning must testjuhe COM terminali. 
2. Keerake pöördlüliti asendisse Ω; takistuse mõõtmine on valitud vaikimisi 

(Ω), vajadusel vajutage SINIST nuppu Ω mõõtereziimi valikuks.  
3. Ühendage testjuhtmed. Kui resistoril või SMT resistoril on juhe olemas, on 

mugavam ühendada see testimiseks kaasasoleva mitmeotstarbelise pesa 
kaudu.  

4. Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile.  
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Märkus 

 Testjuhtmed võivad anda takistuse mõõtmisel 0.2Ω kuni 0.5Ω  veanäidu. Täpse 
tulemi saamiseks madala takistusega mõõtmiste puhul lühistage eelnevalt 
juhtmed ning kasutage relatiivse mõõtmise funktsiooninuppu REL   
automaatselt mõõdetud väärtusest juhtmete takistuse lahutamiseks.  

 Kui Ω lugem lühistatud testjuhtmetega ei ole ≤0.5Ω, kontrollige et 
testjuhtmed oleksid korralikult kinnitatud.  

 Kõrge takistuse mõõtmise puhul (>1MΩ) on normaalne et mõõtmistulemuse 
stabiliseerumine võtab mõne sekundi aega. Kasutage täpse tulemuse saamiseks 
võimalikult lühikesi testjuhtmeid või kasutage mõõtmiseks kaasasolevat 
mitmeotstarbelist pistikupesa.  

 Ekraanile kuvatakse OL avatud ringi puhul või kui resistori väärtus on 
kõrgem kui seadmega valitud vahemik.  

 Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmed mõõdetud ringist ning 
seadme küljest.  
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D. Pidevuse testimine  (joonis 5) 
 

 
Joonis 5 
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Hoiatus 
Seadmete rikkumise vältimiseks eemaldage enne testimist ringi vooluühendus 
ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks.  

 
Vigastuste vältimiseks ärge sisestage kõrgemat pinget kui DC 60V või AC 30V. 

 
Testimine:  
1. Kinnitage punane testjuhe Ω terminali ning must COM terminali. 
2. Keerake pöördlüliti asendisse   ning vajutage SINIST nuppu   

mõõtereziimi valikuks.  
3. Sumistiheli kõlab pidevalt kui testitav resistor on <10Ω. Sumisti 

puudub kui testitav resistor on >35Ω. 
Märkus 

 GDM-360/397/398: avatud ringi pinge on ca 0.45V 
GDM-461: avatud ringi pinge on ca –3V 

 Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmed testitava ringi ja seadme 
küljest.  
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E. Dioodi test  (joonis 6) 
 

 
Joonis 6 
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Hoiatus 
Seadmete rikkumise vältimiseks eemaldage enne testimist ringi vooluühendus 
ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks. 

 
Vigastuste vältimiseks ärge sisestage kõrgemat pinget kui DC 60V või AC 30V. 

 
 

1. Kinnitage punane testjuhe Ω terminali ning must COM terminali. 
2. Keerake pöördlüliti asendisse  ning vajutage SINIST nuppu  

mõõtereziimi valikuks. 
3. Pooljuhtkomponendi edastatava pinge languse mõõtmiseks asetage punane 

testjuhe komponendi anoodile ja must testjuhe katoodile. Mõõtetulemus 
kuvatakse ekraanile.  

 
Märkus 

 Ringis peaks hea tulemus olema 0.5V kuni 0.8V; kuid see võib varieeruda 
sõltuvalt takistusest.  
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 Kontrollige et kinnitaksite testjuhtmed korrektselt. Ekraanile kuvatakse OL kui 
testitav diood on avatud või polaarsus tagurpidi ühendatud. Tulemus kuvatakse 
pinge ühikutes (V). 

 Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmed testitava ringi ja seadme 
küljest. 
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F. Mahtuvuse mõõtmine  (joonis 7) 
 

 
Joonis 7 

mAuA VΩHz 
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Hoiatus 
Seadmete rikkumise vältimiseks eemaldage enne testimist ringi vooluühendus 
ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks. Kasutage DC pinge funktsiooni 
kontrollimaks et kondensaatorid on tühjaks laetud.  
Mõõtmine: 
1. Kinnitage punane testjuhe   terminali ning must testjuhe COM terminali. 
2. Keerake pöördlüliti asendisse . Mudelil GDM-360/397/398, vajutage 

