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1. Ohutusnõuded

Ohutusnõuded
Tutvuge enne seadme kasutamist selle kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega,
vältimaks võimalikku vigastuste ohtu kasutajatele ning seadme või sellega
ühendatud lisaseadmete rikkumist. Kasutage seadet ainult vastavalt nõuetele.

EC Vastavusdeklaratsioon:
Vastab direktiivi 2004/108/EC nõuetele.

  Kasutage ainult lubatud mõõtelimiitide vahemikus

 Ärge kasutage vigastatud või defektset seadet. Kontrollige enne kasutamist
  seadme ümbrise ja muude osade korrasolekut. Pöörake erilist tähelepanu
  konnektoreid ümbritseva isolatsiooni korrasolekule.

 Kasutage ainult seadmele sobivaid sertifitseeritud testrijuhtmeid.

 Kontrollige et juhtmete isolatsioon oleks terve.

 Kontrollige enne mõõtmist seadme tööd, mõõtes mõnd juba teadaolevat pinget.

 Seadme hooldust ja parandust võib teostada ainult sertifitseeritud tehnik.

 Kasutage ainult lubatud tüüpi patareisid. Seadme vooluallikaks on kaks
  standartset AA 1.5 V patareid. Kontrollige et sisestaksite patareid õigetpidi.

 Kontrollige alati lubatud võimsusvahemikke. Kontrollige elektrilöögi ja
   tulekahju ohu vältimiseks alati enne seadme kasutamist lubatud piirmäärasid.    

 Ärge kasutage seadet mille kate või katte osad puuduvad või mis on lahtised.

 Kasutage sobivat kaitset. Kasutage ainult lubatud tüüpi ja näitajatega kaitsmeid.

 Ärge kasutage seadet mille korrasolekus te ei ole kindel. Kui kahtlustate et
  seade võib olla katki või rikkega, laske see enne kasutamist üle kontrollida selleks
  sertifitseeritud tehniku poolt.

 Ärge kasutage seadet märjas või niiskes keskkonnas- elektrilöögi oht!

 Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas.

 Hoidke seade puhas ja kuiv.

 Ärge kasutage terminalide vahel, või terminali ja maanduse vahel suuremat
   pinget kui lubatud.

 Enne voolu mõõtmiseks seadme ühendamist lülitage mõõdetavast ringist vool
   välja. Kasutage seadme ja ringi ühendamiseks jadaühendust.

välja.
Kasutage seadme ja ringi ühendamiseks jadaühendust.
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     Kasutage ainult seadmele sobivaid varuosi.

     Olge äärmiselt ettevaatlik, töötades üle 60 V DC, 30 V AC RMS, või 42.4 V
  võimsustega: elektrilöögi oht!

     Kasutades testjuhtmeid, hoidke sõrmed alati sõrmekaitsmest tagapool.

     Enne patareikaane avamist eemaldage seadme küljest testjuhtmed.

     Korrektsete mõõtmistulemuste saavutamiseks vahetage alati patarei niipea kui

 seade kuvab vilkuva patarei tühjenemise indikaatori  .

     Lülitage ringist alati vool välja ning laadige kondensaatorid tühjaks, kui mõõdate

  takistust, pidevust, dioode või mahtuvust.

 Kasutage mõõtmisel ainult sobivaid terminale, funktsioone ja vahemikke. Kui
mõõdetava väärtuse vahemik ei ole teada, kasutage esmalt kõrgeimat
vahemikku, valige automaatreziim. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge ületage
sisendite lubatud maksimumlimiite.

     Ühendage tavatestjuhe enne vooluga testjuhtme ühendamist. Lahtiühendamisel

         toimige vastupidi.

     Enne funktsiooni muutmist ühendage testjuhtmed testitavast ringist lahti.
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Mõõtekategooria

Multimeetri ohutusreiting on 1000 V, CAT III. 
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Ohutusmärgistus ja sümbolid

Ohutusmärgistus

Kasutusjuhendi märgistus:

                  Hoiatus: Oht vigastusteks, eluohtlik.

Ettevaatust: Seadme ja teiste esemete rikkumise oht.

Tootel olevad märgistused: tootel võivad esineda järgnevad märgised:

Danger: Otsene vigastuste oht.

Warning: Võimalik vigastuste oht.

Caution: Võimalik seadmete rikkumise oht.                                                                                       

Ohutussümbolid

Tootel võivad esineda järgmised sümbolid:

 DC vool                                                     Kaitsmed

 AC vool

 Ettevaatust, vigastuste oht! 

(järgige kasutusjuhendi 

hoiatusi ja nõudeid)

 
AC ja DC vool
             Kategooria II ülepingekaitse

 
Maandusterminal   Kategooria III ülepingekaitse

 
Vastab Euroopa Liidu
direktiividele                                                  Kategooria IV ülepingekaitse 

 

Seadmed kaitstud 
topeltisolatsiooniga või 
tugevdatud isolatsiooniga 
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2. Kasutamine

Seadme ülevaatus

Kontrollige seadet enne selle esmakordset kasutamist:

1. Kontrollige et seade ei oleks transportimisel kahjustatud.

Kui pakend või selle sisepehmendus on tugevalt kahjustatud, ärge visake seda ära
enne kui olete seadme korrasolekut ja tööd kontrollinud.

2. Kontrollige lisasid.

Seadmega kaasasolevate lisade nimekiri on toodud Lisas A. Kui mõni lisadest
puudub või on kahjustatud, kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.

3. Kontrollige seadet.

Kui seadmel esineb kahjustusi või see ei tööta korrektselt või selle testprogramm
ei toimi, kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga. Kui seadme kahjustused on
põhjustatud selle transportimisest, esitage seade koos pakendiga.

Patareide sisestamine

Seadme vooluallikaks on kaks 1.5 V AA alkaline patareid.

 
Hoiatus:  Valede mõõtmistulemuste vältimiseks, mis võivad põhjustada elektrišoki

või vigastuste tekitamise, vahetage patareid alati niipea kui seade kuvab
ekraanile patareide tühjenemise indikaatori       .

Lülitage seade enne patareide vahetamist välja, eemaldage testjuhtmed
ning kõik ühendused elektriringide või seadmetega. Eemaldage
testjuhtmed seadmest. Kasutage ainult lubatud tüüpi patareisid.

