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Tutvustus 

1 

 

 

Tutvustus 

CM240 ampertangid on 

 
 
 
 
 

1 
3 

LCD ekraaniga multimeeter 
2 

mis      on      usaldusväärne,      uuendusliku      struktuuriga 

mõõteinstrument. Seadmes kasutatakse integreeritud siseringi 
ning topeltintegreeritud A/D konverterit ning sellel on 

täisvahemiku ülekoormuskaitse. Seadmega saab mõõta AC ja 

DC pinget, AC voolu, takistust, temperatuuri (valikuline), 
dioodi ning pidevust. 

Hoiatus 

Tutvuge elektrilöögi ja vigastuste ohu vältimiseks enne 

seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendi ja  

ohutusnõuetega. 
 

Pakendi avamine 

Kontrollige pakendit avades seadme korrasolekut ning lisade 

olemasolu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puuduste või kahjustuste korral kontakteeruge koheselt  
kohaliku  edasimüüjaga. 

Ohutusnõuded 

Seade vastab standarditele IEC-61010-I ning LECI010-2-032, 
(CAT II 600V), saastetase 2. 

Nr 
1 
2 
3 

Kirjeldus Tk 
Kasutusjuhend 1 tk 
Testjuhtmed 1 paar 
K-tüüpi termopaar 
(ainult temperatuuri test- 
funktsiooniga mudelid) 

1 paar 
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Ohutusnõuded 
 

 

 
 
 
 

Ohutusnõuded

1. Tutvuge enne seadme kasutuselevõtmist hoolikalt selle
kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. Pöörake tähelepanu
hoiatusmärgistele.

2. Kontrollige et seadme kate ja testjuhtmed oleksid terved ja
heas seisukorras.

3. Keerake vahemiku/funktsioonilüliti enne mõõtmist
korrektsesse asendisse.

4. Kontrollige et ühendaksite punase ja musta testjuhtme
korrektselt. Must testjuhe peaks olema mõõtmiseks
ühendatud esimesena ning vastavalt tuleks punane
testjuhe peale mõõtmist ühendada esimesena lahti.

5. Vahemiku ja funktsiooni muutmisel peaksid mõlemad
testjuhtmed olema lahti ühendatud.

6. Ärge ületage lubatud limiite, seadme rikkumise oht!
7. Olge eriti ettevaatlik, mõõtes suuremat pinget kui DC 60V

või AC 30V, elektrilöögi oht!
8. Ärge avage mõõtmise ajal patareipesa katet, elektrilöögi

oht!
9. Eemaldage enne patarei vahetamist testjuhtmed.
10. Seadet ei ole lubatud muuta.
11.Ärge kasutage ega hoiustage seadet tolmuses, niiskes,

tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas.

12. Tegemist on CAT II seadmega, ärge kasutage seda
CAT III ja IV mõõtmiste teostamiseks.
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Elektrisümbolid 
 

 

 

Elektrisümbolid 
 

 

Hoiatus 

 

 
 

 

 

 

Maandus 
 

 
 

 

 

 
 

Topelt- 
isolatsioon 
(Kaitse- 
klass II) 

 

 
 

 

 

AC 
signaali test 

 

 
 

 

 

DC 
signaali 

test 

 

Pidevus 

sumisti 

 
Dioodi test 

 

 Patarei tühjeneb 
 

 
AC või DC 

 

 

 
Kondensaator 

 

 

1. Sisendterminalid 
2. LCD ekraan 
3. Funktsiooninupud (SEL/MAX/HOLD) 

4. Pöördlüliti 
5. Päästik: vajutage klambri 

avamiseks. 
6. Kätekaitse: kasutaja käte kaitsmiseks, 

ohtliku ala puutumise vältimiseks. 
7. Klamber: konduktorit läbiva AC ja DC 

voolu tuvastamiseks. Võib muuta 

voolu pingeks. Testitav konduktor 
peab läbima vertikaalselt 
klambri keskosa. 

Esipaneeli kirjeldus

 Vastab EL nõuetele

 Lubatud kasutada voolu all olevate  

               konduktoritega
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LCD ekraani tutvustus 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nuppude funktsioonid ja automaatne 

väljalülitumine 

1. H: mõõdetavate andmete ekraanile lukustamiseks vajutage H 

nuppu. Funktsiooni sulgemiseks vajutage uuesti nuppu. 

2. MAX: Max andmed. Vajutades nuppu jätkab A/D konverter 

mõõtmist, ekraanil näidatakse uuenevad andmed ja max 

andmed. 