SINIST nuppu nF mõõtereziimi valikuks.  
 Nüüd kuvab seade fikseeritud väärtuse nagu näidatud allpool, see on 

seadme sisemine mahtuvus. Täpsuse kindlustamiseks, mõõtes väikese 
väärtusega mahtuvust, peab sellest väärtusest lahutama mõõdetud 
väärtuse. Selleks saab kasutada REL reziimi.  
GDM-360/397/398: ca 10nF 
GDM-461: ca 50pF 

 Mugav võimalus on kasutada juhtmega kondensaatori või SMT 
kondensaatori mõõtmiseks seadmega kaasasolevat mitmeotstarbelist 
pistikut. Ühendage testitav kondensaator mitmeotstarbelise pistiku 
vastavasse “+” ning “-” pessa. See meetod on stabiilsem ning sobib 
väikese mahtuvuse mõõtmiseks.  
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3. Ühendage testjuhtmed objektiga.  
Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile. 

Märkus 

 Suurema kui 100μF mahtuvuse mõõtmine kestab pikemat aega. 

 Ekraanile kuvatakse OL kui testitav kondensaator on lühises või ületab 
maksimumvahemikku.  

 Mõõtmise lõppedes eemaldage kõik ühendused.  
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G. Sageduse mõõtmine  (joonis 8) 
 

  
GDM-360/397/398 GDM-461 

Joonis 8 

Hoiatus 
Vigastuste vältimiseks ärge kasutage sagedust mõõtes rohkem kui 30V rms. 

 
Mõõtmine:  
1. Kinnitage punane testjuhe Hz terminali ning must testjuhe COM terminali. 
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2. Keerake pöördlüliti asendisse Hz%; vaikimisi seadetes on määratud sageduse
mõõtmine (Hz), vajutage vajadusel Hz mõõtereziimi valikuks Hz% nuppu
(GDM-360/397/398) või kollast nuppu (GDM-461).

3. Ühendage testjuhtmed.
Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.

4. Töötsükli mõõtmiseks vajutage Hz % nuppu (GDM- 360/397/398) või kollast 

nuppu (GDM-461) ning valige % mõõtereziim.
Märkus

 Sisendi amplituud: (DC nihe on null)
GDM-360/397/398: Kui 10Hz ~ 10MHz: 200mV ≤a ≤ 30Vrms
GDM-461: Kui 10Hz ~ 10MHz: 300mV ≤a ≤ 30Vrms

Kui ≈10MHz ~ 40MHz: 400mV ≤ a ≤ 30Vrms
Kui ≥ 40MHz: täpsustamata

 GDM-461: mõõtes audiosagedust, kui sisendpinge on suurem kui 15 volti,
simuleerib seade samal sagedusel heli.

 Eemaldage ühendused kui mõõtmine on lõpetatud.
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H. Temperatuuri mõõtmine (ainult GDM-397)  (joonis 9) 
 

 
Joonis 9 

Kaasasolevat K-tüüpi punktkontakt 
temperatuuriandurit saab kasutada 

ainult väiksemate kui 230°C 

temperatuuride mõõtmiseks  
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 Hoiatus 
Vigastuste vältimiseks ärge kasutage suuremat pinget kui DC 60V või AC 30V. 

 

Mõõtmine: 
1. Keerake pöördlüliti asendisse ˚C või ˚F 
2. Kinnitage temperatuuriandur sisendterminali, nagu näidatud joonisel 9. 
3. Asetage temperatuuriandur mõõdetavale objektile. Tulemus 

kuvatakse mõne sekundi pärast ekraanile.  
4. Vajutage SINIST nuppu valikuks ˚C või ˚F. 

 
Märkus 

 Mõõtevigade vältimiseks, eriti madala temperatuuri mõõtevigade vältimiseks, 
kontrollige et töökeskkonna temperatuur ei ületaks 18 ~ 28˚C. 

 Mõõtmise lõpus eemaldage andur objktilt ning seadme sisendterminalist.  
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I. Transistori hFE mõõtmine (ainult GDM-398)  (joonis 10) 
 

 
Joonis 10 



KASUTAMINE 

38 

 

 

 

1. Keerake pöördlüliti asendisse hFE. 

2. Kinnitage mitmeotstarbeline pistik sisendterminali nagu näädatud joonisel 10. 
3. Ühendage testitav transistor vastavate pistikupesadega.  
4. Ekraanile kuvatakse hFE lähim väärtus.  