 
Patareide vahetamiseks:
(1) Kontrollige et pöördlüliti oleks asendis    Eemaldage testjuhtmed ning

kõik sisendterminalide ühendused.
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(2) Tõstke tugijalg üles ning avage patareikaas, eemaldades kinnituskruvid.

(3) Vahetage patareid. Kontrollige et sisestaksite patareid õigetpidi.

(4) Kinnitage patareikaas kruvidega tagasi kohale.

 
           Ettevaatust: Seadme rikkumise vältimiseks lekkivate patareide tõttu, eemaldage 

seadmest alati patareid kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

Tugijala kasutamine

Tõmmake tugijalg välja maksimaalses ulatuses (ca 85°).

Sisse- ja väljalülitamine
(1) Seadme sisselülitamiseks keerake pöördlüliti ükskõik millisesse asendisse välja

arvatud asend                   .

(2) Seadme väljalülitamiseks keerake pöördlüliti asendisse .

Puhkereziim

Seade lülitub automaatselt puhkereziimi kui selle pöördlülitit ega ühtegi nuppu pole
kasutatud 15 minuti jooksul. Kui Bluetooth on aktiveeritud siis on puhkereziimi
funktsioon keelatud.

Puhkereziimilt tagasi tööreziimile lülitumiseks vajutage ükskõik millist nuppu.
Üks minut enne automaatset väljalülitust kõlab viiekordne teavitusheli. Enne 
automaatset väljalülitumist kõlab ühekordne pikem hoiatusheli, seejärel lülitub seade 
välja.

Märkus: Puhkereziimil kasutab seade vähesel määral energiat. Kui seadet ei kasutata

pikema aja jooksul, lülitage see välja.

Taustvalgustus

Ekraani lihtsamaks jälgimiseks hämaras keskkonnas aktiveerige LCD taustvalgustus

vajutades 2 sekundi jooksul nuppu.
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Vahemiku määramine

 Seadme sisselülitamisel käivitub automaatvahemik, ekraanile kuvatakse .

 Kui automaatvahemik on aktiivne, vajutage manuaalvahemiku valimiseks .
 Manuaalvahemikus määratakse iga järgneva nupuvajutusega järgmine,

kõrgem vahemik. Kõrgeimast võimalikust vahemikust lülitub seade järgmise
nupuvajutusega tagasi madalaimale vahemikule.

 Automaatvahemiku taasvalimiseks vajutage manuaalvahemikus nuppu

kahe sekundi jooksul.

Märkus: Manuaalvahemikku ei saa kasutada mahtuvuse mõõtmisel.
 

Multimeetri tutvustus

Esipaneel

1

2

3

4

 

Joonis 2-1 Esikülg (B35)
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Nr  Kirjeldus     Lisainfo

① Ekraan              Lk 9

② Nupud  Lk 8

③ Pöördlüliti       Lk 8

④ Sisendterminalid          Lk 11

 

Pöördlüliti

Asend    Kirjeldus    Lisainfo

 Väljalülitus                                                        Lk 6

 DC või AC pinge mõõtmine

DC või AC pinge mõõtmine         Lk 13
 (kuni 600 millivolti)

 

Pidevustest      Lk 14

Mahtuvuse mõõtmine         Lk 14

Dioodi test                                                        Lk 14

Takistuse mõõtmine          Lk 13

 Sageduse mõõtmine         Lk 15

 
Transistor mõõtmine
— Puudub mudelil B41T(+)  Lk 15

 Temperatuuri mõõtmine       Lk 16

 
DC või AC voolu mõõtmine
(kuni 600 mikroamprit)

DC või AC voolu mõõtmine           Lk 16
 (kuni 600 milliamprit)

 DC või AC voolu mõõtmine

 

Nupud

Nupp Kirjeldus Lisainfo

 

Valikufunktsioon:
 Valige DC või AC
 Valige ℃ või ℉ temperatuuri mõõtmiseks
 Valige takistus/diood/pidevus/mahtuvus

Märkus: Valik takistus/diood/pidevus mudeliga B41T(+).
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Automaat/Manuaalvahemik                            Lk 7

 
Valik sagedus/töötsükkel      Lk 15

 
Max ja Min väärtused                    Lk 18

 

Taustvalgustus                                                     Lk 6

Andmehoid                                                           Lk 18

Relatiivmõõtmised           Lk 18

Bluetooth
(ainult vastava funktsiooniga mudelid)

  Lk 20

Ekraan

 

Joonis 2-2 Ekraan

Sümbol Kirjeldus   Lisainfo

 
Bluetooth lubatud       Lk 20

 Automaatvahemik                                    Lk 7

 Max lugem
     Lk 18

 Min lugem

 Andmehoid lubatud                                 Lk 18

 
Relatiivmõõtmine valitud                        Lk 18
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 Dioodi test valitud   Lk 14

 Pidevustest valitud          Lk 14

 
Patarei tühjeneb                                   Lk 5

 DC  Lk 13 ja

 AC  Lk 16

 

Mõõtmistulemused
("OL" märgib ülekoormust, lugem ületab
kuvavahemikku)

 

Mõõteühikud          Lk 10

  Tulpdiagramm

Mõõteühikud

Märk Kirjeldus
M Mega 1E+06 (1000000)
k kilo 1E+03 (1000)
m milli 1E–03 (0.001)
µ mikro 1E–06 (0.000001)
n nano  1E–09 (0.000000001)

 

Märk Kirjeldus    Mõõtmistüüp             
℃ Kraadi Celsius

Temperatuur
℉ Kraadi Fahrenheit
V Volt       Pinge
A Amper    Vool
Ω Oom                                             Takistus   
Hz Hertz  Sagedus
% Protsent  Töötsükkel
F Farad  Mahtuvus
hFE Võimendustegur                     Transistor
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Sisendterminalid

Erinevate mõõtefunktsioonide kirjeldus allpool olevas tabelis.

 Hoiatus: Kontrollige enne mõõtmist alati pöördlüliti asendit ning testjuhtmete

korrektset ühendust terminalidega.

 Ettevaatust: Seadme rikkumise vältimiseks ärge ületage lubatud limiite.