3. SEL: Funktsioonivaliku nupp, vajutage valikuks oom/diood/ 
pidevus/temperatuur. 

4. Automaatne väljalülitumine: kui seadet ei kasutata 15 min 

jooksul, lülitub see automaatselt välja. Seadme taas sisse 

lülitamiseks  keerake  pöördlülitit  või  vajutage  mõnda  nuppu. 
Automaatse väljalülitumise keelamiseks vajutage ajal kui seade 

LCD ekraani sümbolid

1. AC signaali test
2. DC  signaali  test
3. Patarei tühjeneb
4. Automaatvahemik
5. Dioodi test

6. Pidevussumisti

7. Mõõdetakse max 
väärtust

8. Andmete ekraanile
lukustamise reziim

9. Temperatuuri test

10. Oomi, kilo-oomi, mega-oomi takistuse test
11. Amprid (vool)
12. Milli-volt, volt (pinge)
13. Negatiivse polaarsuse märgistus
14. "OL": sisendi väärtus on valitud vahemikule liiga suur



5 

Nuppude funktsioonid ja automaatne väljalülitumine 
 

 

 

 

on sisse lülitatud "H" nuppu. 

Märkus: 
 Kui seade lülitub automaatselt välja temperatuuri mõõtmis- 

funktsioonil, keerake jätkamiseks selektor mõnele 

mõõtefunktsioonile, välja arvatud ACV mõõtefunktsioonile. 
 Vajutades peale automaatset välja lülitumist seadme 

taaskäivitamiseks H nuppu, keelatakse automaatse 

väljalülitumise funktsioon. 

5. Sumisti 
Valige soovitud mõõtefunktsioon (välja arvatud 2/20A ACV 

funktsioon), vajutage mõnda nuppu, seade edastab sumistiheli. 
Sumistiheli kõlab viis korda üks minut enne automaatset 
väljalülitumist, ning üks kord pikalt enne väljalülitumist. 
Märkus: sumistiheli ei kõla kui selektor on 2/20A ACV 

mõõtefunktsioonil. 

6. Funktsiooninuppude kasutamine 
Igat nuppu ei saa kasutada iga pöördlülitiga valitud funktsiooni 
ajal. Allolev tabel näitab millised nupud töötavad milliste 

pöördlüliti asendite ajal. 
 

Ilma temperatuuri testfunktsioonita mudel: 
 

 

Vahemik 
Funktsiooninupud 

DC pinge 
AC pinge 

Takistus 

LIGHT SEL 
● N/A 

● N/A 

● N/A 

H 
● 

● 

● 

MAX 
● 

● 

N/A 

RAN 
● 

● 

● 

Pidevus, dioodi test 

DC vool 2/20A  

AC vool 200/400A 

● 

● 

● 

● 

N/A 

N/A 

● 

● 

● 

N/A 

● 

● 

N/A 

● 

● 
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Mõõtmine 
 

 

 

Temperatuuri testfunktsiooniga mudel: 
 

 
Vahemik 

Funktsiooninupud 

SEL  
MAX H 

DC pinge  N/A ● ● 

AC pinge N/A ● ● 

Takistus, pidevus 
dioodi test 

● N/A ● 

Temperatuur 
℃/℉ (K-tüüpi) 

● N/A ● 

DC vool 2/20A  N/A ● ● 

AC vool 200/400A N/A ● ● 
 

Mõõtmine 

DC pinge mõõtmine 
 

 

1) Ühendage must testjuhe 
COM pessa ja punane 

INPUT pessa. 

2) Keerake pöördlüliti V 

asendisse et valida 
DC V vahemik. 

3) Ühendage testjuhtmed 

mõõdetava 
objektiga. 

4) Tulemus kuvatakse ekraanile. 

Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmed 

mõõdetavast ringist ning seejärel eemaldage juhtmed 

sisendterminalidest. 

HOIATUS 

 
Elektrilöögi oht 
Olge eriti ettevaatlik, mõõtes kõrget pinget. 
Ärge kasutage suurema pingega kui 600V DC. 

Punane Must 
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Mõõtmine 
 

 

 

AC pinge mõõtmine 
 

 

1) Ühendage must testjuhe 

COM pessa ning punane 

INPUT pessa. 
2) Keerake pöördlüliti 

asendisse V~ et valida 

AC V vahemik. 
3) Ühendage testjuhtmed 

mõõdetava objektiga. 
4) Tulemus kuvatakse 

ekraanile. 
 
 

Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmed mõõdetavast 
ringist ning seejärel eemaldage juhtmed sisendterminalidest. 

 
 

Takistuse mõõtmine 
 

 

HOIATUS 
Testseadme ja testitavate seadmete rikkumise vältimiseks 

eemaldage enne mõõtmist ringist vool ning laadige kõik 

kondensaatorid tühjaks. 

HOIATUS 
 

Elektrilöögi oht 
Olge eriti ettevaatlik, mõõtes kõrget pinget. 
Ärge kasutage suurema pingega kui 600V rms AC. 

Punane Must 
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Mõõtmine 
 

 

 

1) Ühendage must testjuhe 

COM pessa ning punane 

INPUT pessa. 

2) Keerake pöördlüliti 
Ω/ / vahemikku. 