 
Märkus 

 Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage ühendused.  
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J. EF funktsioon (ainult GDM-398)  (joonis 11) 
 

 
Joonis 11 
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EF funktsiooni kasutamine:  
1. Keerake pöördlüliti asendisse EF ning eemaldage testjuhtmed 

sisendterminalidest.  

2. Suunake seadme esiosa märgisega  mõõdetava objekti suunas.  
3. Ekraanikuva võib olla erinevat tüüpi:  

Ekraanile kuvatakse erineva suurusega numbrid, märkimaks 

tuvastatud signaali tugevust.  

Kui ekraanile kuvatakse OL, piiksub sumisti ning punane LED vilgub.  



GDM-360/397/398/461 Kasutusjuhend 

41 

 

 

 

Hold reziim 

Hoiatus 
Elektrilöögi ja vigastuste ohu vältimiseks ärge kasutage Hold reziimi 
tuvastamaks kas ring on voolu alt väljas. Hold reziim ei tuvasta ebastabiilseid 
või häiritud lugemeid.  

 
Hold reziim töötab kõikide mõõtefunktsioonidega. 

 Vajutage Hold reziimi avamiseks HOLD nuppu; seade piiksub.  

 Vajutage Hold reziimilt väljumiseks uuesti HOLD nuppu; seade piiksub.  

 Hold reziimil  kuvatakse ekraanil.  
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RANGE nupp 

 Vajutage RANGE nuppu manuaalvahemiku reziimi avamiseks; seade piiksub.  
 Vajutage valitud funktsiooni vahemike vahel liikumiseks RANGE nuppu; 

seade piiksub.  
 Tagasi automaatvahemiku reziimile liikumiseks vajutage ja hoidke RANGE 

nuppu kauem kui 2 sekundit; seade piiksub.  
 

MAX MIN nupp (ainult GDM-360/397/398) 

 Vajutage max ja min väärtuste salvestamise alustamiseks MAX MIN nuppu. 
Kuvatakse kõrged (MAX) ning madalad (MIN) lugemid. Seade avab 
manuaalvahemike reziimi kui vajutate MAX MIN nuppu. 

 MAX MIN reziimist väljumiseks vajutage ja hoidke MAX MIN nuppu kauem 
kui 2 sekundit.  

 

Peak Hold funktsioon (ainult GDM-461) 

 Vajutage pinge ja voolu mõõtereziimil PEAK nuppu et avada manuaalse 
vahemiku reziim ning alustada Pmax ning Pmin väärtuste salvestamist. 
Ekraanile kuvatakse MANU/Pmax. 

 Vajutage uuesti PEAK, et kuvada MANU/Pmin. 
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 Vajutage PEAK, liikumaks läbi kuvatavate Peak Max ja Peak Min lugemite.  
 Peak reziimilt väljumiseks vajutage ja hoidke PEAK nuppu kauem kui 2 

sekundit. Ekraanile kuvatakse hetke mõõteväärtused.  
 Ärge vajutage PEAK nuppu kui seade on CAL reziimil. 

 

Väljundandmed (va GDM-398) 

 Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit REL  nuppu, et avada või sulgeda 
RS232C või USB reziim. 

 Ootereziimi funktsioon ei tööta kui avatud on RS232C või USB reziim,  
ikooni ekraanil ei kuvata (ainult GDM-397/360/398*). *Märkus: GDM-398  
mudelil funktsioon puudub.  

 Kui seade teostab HOLD, MAX/MIN või REL mõõtmist, kuvatakse ekraanil 
vastavad lugemid (Hold, Max, Min, REL) kuid liidese väljund väljastab tegeliku 
olemasoleva mõõteväärtuse sisendterminalist.  

 GDM-461 mudeli Data Output reziim avaneb automaatselt.  
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Näiteks, kui salvestatud väärtus on 20.0V ning hetke mõõteväärtus on 22.0V, 
oleks lugem 2.0V. Kui uus mõõteväärtus on salvestatud väärtusega võrdne, 
kuvatakse lugemiks 0.0V. 

 
REL reziimi avamiseks või sulgemiseks: 

 Vajutage REL reziimi avamiseks REL , ning hetke mõõtetulemus 
lukustatakse salvestatud väärtusena. Ekraanile kuvatakse “0”. 

 Vajutage salvestatud väärtuse lähtestamiseks ja REL reziimist väljumiseks uuesti 

REL . 