 

Sisendterminalid 35 seeria multimeeter

Pöördlüliti asend   Sisendterminalid    Ülekoormuskaitse

   750 VAC/1000 VDC

250 VDC või
ekvivalentne pinge RMS

   
250 VAC või
ekvivalentne pinge RMS

1 A/250 V, kiirkaitse

   20 A/250 V, kiirkaitse
 

Sisendterminalid B41T(+)

Pöördlüliti asend   Sisendterminalid    Ülekoormuskaitse

   750 VAC/1000 VDC

   
250 VDC või
ekvivalentne pinge RMS
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250 VAC või
ekvivalentne pinge RMS

250 VDC või
ekvivalentne pinge RMS

   1 A/250 V, kiirkaitse

   20 A/250 V, kiirkaitse
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3. Mõõtmine

AC või DC pinge mõõtmine

 
 Hoiatus: Seadme rikkumise ja elektrilöögi ohu vältimiseks ärge mõõtke suuremat

pinget kui 1000 Vdc või 750 Vac rms.

Seadme rikkumise ja elektrilöögi ohu vältimiseks ärge kasutage suuremat kui
1000 Vdc või 750 Vac rms klemmide ja maanduse vahel.

Seade kuvab DC pinge väärtuse ja polaarsuse. Negatiivse DC pinge näit kuvatakse
ekraani vasakul pool miinusmärgiga.

DC pinge vahemikud on 60.00 mV, 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V；
AC pinge vahemikud on 60.00 mV, 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 750 V.

(1) Keerake pöördlüliti märgini või . Vaikimisi on seade DC reziimil, ekraanil 

kuvatakse            . Vajutage AC reziimi valikuks               , ekraanil kuvatakse             .

(2) Ühendage must testjuhe             terminaliga ning punane testjuhe        

 terminaliga.

(3) Mõõtke testpunktid, tulemus kuvatakse ekraanile. Vajutage manuaalvahemike

lubamiseks ja nende vahel liikumiseks                  nuppu.

Takistuse mõõtmine

 
            Ettevaatust: Seadme ja testitava seadme rikkumise vältimiseks eemaldage ring enne

                                  mõõtmist voolu alt ning laadige kondensaatorid tühjaks.

Takistuse vahemikud on 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ ja 60.00 MΩ.

(1) Valige pöördlüliti asend:     . ( Valige      mudeliga B41T(+).)

(2) Ühendage must testjuhe terminaliga               ning punane testjuhe

 terminaliga.

(3) Ühendage testpunktidega, tulemus kuvatakse ekraanile. Vajutage

manuaalvahemike lubamiseks ja nende vahel liikumiseks                .
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Diooditest

 
Ettevaatust: Seadme ja mõõdetavate seadmete võimaliku rikkumise vältimiseks 

lülitage mõõdetavast ringist vool välja ning laadige kondensaatorid tühjaks.

(1) Keerake pöördlüliti asendisse                  . Märkus: mudelil B41T(+) asendisse                . 

Vajutage dioodi testreziimi avamiseks üks kord                 , kuvatakse                   .

(2) Ühendage must testjuhe     terminaliga ja punane testjuhe                 terminaliga.

(3) Ühendage punane testjuhe dioodi positiivse terminaliga (anood) ning must test-
juhe negatiivse terminaliga (katood). Dioodi katood on märgitud triibuga.

(4) Andmed kuvatakse ekraanil. Kui testjuhtmed on ühendatud tagurpidi, kuvatakse

ekraanile  "OL".

Pidevustest

 
        Ettevaatust: Seadme ja mõõdetavate seadmete võimaliku rikkumise vältimiseks 

lülitage mõõdetavast ringist vool välja ning laadige kondensaatorid tühjaks.     

(1) Keerake pöördlüliti asendisse              .   Märkus: mudelil B41T(+) asendisse                . 

Vajutage pidevustestreziimi avamiseks kaks  korda                  .  Ekraanile kuvatakse                                     

.        .

(2) Ühendage must testjuhe               terminaliga ning punane terminaliga. 

(3) Ühendage testjuhtmed mõõdetava ringiga. Kui lugem on alla 30 W, edastab seade 
pideva piiksuva teavitusheli.

Mahtuvuse mõõtmine

 

Ettevaatust: Seadme ja mõõdetavate seadmete võimaliku rikkumise vältimiseks 
lülitage mõõdetavast ringist vool välja ning laadige kondensaatorid 
tühjaks. Kasutage kondensaatorite täieliku tühjakslaetuse kontrollimiseks 
DC pinge funktsiooni.

Vahemikud on  40.00 nF, 400.0 nF, 4.000 uF, 40.00 uF, 400.0 uF, 4000 uF.
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Märkus:  Vahemiku 4000 uF puhul peaks mõõtmine kestma kauem kui 30 sekundit.           

(1) Keerake pöördlüliti asendisse                   . Vajutage mahtuvuse mõõtmisreziimi

avamiseks kolm korda                    . Ekraanile kuvatakse ühikuna Farad.

        Märkus: mudelil B41T(+) asendisse      .

(2) Ühendage must testjuhe           terminaliga ning punane              terminaliga.

(3) Ühendage mõõdetava ringiga. Tulemus kuvatakse ekraanile.

Sageduse mõõtmine

Vahemikud on 9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz, 999.9kHz, 9.999MHz.

(1) Keerake pöördlüliti asendisse   .
(2) Ühendage must testjuhe terminaliga ning punane                   terminaliga.

(3) Ühendage testpunktidega. Tulemus kuvatakse ekraanile.

(4) Vajutage sageduse ja Duty tsükli mõõtmiste vahel liikumiseks                   .

Mõõtes AC pinget või AC voolu, vajutage sageduse mõõtmise, Duty tsükli mõõtmise ja

originaalmõõtmise valikute vahel liikumiseks                .

Transistormõõtmine — Ei ole kasutatav mudeliga B41T(+)

 
           Hoiatus: Elektrilöögi ja seadmete rikkumise vältimiseks ärge

ühendage                 terminali ja                   terminali vahele

rohkem  kui 250Vdc või 250Vac.

(1) Keerake pöördlüliti asendisse  .

(2) Ühendage multifunktsionaalse testpesa “+” pistik terminali ning 

        “COM” pistik               terminali.

(3) Kontrollige kas transistor on NPN või PNP tüüpi ning leidke emitteri, põhi- ja 
kollektori juhtmed. Kinnitage transistori juhtmed multifunktsionaalse testpesa 
vastavatesse avadesse.

(4) hFE väärtus kuvatakse ekraanile.
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Temperatuuri mõõtmine

(1) Keerake pöördlüliti asendisse .
(2) Ühendage K-tüüpi termopaari punane ühendus                    terminaliga (mudelil  

B41T(+)               terminaliga) ning must ühendus terminaliga              .

(3) Ühendage testpunktidega. Tulemus kuvatakse ekraanil. Temperatuuriühiku 

valimiseks         või        ,  vajutage                 .

DC või AC voolu mõõtmine

 
Hoiatus: Ärge mõõtke kunagi ringisisest voolu kui avaahelaga potentsiaal

maandusega on suurem kui 250V. Elektrilöögi, vigastuste ja
seadmete rikkumise oht!

 

Ettevaatust: Seadme ja mõõdetavate seadmete võimaliku rikkumise vältimiseks 
kontrollige enne mõõtmise teostamist multimeetri kaitsmeid. Kasutage 
korrektseid terminale, funktsioone ja vahemikke. Ärge asetage 
testjuhtmeid kunagi paralleelselt ühegi ringi või komponendiga kus 
juhtmed on kinnitatud vooluterminalidesse.

Vooluvahemikud on 600.0 µA, 6000 µA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 20.00 A.

(1) Lülitage mõõdetavast ringist vool välja, laadige kondensaatorid tühjaks.

(2) Ühendage must testjuhe             terminaliga. Voolu puhul alla 600 mA ühendage

punane testjuhe               terminaliga (mudelil B41T(+)                 terminal); voolu 

puhul vahemikus 600 mA – 20 A, ühendage punane testjuhe            terminaliga.

(3) Keerake pöördlüliti mõõtmisvahemikuga sobivasse asendisse:         ,           või         .                 

(4) Ühendage testitav ringiosa lahti. Ühendage must testjuhe ringi ühe poolega 
(madalama pingega); ühendage punane testjuhe teise poolega (kõrgema 
pingega). Tagurpidi ühendamine annab negatiivse lugemi kuid ei riku seadet.

(5) Valige DC või AC mõõtereziim. Vaikimisi on määratud DC mõõtereziim, ekraanile

kuvatakse          . Vajutage AC mõõtereziimi valimiseks                , ekraanile 

kuvatakse          .

(6) Lülitage mõõdetav ring sisse, tulemus kuvatakse ekraanil. Vajutage 

manuaalvahemike lubamiseks ja nendes liikumiseks               . 
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Kui ekraanile kuvatakse "OL", näitab see et sisend ületab valitud vahemikku: 

määrake pöördlülitiga kõrgem vahemik.

(7) Lülitage mõõdetava ringi vool välja ning laadige kondensaatorid tühjaks. 

Eemaldage testjuhtmed ning taastage ringi algühendused.
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4. Lisaseaded

Andmehoiureziim
(1) Vajutage mõõtmise ajal ekraanil andmete peatamiseks                   ,  ekraanile

        kuvatakse         .

(2) Vajutage reziimilt väljumiseks uuesti                  .

Märkus: See funktsioon ei tööta dioodi ja transistori mõõtmise ajal.

Max ja Min väärtused

MAX reziimil kuvatakse mõõdetud maksimumväärtus, MIN reziimil miinimumväärtus.

(1) Vajutage MAX ja MIN reziimide vahel liikumiseks               .

(2) Vajutage reziimist väljumiseks vähemalt 2 sekundi jooksul                     .
Sellel reziimil aktiveerub manuaalne mõõtevahemik automaatselt. Tulpdiagrammi ei
kuvata. Automaatne väljalülitus ei ole aktiivne.

Märkus: See funktsioon ei tööta dioodi, mahtuvuse, transistori ja sageduse mõõtmise

ajal.

Relatiivmõõtmised

Relatiivmõõtmistel kuvatakse lugemina vahe salvestatud kontrollväärtuse ja
sisendsignaali vahel.

(1) Vajutage relatiivmõõtmisreziimi avamiseks                     .

       Mõõteväärtus mille kuvamise ajal vajutate           salvestatkse kontrollväärtusena.

 Selles reziimis: REL△ (hetkelugem) = sisendväärtus - kontrollväärtus.

(2) Vajutage reziimist väljumiseks uuesti                 .

Relatiivmõõtmisel aktiveerub manuaalvahemik automaatselt (relatiivmõõtmine tuleb
teostada määratud vahemikus, seega töötab see funktsioon ainult manuaalvahemiku
reziimil). Tulpdiagrammi ei kuvata.

Märkus: See funktsioon ei tööta dioodi, transistori ja sageduse mõõtmise ajal.
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Heliteavitused
 Vajutage funktsiooninuppu, seade edastab lühikese teavitusheli.

 Üks minut enne automaatset väljalülitust edastab seade viiekordse teavitusheli.

      Enne väljalülitumist edastab seade pika teavitusheli ning lülitub seejärel välja.

 Seade edastab pideva teavitusheli kui mõõdetav DC pinge on suurem kui 1000 V,

 AC pinge suurem kui 750 V, või kui mõõdetav DC/AC mV reziim on kõrgem

      kui 600.0 mV
 Seade edastab pika teavitusheli kui pidevustesti ajal on takistus väiksem kui

       ca 30Ω .

 Kui Bluetooth funktsiooni ei kasutata 10 minuti jooksul, lülitub see automaatselt välja.

       Seade edastab kahekordse teavitusheli enne Bluetooth funktsiooni väljalülitumist.
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5. Bluetooth funktsioon – ainult vastava funktsiooniga mudelid

Bluetooth funktsiooniga seadmetel on Android või iOS nutiseadmete ühenduse toetus
läbi Bluetooth ühenduse. Vastavat tasuta tarkvara kasutades saate nutiseadmete
kaudu jälgida mõõtmist, kasutada kaugjuhtimist, jälgida graafikuid jne. Andmed saab
salvestada .CSV failina. Maksimaalne salvestusmaht sõltub kasutatavast
nutiseadmest. Korraga on võimalik ühendada mitu seadet.

Märkus: Bluetooth ühendus toimib kuni ca 10 meetri kaugusel. Vahemik on suurem
avatud ja segajateta keskkonnas, kuni 20 meetrit. Kui Bluetooth funktsiooni ei
kasutata 10 minuti jooksul, lülitub see automaatselt välja. Enne väljalülitumist kõlab

kahekordne teavitusheli.