Relatiivse väärtuse reziimi kasutamine

REL reziim töötab kõikide mõõtefunktsioonidega, välja arvatud sageduse/

töötsükli mõõtmine. See funktsioon lahutab salvestatud väärtuse hetke
mõõteväärtusest ning kuvab tulemuse.
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SININE nupp 

Kasutatakse soovitud mõõtefunktsiooni valikuks kui pöördlüliti ühel positsioonil 
on rohkem kui üks funktsioon.  

 

Ekraani taustvalgustuse sisselülitamine (ainult GDM-360/397/398) 

Hoiatus 
Vigade vältimiseks, lugedes tulemust hämaralt ekraanilt, kasutage ekraani 
taustvalgustuse funktsiooni.  
 Vajutage ja hoidke taustvalgustuse sisse lülitamiseks HOLD/LIGHT nuppu 

(kollane nupp) rohkem kui 2 sekundi jooksul.   
 Taustvalgustus lülitub automaatselt välja 10 sekundi pärast.  

 
Ootereziim (ainult GDM-360/397/398) 

Patareide säästmiseks lülitub seade automaatselt välja, kui seda ei ole kasutatud 15 
minuti jooksul.  

Seadme taas sisselülitamiseks keerake pöördlülitit või vajutage mõnda nuppu.   

Ootereziimi keelamiseks vajutage seadet sisse lülitades SINIST nuppu.  
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TEHNILISED ANDMED 

 Max pinge terminalide ja maanduse vahel:              

Vastavalt erinevatele sisendvahemikele kaitsepinge jaoks.  

  Kaitsmed μAmA sisendterminalile: 600mAH 1000V φ6.35x31.8mm. 

  Kaitsmed 10A sisendterminalile: 10A H 1000V φ10.3x38.1mm. 

 Ekraan 
 GDM-397/398: Max lugem: 4000 (sagedus 9999), analoog 

tulpdiagramm: 41 segmenti 
 GDM-360: Max lugem: 6000 (sagedus 9999), analoog 

tulpdiagramm: 61 segmenti 
 GDM-461: Max lugem: 22000, analoog tulpdiagramm: 46 

segmenti 

 Mõõtekiirus: uueneb 2~3 korda sekundis. 

 Vahemik: automaatne või manuaalne 

 Polaarsuskuva: automaatne 
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 Ülekoormuse indikaator: kuva OL 

 Patarei tühjenemine: kuva  

 Temperatuur: 
 Töökeskkond: 0˚C ... +40˚C (32˚F ... +104˚F). 
 Hoiustamine: -10˚C ... +50˚C (14˚F ... +122˚F). 

 Suhteline niiskus: 
 ≤75% @ 0˚C ~ 30˚C alla 
 ≤50% @ 30˚C - 40˚C. 

 Patarei tüüp:  9V (NEDA1604 või 6F22 või 006P). 

 Elektromagnetväljad võivad põhjustada mõõtevigasid, mõõtetulemus 
normaliseerub kui segaja on eemaldatud.  

 Mõõdud: 180 x 87 x 47 mm. 

 Kaal: ca 370g (patareiga). 

 Nõuetelevastavus: 
EN 61010-1, EN 61010-2-030 CAT.III 1000V, CAT.IV 600V ülepinge ja 
topeltisolatsiooni standard. 

 Sertifikaat: 



48 

TEHNILISED ANDMED 
 

 

 

Täpsus 

Täpsus: ±(a% lugem + b arv), garanteeritud 1 aasta jooksul. 
Töökeskkond：18˚C ~28˚C. 
Suhteline niiskus: <75%. 

 

DC pinge 

GDM-397/398 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Sisendi impedants Fikseeritud 
sisendväärtus GDM-398 GDM-397 

40mV 0.01mV  ±(0.8%+3) ca >3000MΩ  

 

1000V dc/ac (Vpp) 

400mV 0.1mV ±(0.8%+3) 

4V 0.001V  

±(0.5%+1) 

 

ca 10MΩ 
40V 0.01V 

400V 0.1V 

1000V 1V ±(1.0%+3) 
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GDM-360 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Sisendi impedants Fikseeritud sisendväärtus 

60mV 0.01mV ±(0.8%+3) 
ca >3000MΩ 

 

 

1000V dc/ac (Vpp) 

600mV 0.1mV ±(0.8%+3) 

6V 0.001V  

±(0.5%+1) 

 

ca 10MΩ 
60V 0.01V 

600V 0.1V 

1000V 1V ±(1.0%+3) 

GDM-461 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Sisendi impedants Fikseeritud sisendväärtus 

220mV 0.01mV ±(0.1%+5) ca >3000MΩ  

 

1000V dc/ac (Vpp) 

2.2V 0.0001V  

±(0.1%+2) 

 

ca 10MΩ 
22V 0.001V 

220V 0.01V 

1000V 0.1V ±(0.1%+5) 
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AC pinge 

GDM-397/398 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus 45~400Hz Ssiendi impedants Fikseeritud 

sisendväärtus GDM-398 GDM-397 

40mV 0.01mV  ±(1.2%+5) ca >3000MΩ  

 
1000V dc/ 
750Vrms ac 

400mV 0.1mV  

±(1.0%+3) 
4V 0.001V  

ca 10MΩ 
40V 0.01V 

400V 0.1V 

750V 1V ±(1.2%+5) 

 Kuvatakse siinuslaine efektiivne väärtus. Vahemik mV kasutatakse 5% kuni 
100% vahemikust. 
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GDM-360 
 

Vahemik Resolutsioo
n 

Täpsus Sisendi 
impedants 

Fikseeritud 
sisendväärtus 45~1kHz >1kHz~3kHz 

60mV 0.01mV ±(1.2%+5) ±(2.0%+5) ca 

>3000MΩ 

 

 
1000V dc/ 
750Vrms ac 

600mV 0.1mV 

6V 0.001V ±(1.0%+3) ±(1.5%+5)  
ca 
10MΩ 

60V 0.01V 

600V 0.1V 

750V 1V ±(1.2%+5) ±(3.0%+5) 

 GDM-360: 
 Tegelik RMS on kehtiv 10% vahemikust kuni 100% vahemikust. 

 AC tipufaktor võib olla kuni 3.0 välja arvatud 750V kus see on 1.5. 

 10 arvu jääklugem lühistatud testjuhtmetega, ei mõjuta määratud 

täpsust.  
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GDM-461 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Sisendi 
impedants 

Fikseeritud 
sisendväärtus 45~1kHz >1kHz~10kHz 

220mV 0.01mV ±(1.0%+10) ±(1.5%+50) ca 
>3000MΩ 

 

 

1000V dc/ 
750Vrms ac 

2.2V 0.0001V ±(0.8%+10) ±(1.2%+50)  

ca 
10MΩ 

22V 0.001V 

220V 0.01V ±(2.0%+50) 

750V 0.1V ±(1.2%+10) ±(3.0%+50) 

 Tegelik RMS kasutatav 10% vahemikust kuni 100% vahemikust. 

 AC tipufaktor võib olla kuni 3.0 välja arvatud 750V kus see on 1.5. 
 10 arvu jääklugem lühistatud testjuhtmetega, ei mõjuta määratud täpsust.  
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DC vool 

GDM-397/398 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormuskaitse 

400μA 0.1μA ±(1.0%+2) Kaitse 1: F600mA H 

1000V,φ6.35 

x 31.8mm 

4000μA 1μA 

40mA 0.01mA ±(1.2%+3) 

400mA 0.1mA 

4A 0.001A ±(1.5%+3) Kaitse 2: F10A H 1000V,φ10.3 x 

38.1mm 10A 0.01A 

Märkus: 

 Kui ≤5A: pidev mõõtmine on lubatud. 

 Kui >5A: pidev mõõtmine alla 10 sekundi, mõõtmiste vaheline ooteaeg 
vähemalt 15 minutit.  
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GDM-360 
 

Vahemik  Resolutsioon Täpsus Ülekoormuse kaitse 

600μA 0.1μA  

±(1.0%+3) 

kaitse 1: F600mA H 

1000V,φ6.35 

x 31.8mm 

6000μA 1μA 

60mA 0.01mA 

600mA 0.1mA 

6A 0.001A ±(1.2%+5) Kaitse 2: F10A H 1000V,φ10.3 x 

38.1mm 10A 0.01A 

Märkus: 

 Kui ≤ 5A: pidev mõõtmine on lubatud. 

 Kui > 5A: pidev mõõtmine alla 10 sekundi, mõõtmiste vaheline ooteaeg 
vähemalt 15 minutit. 
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GDM-461 
 

Vahemik  Resolutsioon Täpsus Ülekoormuse kaitse 

220μA 0.01μA  

±(0.5%+10) 

Kaitse 1: F600mA H 

1000V,φ6.35 

x 31.8mm 

2200μA 0.1μA 

22mA 0.001mA 

220mA 0.01mA 

10A 0.001A ±(1.2%+50) Kaitse 2: F10A H 1000V,φ10.3 x 

38.1mm 

Märkus: 

 Kui ≤ 5A: pidev mõõtmine on lubatud. 