Tarkvara installeerimine
Mobiilseadmete süsteeminõuded

 Bluetooth 2.0 Android APP
Android seadmed Bluetooth ühendusega
Android versioonid: 4.0 või kõrgem

 Bluetooth 4.0 Android APP
Android seadmed BLE 4.0 ühendusega
Android versioonid: 4.3 või kõrgem

 Bluetooth 4.0 iOS APP
iPhone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5c/5s, iPhone 5
(iPhone BLE 4.0 ühenduse tugi, iOS7.0 või kõrgem; iPhone 4s või sellest vanemad
versioonid ei ole kasutatavad).

Android seadmed

Valige altpoolt mobiilseadme süsteemile ja Bluetooth versioonile vastav QR kood,
skanneerige see, valige rakendus ning installeerige.

  Bluetooth 2.0 Android APP     Bluetooth 4.0 Android APP
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iPhone

Leidke APP Stores "OWON", valige rakendus mis on märgitud ikooniga                 ning

installeerige see.

Märkus: Käesolev abimaterjal on üldine ning võib kasutatavast tarkvarast erineda.
uusima versiooni juhendist leiate veebilehelt www.owon.com.cn

Android seadmed

Android seadme ühendamine
(1) Installeerige tasuta tarkvara  Android nutiseadmesse. 
(2) Käivitage "Multimeter" rakendus.

(3) Lülitage multimeeter sisse, vajutage ja hoidke all                kuni kuvatakse          ikoon. 

(4) Klikkige ühenduse loomiseks ikoonil ekraani vasakus ülanurgas. 

 

(5) Kui Bluetooth funktsioon ei ole aktiivne, avaneb hüpikaken Bluetooth 
aktiveerimiseks. Klikkige "Yes".

 
Klikkige Bluetooth seadmete otsimiseks. 
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(6) Klikkige ühendamiseks nimekirja valikul "BDM".

Android kasutusliides

Double ViewTopeltaken
Klikkige ühenduse

katkestamiseks.
Vajutage&hoidke nime

muutmiseks

Klikkige
üksikakna

valikuks

Lisa Järgmine 
leht

Üksik-
aken

Graafik
&Tabel

Väljumine
/Info  
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Single ViewÜksikaken

Vahemik

Andmehoid 
Relatiiv-

mõõtmine

Funktsioon

Klikkige ühenduse 
katkestamiseks

Vajutage&hoidke muutmiseks

Heli

Eelmine 
leht

Järgmine 
leht

Topelt-
aken

Graafik
&Tabel

Välju/Info

Samad nupud 
multimeetriga

 

Funktsioonide kirjeldus

Kuva     Funktsioon  Kuva      Funktsioon
DC Alalisvool          CAP Mahtuvus

  AC Vahelduvvool           Hz Sagedus

RES    Takistus                               DUT Töötsükkel

DIO            Diood                                           hFE            Transistor 

BEEP    Pidevus                                       TEMP         Temperatuur

Android rakenduse kasutamine

 Seadme nime muutmine

Seadme nimetus on soovi korral muudetav. Vajutage ja hoidke nime ekraani vasakul
ülanurgas, avaneb hüpikaken. Sisestage soovitud nimi. Järgmisel korral seadmeid
ühendades kuvatakse seade määratud nimega.

 

 Seadme lisamine: Klikkige topeltaknas nupule                .

 Seadme valik: Klikkige üksik- või topeltaknas valikule            või               .

 Ühenduse katkestamine: Klikkige üksik- või topeltaknas               või seadme nimele. 

 Kaugjuhtimine: Üksikaknas saab kasutada kontrollnuppe (Hold, Rel, Select jne),
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kasutades pikka või lühikest vajutust samal viisil nagu multimeetri nuppude puhul. 

 Heliseaded

Kasutage soovi korral Android seadme lugemi kuuldavakstegemise TTS (text-to-
speech) funktsiooni. Klikkige funktsiooni kasutamiseks ekraani ülal paremas nurgas             

                  ikoonil. Klikkige funktsiooni sulgemiseks                   ikoonil. Heliseaded 

saate määrata Android seadme menüü kaudu. 
TTS rakendused on allalaetavad skanneerides QR koode või veebilehelt  
www.owon.com.cn .

 Uuendused: Klikkige  , ning seejärel valikul "About", avaneb järgnev menüü. 

Klikkige valikul "Upgrade".

Klikkige 
tarkvara 
uuendamiseks

 

 Andmegraafikud ja tabelid: Klikkige andmegraafikute ja tabelite kuvamiseks

        Klikkige seadete menüü avamiseks                      .

Graafik

Suum

Andmetabel

Menüü 
avamine

Data Graph&TableAndmegraafik&Tabel

 

 Seadete menüü:

Nupp     Kirjeldus
Open local file Ava salvestatud fail (.CSV)
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Save data Salvestage kuvatavad andmed .CSV failina

Share Mõõteandmete jagamine installeeritud äpi kaudu

Clear data  Kuvatavate andmete kustutamine

Setting 

Record Interval: Määrake salvestuste intervall
tarkvaras.
Enable Period: Logiandmed määratud perioodi kohta.
Record Period: Aja määramine kui periood on lubatud.
Fill: Märkige andmejoone aluse ala kuva sinisena.

Exit Rakendusest väljumine.
Märkus: Graafikut saate suurendada sõrmedega. Y telg (väärtus) on suurendatav
üles-alla suunas ja X telg (aeg) paremale-vasakule suunas.

Multimeetri võrguühenduseta salvestamine (Android) –
ainult "+" mudel
Kasutades multimeetri võrguühenduseta salvestusfunktsiooni, saate kasutada Android
seadme rakendust käskluse saatmiseks; multimeeter alustab mõõtmiste salvestamist.
Peale käskluse saamist katkestatakse ühendus automaatselt. Multimeeter salvestab
andmed sisemällu. Kasutage peale salvestamise lõpetamist rakendust multimeetriga
ühenduse taasloomiseks, seejärel saate kuvada mõõteandmed Android seadmes CSV
failina. Seda funktsiooni saab kasutada näiteks pikaaegseks salvestamiseks ilma
järelevalveta, vähendades aku tühjenemist aktiivse Bluetooth ühenduseta.

Märkus: Kui seade kuvab patarei tühjenemise indikaatori        , ei pruugi
võrguühenduseta funktsioon korrektselt töötada. Kontrollige enne kasutamist et patareid
ei oleks liiga tühjad.