 Kui > 5A: pidev mõõtmine alla 10 sekundi, mõõtmiste vaheline ooteaeg 
vähemalt 15 minutit. 
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AC vool 

GDM-397/398 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus 
45Hz~400Hz 

Ülekoormuskaitse 

400μA 0.1μA ±(1.2%+5) Kaitse 1: F600mA H 1000V,φ 

6.35 x 31.8mm 4000μA 1μA 

40mA 0.01mA ±(1.5%+5) 

400mA 0.1mA 

4A 0.001A ±(2.0%+5) Kaitse 2: F10A H 1000V,φ10.3 x 

38.1mm 10A 0.01A 

Märkus: 

 Kui ≤5A: pidev mõõtmine on lubatud. 

 Kui > 5A: pidev mõõtmine alla 10 sekundi, mõõtmiste vaheline ooteaeg 
vähemalt 15 minutit. 

 Kuvab siinuslaine efektiivväärtuse. 
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GDM-360 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormuskaitse 

45~1kHz 1kHz~3kHz 

600μA 0.1μA 
±(1.2%+5) ±(1.5%+5) 

Kaitse 1: F600mA H 1000V,φ 

6.35 x 31.8mm 6000μA 1μA 

60mA 0.01mA 
±(1.5%+5) ±(2.0%+5) 

600mA 0.1mA 

6A 0.001A 
±(2.0%+5) ±(3.0%+5) 

Kaitse 2: F10A H 1000V,φ10.3 x 

38.1mm 10A 0.01A 

Märkus: 

 Kui ≤ 5A: pidev mõõtmine on lubatud. 

 Kui > 5A: pidev mõõtmine alla 10 sekundi, mõõtmiste vaheline ooteaeg 
vähemalt 15 minutit. 

 GDM-360: 
 Tegelik RMS kasutatav 10% vahemikust kuni 100% vahemikuni. 
 10 arvu jääklugem lühistatud testjuhtmetega, ei mõjuta määratud 

täpsust. 
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GDM-461 

 

Vahemik  Resolutsioon Täpsus Ülekoormuskaitse 

45~1kHz >1kHz~10kHz 

220μA 0.01μA 
±(0.8%+10) ±(1.2%+50) 

Kaitse 1: F600mA 
H 1000V,φ6.35 x 

31.8mm 
2200μA 0.1μA 

22mA 0.001mA 
±(1.2%+10) ±(1.5%+50) 

220mA 0.01mA 

 

10A 

 

0.001A 

 

±(1.5%+10) 
>1kHz~5kHz Kaitse 2: F10A 

H 
1000V,φ10.3 x 

38.1mm 

±(2.0%+50) 

Märkus: 

 Kui ≤ 5A: pidev mõõtmine on lubatud. 

 Kui > 5A: pidev mõõtmine alla 10 sekundi, mõõtmiste vaheline ooteaeg 
vähemalt 15 minutit. 

 Tegelik RMS kasutatav 10% vahemikust kuni 100% vahemikuni. 

 10 arvu jääklugem lühistatud testjuhtmetega, ei mõjuta määratud täpsust. 
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Takistus 

GDM-397/398 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormus-
kaitse 

Märkus 

400Ω 0.1Ω ±(1.2%+2)  

 
1000V dc / 
ac (Vpp) 

Mõõtes alla 2kΩ, 
kasutage 
mõõtetäpsuse 

kindlustamiseks 

REL   . 

4kΩ 0.001kΩ  

±(1.0%+2) 40kΩ 0.01kΩ 

400kΩ 0.1kΩ 

4MΩ 0.001MΩ ±(1.2%+2) 

40MΩ 0.01MΩ ±(1.5%+2) 
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GDM-360 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormus-
kaitse 

Märkus 

600Ω 0.1Ω ±(1.2%+2)  

 
1000V dc / 
ac (Vpp) 

Mõõtes alla 2kΩ, 
kasutage 

mõõtetäpsuse 
kindlustamiseks  

REL   . 

6kΩ 0.001kΩ  

±(1.0%+2) 60kΩ 0.01kΩ 

600kΩ 0.1kΩ 

6MΩ 0.001MΩ ±(1.2%+2) 

60MΩ 0.01MΩ ±(1.5%+2) 
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GDM-461 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormus-
kaitse 

Märkus 

220Ω 0.01Ω  

±(0.5%+10) 

 

 

1000V dc / 
ac (Vpp) 

Mõõtes alla 2kΩ, 
kasutage 

mõõtetäpsuse 
kindlustamiseks 

REL  . 

2.2kΩ 0.0001kΩ 

22kΩ 0.001kΩ 

220kΩ 0.01kΩ 

2.2MΩ 0.0001MΩ ±(0.8%+10) 

22MΩ 0.001MΩ ±(1.5%+10) 

220MΩ 0.01MΩ ±(3.0%+50) 
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Mahtuvus 

GDM-397/398 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormus-
kaitse 

Märkus 

40nF 0.01nF  

±(3.0%+5) 

 

 
1000V dc / 
ac (Vpp) 

Avatud ringi 
puhul on 

jääklugem ca  
10nF  

400nF 0.1nF 

4μF 0.001μF 

40μF 0.01μF 

400μF 0.1μF ±(4.0%+5) 

4000μF 1μF Määramata 
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GDM-360 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormus-
kaitse 

Märkus 

40nF 0.01nF  

±(3.0%+5) 

 

 
1000V dc / 
ac (Vpp) 

Avatud ringi 
puhul on 
jääklugem ca  
10nF 

400nF 0.1nF 

4μF 0.001μF 

40μF 0.01μF 

400μF 0.1μF ±(4.0%+5) 

4000μF 1μF Määramata 
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GDM-461 
 

Vahemik  Resolutsioon Täpsus Ülekoormus-
kaitse 

Märkus 

22nF 0.001nF  

±(3.0%+5) 

 

 

 

 

1000V dc / 
ac (Vpp) 

Avatud ringi 
puhul on 
jääklugem ca  
50pF 

Väikese väärtusega 
mahtuvuse 
mõõtmiseks 
kasutage täpsuse 

kindlustamiseks  

REL  . 

220nF 0.01nF 

2.2μF 0.0001μF 

22μF 0.001μF 

220μF 0.01μF 
±(4.0%+5) 

2.2mF 0.0001mF 

22mF 0.001mF  
Määramata 220mF 0.01mF 
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Sagedus 
 

Mudel Vahemik Täpsus Max resolutsioon

GDM-397/398/360 10Hz~10MHz ±(0.1%+4) 0.01Hz

GDM-461 10Hz~220MHz ±(0.01%+5) 0.001Hz

 Ülekoormuskaitse: 1000Vdc/ ac (Vpp)

 Sisendi amplituud: (DC nihe on null)
 GDM-360/397/398:

Kui 10Hz ~ 10MHz: 200mV ≤a ≤ 30Vrms
 GDM-461:

Kui 10Hz ~ 10MHz: 300mV ≤a ≤ 30Vrms
Kui > 10MHz ~ 40MHz: 400mV ≤ a ≤ 30Vrms
Kui > 40MHz: määramata

 Mõõtes liini sagedust või töötsüklit AC pinge ja voolu
mõõtereziimil, peab sisendi amplituud ja sagedusvastus vastama
järgmistele nõuetele:
Sisendi amplituud ≥ vahemik x 30%
Sagedusvastus: GDM-397/398: ≤ 400Hz

GDM-360/461: ≤ 1kHz 
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Dioodi test 
 

Mudel Resolutsioon Märkus Ülekoormuskaitse 

GDM-360/397/398 0.001V Avatud ringi pinge 
ca 2.8V 

1000Vdc / ac (Vpp) 
GDM-461 0.0001V 

Pidevustest 
 

Mudel Resolutsioon Ülekoormuskaitse 

GDM-360/397/398 0.1Ω 
1000Vdc / ac (Vpp) 

GDM-461 0.01Ω 

 GDM-360/397/398: 
 Avatud ringi pinge on ca 0.45V. 
 Katkestatud ringi takistusväärtus on ca > 35Ω, sumisti ei piiksu. 
 Hea ringi takistusväärtus on ≤10Ω, sumisti piiksub pidevalt.  