(1) Ühendage Android seade multimeetriga, lisainformatsiooni leiate

leheküljelt 21.

(2) Klikkige rakenduse üksikakna reziimil                ikoonile ekraani paremas ülaosas,

valige hüpikaknas                                  valik.

 

(3) Määrake salvestusintervall ja loendur, (max loendur on 10,000). Klikkige valikul  
                                   .  Multimeetri sisemällu saab andmed salvestada ühekordselt, 

salvestamist alustades eelnevad võrguühenduseta salvestused kustutatakse. 
(4) Peale alustamist kuvatakse rakenduses 2 sekundi jooksul: 
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Android seadme ühendus katkestatakse 2 sekundi pärast. Peale ühenduse 
katkestamistt on multimeetri Bluetooth madalal võimsusel. Rakenduses kuvatakse 
informatsioon:

 
Multimeeter salvestab mõõteandmed sisemällu. Peale salvestamise lõpetamist 
keelatakse multimeetri Bluetooth automaatselt ning Bluetooth sümbol multimeetri 
ekraanil kustub. 

Märkus: Ajal kui multimeeter salvestab andmeid ning ei ole veel lõpetanud, ei saa 

rakendust multimeetriga ühendada. Kui soovite salvestamise katkestada, vajutage ja 

hoidke                     kuni          kustub ekraanilt, või lülitage multimeeter välja. 

(5) Peale salvestamise lõpetamist mõõteandmete kuvamiseks vajutage ja hoidke 

kuni ekraanile kuvatakse          . Taasühendage Android seade multimeetriga.

(6) Klikkige rakenduse üksikakna reziimil                ikoonile ekraani paremal ülaosas ning 

valige hüpikmenüüst                            . 

 

Failinimi algab "Offline", järgnev osa on määratav. 
(7) Klikkige , rakendus salvestab Android seadmesse .CSV faili. 

Seejärel kuvatakse:

 

(8) Klikkige , andmed kuvatakse garafiku ja tabelina.
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iOS seadmed

iOS seadme ühendamine
(1) Installeerige tasuta tarkvara iOS nutiseadmesse.

(2) Käivitage rakendus  . Kui Bluetooth funktsioon ei ole aktiivne, avaneb vastav 

hüpikaken. Klikkige "Settings".

 
Lülitage Bluetooth sisse ning taasavage multimeetri rakendus.

(3) Lülitage multimeeter sisse, vajutage ja hoidke               kuni ekraanile kuvatakse         .

(4) Klikkige ühendamiseks ekraani keskele. 

 

(5) Valige nimekirjast soovitud multimeeter.
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(6) Eduka ühenduse puhul kuvatakse mõõteandmed. Klikkige teise multimeetri lisamiseks 

 nupul ekraanil paremal ülanurgas.

 

iOS kasutusliides

Vajutage&hoidke 
nime muutmiseks

Üksikseadme 
kuva

Mitme seadme 
kuva

Graafiku&Tabeli
kuva

Seadme lisamine

Seadme 
kustutamine

Heliedastus

Jagamine

Nime/seade muutmine
Informatsioon

Multimeetriga samad nupud Kõikide seadmete kuva

Single Device ViewÜksikseade

Libistage 
teise 
seadme 
kuvamiseks  
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Multi-device ViewMitme seadme kuva

Vahemik
AUTO/MANUAL

Funktsioon

Libistage vasakule
kustutusvaliku kuvamiseks

Libistage üles/alla 
teiste seadmete 

kuvamiseks

 

Funktsioonide kirjeldus

Kuva     Funktsioon   Kuva     Funktsioon
DC Alalisvool            CAP Mahtuvus                       
AC            Vahelduvvool                         Hz Sagedus                        
RES          Takistus                                          DUT Töötsükkel                       
DIO           Diood                                       hFE Transistor                        
BEEP        Pidevus                                    TEMP  Temperatuur

Graafiku&Tabeli kuva
Seadme valik

Suum 
sõrmelibistusega

Näita/peida tabel

Salvesta/paus                         Salvesta kuvaandmed .CSV failina

Kustuta kuvatavad andmed                  

Avage failivalik

Avage seadete menüü
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Faililiidese valikud

Valitud

Failivalikud

 

 Ülemine/alumine limiit Alarm sees/väljas
Salvestusintervall 
rakendustarkvaras

Seadete menüü

 

iOS rakenduse kasutamine

 Seadme nime määramine

Seadme nimi on muudetav. Vajutage ja hoidke seadme nime (üksikseadme kuva) või 
klikkige            ikoonil (üksikseadme või mitme seadme kuva). Valige valik "Change 

Device Name". Avaneb allnäidatud hüpikaken. Sisestage soovitud nimi, see 

salvestatakse seadmesse. Järgmisel ühendamisel kuvatakse seade määratud nimega. 
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 Seadme lisamine: Klikkige üksik- või mitme seadme kuva             ikoonil. 

 Seadme valik: Libistage üksikseadme kuval paremale või vasakule. Mitme seadme 

kuval klikkige seadmele selle valikuks, taust kuvatakse sinisena. 

 Seadme ühenduse katkestamine: Klikkige üksikseadme kuvas "Delete". Mitme 

seadme kuvas libistage vasakule ning klikkige seejärel kuvataval valikul "Delete". 

 Helifunktsioon: Klikkige üksikseadme või mitme seadme kuvas             ikoonil 

heli lubamiseks. Heli keelamiseks klikkiga                . Kiirust saate muuta seadete 

menüüs. 

 Jagamine: Klikkige üksikseadme või mitme seadme kuvas                 ikoonil. 

 Alarm: Alarmteavitused saab lubada/keelata ja määrata ülemise/alumise limiidi 
seadete menüüs. Rakendus teavitab limiidiväliste sündmuste puhul. 

 Tarkvarauuendused: Klikkige üksikseadme või mitme seadme kuvas            . Kui

seade kuvab teavituse "Latest", ei ole uuendamine vajalik. Kui kuvatakse "Update" 
klikkige rakenduse uuendamiseks. 