 GDM-461: 
 Avatud ringi pinge on ca –3V. 
 Katkestatud ringi takistusväärtus on ca > 30Ω, sumisti ei piiksu. 
 Hea ringi takistusväärtus on ≤10, sumisti piiksub pidevalt. 
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Temperatuuti mõõtmine (ainult GDM-397) 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormuskaitse 

 

˚C 

 

1˚C 

(-40~-20˚C): -(8%+5)  

 

 
 

1000Vdc / ac (Vpp) 

(＞-20~0˚C): ±(1.2%+4) 

(＞0~100˚C): ±(1.2%+3) 

(＞100~1000˚C): ±(2.5%+2) 

 

˚F 

 

1˚F 

(-40~4˚F): -(8%+6) 

(＞4~32˚F): ±(1.2%+5) 

(＞32~212˚F): ±(1.2%+4) 

(＞212~1832˚F): ±(2.5%+3) 

 Termopaar: 
Sobib kasutamiseks K-tüüpi termopaariga. Kaasasolev K-tüüpi termopaar sobib 
madalama kui 230˚C temperatuuri mõõtmiseks. 

Transistori hFE (ainult GDM-398) 
 

Vahemik Resolutsioon Märkus 

hFE 1β Ibo≈10μA; 1000β MAX 



68 

HOOLDUS 
 

 

 

HOOLDUS 
 

Hoiatus 
Ärge üritage seadet iseseisvalt avada või parandada, pöörduge selleks 
kvalifitseeritud spetsialisti poole.  

 

Elektrilöögi ja seadme rikkumise vältimiseks kaitske seadet niiskuse ja vedelike 
eest.  

 

Üldhooldus 

 Puhastage seade perioodiliselt väljastpoolt, kasutades niisket lappi ja 
pehmetoimelist puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid.  

 Puhastage terminalid vatitiku ja puhastusvahendiga, määrdunud terminalid 
võivad mõõtetulemust mõjutada.  

 Kui seade ei ole kasutuses, lülitage see välja. 

 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.  
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 Ärge kasutage ega hoiustage seadet niiskes, kõrge temperatuuriga, 
plahvatusohtlikus, tuleohtlikus või tugeva magnetväljaga keskkonnas.  

Patarei vahetamine 
 

 

Joonis 12 
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Hoiatus 

Valede mõõtetulemuste vältimiseks, mis võivad põhjustada elektrilöögi,    
vigastuste ja kahjustuste ohu, vahetage patarei niipea kui ekraanile kuvatakse 
patarei  
tühjenemise indikaator:                                                              “ ” . 

 
Kontrollige et testjuhtmed oleksid enne seadme avamist testitavast ringist 
eemaldatud.  

 
Patarei vahetamine (joonis 12) 
1. Lülitage seade välja ning eemaldage terminalidest kõik ühendused. 
2. Eemaldage kruvi ning avage patareipesa.  
3. Eemaldage patarei patareipesast.  
4. Sisestage uus 9V patarei. 
5. Kinnitage kaas uuesti kruviga.  



GDM-360/397/398/461 Kasutusjuhend 

71 

 

 

 

Kaitsmete vahetamine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joonis 13 
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Hoiatus 
Elektrilöögi, vigastuste ja kahjustuste vältimiseks kasutage AINULT sobivaid 
ning korrektselt paigaldatud kaitsmeid.  

 
Kaitsme testimine (joonis 13) 
Kui seade ei tööta mõõtes voolu või transistori hFE, kontrollige seadme kaitsmeid.  

 
Kaitsmete vahetamine (joonis 12) 

 
1. Lülitage seade välja ning eemaldage terminalidest kõik ühendused.  
2. Eemaldage patareipesa kaas avades seda hoidva kruvi seadme põhjas.  
3. Eemaldage põhjast kaks kruvi ning eraldage seadme alaosa ülaosast.  
4. Eemaldage kaitse seda ettevaatlikult tõmmates hoidikust.  
5. Asendage AINULT sobivat tüüpi ja näitajatega kaitsmega ning kontrollige et 

see oleks korrektselt hoidikusse paigaldatud.  
µA/mA vahemik: F1, 600mA H 1000V,φ6.35x31.8mm (CE) 
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10A vahemik: F2, 10A H 1000V,φ10.3x38.1mm. (CE) 
6. Ühendage seadme pooled ning kinnitage kruvidega.  
7. Kinnitage patareipesa kaas kruviga tagasi kohale. 

 

USB ning RS232C jadaport 
USB on müügil eraldi.  

 
 

Järgige GDM-360/397/461 paigaldamisel ja kasutamisel selle juhendit.  
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