 

 Kaugjuhtimine: Kasutage üksikseadme või mitme seadme kuvas ikoone: 

, vajutage lühidalt või pikalt 

samal viisil nagu kasutades multimeetri nuppe. 
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Multimeetri võrguühenduseta salvestamine (iOS) – ainult "+" 
mudelid
Kasutades multimeetri võrguühenduseta salvestusfunktsiooni, saate kasutada iOS 
seadme rakendust käskluse saatmiseks; multimeeter alustab mõõtmiste salvestamist. 
Peale käskluse saamist katkestatakse ühendus automaatselt. Multimeeter salvestab 
andmed sisemällu. Kasutage peale salvestamise lõpetamist rakendust multimeetriga 
ühenduse taasloomiseks, seejärel saate kuvada mõõteandmed Android seadmes CSV 
failina. Seda funktsiooni saab kasutada näiteks pikaaegseks salvestamiseks ilma 
järelevalveta, vähendades aku tühjenemist aktiivse Bluetooth ühenduseta.

Märkus: Kui kuvatakse patarei tühjenemise indikaator             , ei pruugi 
võrguühenduseta salvestamise funktsioon korrektselt töötada. Kontrollige eelnevalt et 
patareid oleksid piisavalt laetud. 

(1) Ühendage iOS seade multimeetriga, lisainformatsiooni leiate leheküljelt 27.

(2) Klikkige rakenduse seadmekuva valikul                   ekraani paremal küljel, valige 

hüpikaknast valik "Record setting".

 

(3) Määrake salvestusintervall ja loendur (max loendur on 10,000). Klikkige "start offline 

record". Multimeetri sisemällu saab andmeid salvestatda ühekordselt, see tähendab 

et salvestamist alustades eelmine salvestus kustub. Peale salvestuse lõpetamist 

keelatakse multimeetri Bluetooth funktsioon automaatselt ning Bluetooth sümbol 

ekraanil kustub. 

Märkus: Kui multimeeter salvestab andmeid ning ei ole veel lõpetanud, siis 

rakendust multimeetriga ühendada ei saa. Kui soovite salvestusprotsessi katkestada, 

vajutage ja hoidke                kuni            sümbol ekraanil kustub, või lülitage 

multimeeter välja. 

(4) Peale salvestamise lõppu mõõteandmete kuvamiseks vajutage ja hoidke  
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kuni          kuvatakse ekraanile. Ühendage iOS seade multimeetriga.

(5) Klikkige rakenduses               ekraani paremal ääres ning valige hüpikmenüü valik 

        "Record read".

 
Failinimi algab "Offline", edasine osa on määratav.

(6) Klikkige "Read data", rakendus salvestab mõõteandmed .CSV failina iOS seadmesse.

Ekraanile kuvatakse:

 

(7) Klikkige "Display data", andmed kuvatakse graafiku ja tabelina. 
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6. Tehnilised andmed
Andmed vastavad multimeetrile kui ei ole märgitud teisiti. 
Märkus: "T" mudeli nimes märgib tegelikku RMS (valikuline).
Tavatingimused: Keskkonna temperatuur 18℃  ... 28℃, suhteline õhuniiskus alla 80%.

35 seeria multimeeter

Funktsioon Mõõtevahemik                            Resolutsi-
oon Täpsus

DC
pinge

(V)

mV 60.00mV/600.0mV 0.01 mV 
±(0.5%+2dig)

V 
60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 0.1 mV 
600.0V/1000V 0.1 V 

AC
pinge

(V)

mV 60.00mV/600.0mV 0.01 mV ±(0.8%+2dig) 

V 
60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 1 mV ±(0.8%+2dig) 
600.0V/750V 0.1 V ±(1%+3dig) 

DC
vool
(A)

μA 600.0μA 0.1 μA ±(0.8%+2dig) 

mA 600.0μA/6.000mA/60.00mA/ 

AC
vool
(A) 600.0mA/6.000A 0.01 mA ±(0.8%+2dig)

A 20.00A [1] 1 mA ±(2%+3dig)

Takistus      
(Ω)

600.0mA/6.000A 0.01 mA ±(0.8%+2dig)

A 20.00A [1] 1 mA ±(1.2%+3dig)
μA 600.0μA 0.1 μA ±(1%+3dig)

mA 600.0μA/6.000mA/60.00mA/

600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/
6.000MΩ/10.00MΩ 0.1 Ω ±(0.8%+2dig)

60.00MΩ 0.01 MΩ ±(2%+3dig)

Mahtuvus     
(F)

Sagedus [3]

(Hz)

Töötsükkel [4]

(%)

Temperatuur
(°C/°F)

40.00nF 0.01 nF ±(2.5%+3dig)
400.0nF/4.000μF/40.00μF 0.1 nF ±(2.5%+3dig)
400.0μF/4000μF [2] 0.1 μF ±(3%+5dig)
9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999k
Hz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz 1 mHz ±(0.8%+2dig)

0.1% - 99.9%
(Tüüpiline: Vrms=1 V, f=1 kHz) 0.1% 

±(1.2%+3dig)

0.1% - 99.9%(≥1 kHz) ±(2.5%+3dig)
－50 ℃ .. 400 ℃ 1 ℃ ±(2.5%+3dig)
－58 ℉ .. 752 ℉ 1 ℉ ±(4.5%+5dig)
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B41T(+) multimeeter

Funktsioon         Mõõte-
vahemik                  Resolutsioon    Täpsus

DC
pinge

(V)

mV 220mV 0.01 mV ±(0.1%+5dig) 

V 

2.2V 0.1 mV 
±(0.1%+2dig) 22V 1 mV 

220V 10 mV 
1000V 0.1 V ±(0.1%+5dig) 

AC
pinge

(V)

mV 220mV 0.01 mV 
≤1kHz ±(1.0%+10dig) 
>1kHz ±(1.5%+50dig) 

V 

2.2V 0.1 mV 
≤1kHz ±(0.8%+10dig) 
>1kHz ±(1.2%+50dig) 

22V 1 mV 
≤1kHz ±(0.8%+10dig) 
>1kHz ±(1.2%+50dig) 

220V 10 mV 
≤1kHz ±(0.8%+10dig) 
>1kHz ±(2.0%+50dig) 

750V 0.1 V 
≤1kHz ±(1.2%+10dig) 
>1kHz ±(3.0%+50dig) 

DC
vool
(A)

μA 
220μA 0.01 μA 

±(0.5%+10dig) 2200μA 0.1 μA 

mA 
22mA 1 μA 
220mA 10 μA ±(0.8%+10dig) 

A 20.00A [1] 1 mA ±(2%+25dig) 

AC
vool
(A)

μA 

220μA 0.01 μA 
≤1kHz ±(0.8%+10dig

) 

>1kHz ±(1.2%+50dig
) 

2200μA 0.1 μA 
≤1kHz ±(0.8%+10dig

) 
>1kHz ±(1.2%+50dig) 

mA 

22mA 1 μA 
≤1kHz ±(1.2%+10dig

) 
>1kHz ±(1.5%+50dig) 

220mA 10 μA 
≤1kHz ±(1.2%+10dig

) 

>1kHz ±(1.5%+50dig
) 

A 20.00A [1] 1 mA 
≤1kHz ±(1.5%+10dig

) 

>1kHz ±(2.0%+50dig
) 
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Takistus
(Ω)

220Ω 0.01 Ω 

±(0.5%+10dig) 
2.2kΩ 0.1 Ω 
22kΩ 1 Ω 
220kΩ 10 Ω 
2.2MΩ 100 Ω ±(0.8%+10dig) 
22MΩ 1.2 kΩ ±(1.5%+10dig) 
220MΩ 100 kΩ ±(5.0%+10dig) 

Mahtuvus 
(F)

22nF 1 pF 

±(3.0%+5dig) 

Sagedus [3]

(Hz)
±(0.1%+4dig) 

220nF 10 pF
2.2μF 100 pF
22μF 1 nF
220μF 10 nF
2.2mF  100 nF ±(4.0%+10dig)
>220mF[2] Määramata     Määramata
22.00Hz 0.01 Hz

Töötsükkel [4]

(%)

5.0% - 94.9%
(Tüüpiline: Vrms=1
V, f=1 kHz) 0.1%

±(1.2%+3dig) 

220.0Hz 0.1 Hz
22.000kHz 1 Hz
220.00kHz 10 Hz
22.00Hz 100 Hz
2.2000MHz 1 kHz
22.000MHz 10 kHz
>220MHz                  Määramata     Määramata

0.1% - 99.9% 
(≥1 kHz) ±(2.5%+3dig) 

Temperatuur
(°C/°F)

－50 ℃ to 400 ℃ 0.1 ℃ ±(1.0%+5dig) 
－58 ℉ to 752 ℉ 0.1 ℉ ±(1.2%+6dig) 

 
[1] Mõõtes voolu 10 A - 15 A ei tohi mõõtmine kesta üle 2 minuti 10 minuti jooksul. 

Selle 10 minuti jooksul ei tohi seda läbida mingi muu vool, välja arvatud mõõtmise 
ajal. Mõõtes voolu 15 A -  20 A ei tohi mõõtmine kesta üle 10 sekundi 15 minuti 
jooksul. Selle 15 minuti jooksul ei tohi seda läbida mingi muu vool, välja arvatud 
mõõtmise ajal.

[2] Mõõtes mahtuvust, peab mõõteaeg olema 4000 uF vahemiku puhul üle 30 sekundi.
(Märkus: vahemikuga 220 mF mudelil B41T(+), mõõteaeg peab olema pikem kui  25 sek).

[3] Mõõtes sagedust on tüüpiline lainekuju nelinurk või sinusoid. Signaal vastab 
järgnevatele tingimustele:

Sagedus  Amplituud (rms)
1 Hz – 4 MHz ≥ 100 mV
4 MHz – 8 MHz ≥ 200 mV
8 MHz – 10 MHz ≥ 300 mV

[4] Mõõtes töötsüklit on tüüpiline lainekuju nelinurk.
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Omadused         Märkus

Ekraan
35 seeria 6000
B41T(+) 21999

Sagedusvastus (Hz)

Mudel 
ilma "T"      (40 - 400) Hz

Mudel
laiendiga"T"

35 seeria (40 - 1000) Hz
B41T(+) (40 - 10000) Hz

Digitaalandmete testkiirus  3 korda sekundis
Analoog tulpdiagrammi 
testkiirus                                   30 korda sekundis

Bluetooth
B35(T)(+)
B41T(+) √

D35(T) Puudub
Automaatvahemik                     √
Tegelik RMS                              Funktsioon on mudelitel laiendiga "T".
Diooditest    √

Transistor mõõtmine  √

Ootereziim   √

Pidevustest       √

Patarei tühjenemise näit           √ (             kuvatakse kui patrarei on  
piisavalt laetud).

Andmehoid                                √
Relatiivmõõtmine         √

MAX/MIN väärtus                      √
LCD taustvalgus                       √
Analoogtulpdiagramm              61 segmenti
Sisendi kaitse     √

Sisendi impedants                    10 MΩ
Patarei  3 V (1.5 V × 2) AA alkaline patareid
LCD ekraan                                69 mm * 52 mm
Kaal (pakendita)                0.32 kg
Mõõdud      85 mm * 185 mm * 30 mm
Töökeskkond               0℃ .. 40℃
Hoiustamine               －10℃ .. 60℃
Suhteline õhuniiskus                ≤ 80%

Altituud Töötav: 3,000 m
Mittetöötav: 15,000 m

Kalibreerimine:
Soovitatav üks kord aastas.
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7. Lisad

Lisa A: Pakend sisaldab

Standardlisad:

Testjuhtmed      Alligaatorklambrid Multifunkts. 	
                                                                 testpistik

(Puudub mudelil 
B41T(+))

K-tüüpi        
termopaar

Kasutusjuhend

 
Hoiukott

    

Valikulised:

Peeneotsalised testjuhtmed

  

Lisa B: Puhastamine ja hooldus

 
          Hoiatus: Hoidke seadme sisemus alati kuivana: seadme rikkumise ja

elektrilöögi oht!

Puhastamine

Puhastage seadme väline osa:

Eemaldage seadme välisosalt tolm puhta lapiga. Ärge hõõruge ekraani liiga kõvasti. 
Puhastage seade kergelt niiske lapiga. Kasutage puhastamiseks pehmetoimelist 
puhastusvahendit või puhast vett. Seadme rikkumise vältimiseks ärge kasutage 
tugevatiomelisi ega söövitavaid keemilisi puhastusvahendeid.
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Kui terminalid on mustad või niisked võib see mõõtetulemusi rikkuda. Toimige 
puhastamiseks järgnevalt:

1. Lülitage seade välja ning eemaldage testjuhtmed.

2. Pöörake seade tagurpidi ning raputage mustus terminalidest välja.

3. Puhastage terminalide kontaktid puhta, alkoholis niisutatud puhastussvammiga.
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