3) Ühendage testjuhtmed 

mõõdetava objektiga. 

4) Tulemus kuvatakse 

ekraanile. 

Täpsema mõõtetulemuse saamiseks eemaldage testitavad  

objektid mõõtmise ajaks elektriringist. 

Dioodi test 
 

 
 

1) Ühendage must testjuhe 

COM pessa ning punane 

INPUT pessa. 

2) Keerake pöördlüliti 
Ω/ / vahemikku. 

3) Vajutage "SEL" nuppu ja 

valige test. 

4) Ühendage punane testjuhe 

testitava dioodi anoodiga 

ning must testjuhe 

katoodiga. 

5) Tulemus kuvatakse ekraanile. 

Täpsemaks mõõtetulemuseks eemaldage testitavad objektid 

elektriringist. 

HOIATUS 
Testseadme ja testitavate seadmete rikkumise vältimiseks 

eemaldage enne mõõtmist ringist vool ning laadige 

kondensaatorid tühjaks. 

Punane Must 

Punane Must 
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Mõõtmine 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ikuks 

 

Pidevustest 
 

 
 

 
 
 

HOIATUS 
Testseadme ja testitavate seadmete rikkumise vältimiseks 

eemaldage ringist enne mõõtmist vool ning laadige kõik 

kondensaatorid tühjaks. 

Punane Must 

Punane Must 

1) Ühendage must testjuhe
COM pessa ja punane
INPUT pessa.

2) Keerake pöördlüliti
Ω/     / vahemikku.

3) Vajutage "SEL" nuppu ja
valige pidevustest.

4) Ühendage testjuhtmed
mõõdetava
objektiga.

Sumistiheli kõlab kui testitava ringi takistus on väiksem kui 30Ω.
Sumistiheli võib kõlada või mitte, kui testitava ringi takistus on
vahemikus 30Ω ... 100Ω.
Sumistiheli ei kõla kui testitava ringi takistus on suurem kui 100Ω.

Temperatuuri test (ainult vastava funktsiooniga mudel)

1) Ühendage K-tüüpi termopaari
must ühendus
COM pessa ning punane
INPUT pessa.

2) Keerake pöördlüliti ℃/℉
vahemikku. Vaikimisi on ühikuks
valitud ℃. Vajutage "SEL" nuppu

valimaks vastavalt temperatuuri-

ühik ℃ või ℉.

3) Ühendage punane testjuhe



Tehnilised andmed 

10 

 

 

20 

 

testitava objekti anoodiga ning must testjuhe 

katoodiga. 
4) Tulemus kuvatakse ekraanile. 

AC voolu mõõtmine 
 

 
 

1) Keerake pöördlüliti A~ 2/ 

või200/400A~ vahemikku. 

2) Vajutage klambri avamiseks nuppu. 
Ümbritsege täielikult ainult üks 

konduktor. 

3) Tulemus kuvatakse ekraanile. 

Märkus: 
 Ärge lisage klambrisse korraga 

rohkem kui üks konduktor. 
 Optimaalseks mõõtetulemuseks 

hoidke konduktor klambri keskel. 

Tehnilised andmed 

1. Valikus on automaatvahemik ja manuaalvahemik. 
2. Ülekoormuskaitse kõikides vahemikes. 

 

3. Ekraan: 3 
1   

(1999 loendur) 
2 

4. Mõõtmismeetod: Duaalne A/D konverter 
5. Testkiirus: 3 korda/sek 
6. Ühiku kuva: Funktsiooni ja ühiku sümbol 
7. Polaarsus: Automaatne negatiivse polaarsuse kuva 
8. Ülekoormuse indikaator: "OL" 

9. Patarei tühjenemise indikaator:  
10. Automaatne väljalülitumine: 15 min 

HOIATUS 
Elektrilöögi oht 
Kontrollige et enne klambriga mõõtmise alustamist oleksid 

testjuhtmed seadmest eemaldatud. 
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Elektrilised andmed 
 

 

 

11. Töökeskkond: 0 ... 30℃ (≦75%RH), 30℃ ... 40℃ 

(≦70%RH), 40℃ ... 50℃ (≦40%RH) 

12. Hoiustamine: -20℃ ... 60℃, ≦75%RH 

13. Vooluallikas: kaks 1.5V, AAA patareid 
14. Mõõdud: 65mm x 177mm x 28mm 
15. Kaal: 186g 

 

Elektrilised andmed 

Täpsus: ± (%lugem + arvu) 

Temperatuur: 23℃, ≦75%RH 

 
1. AC pinge: Automaatvahemik 

 

Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormuskaitse 

2 V 1 mV 
± (1.2%+5d) 

 

600V rms 
20 V 10 mV 
200 V 100 mV 
600 V 1 V ± (1.5%+5d) 

Input impedance: 10 MΩ 
Frequency range: 40 Hz – 1 kHz 

 

 

2. DC Voltage: Auto Range 
 

Range Resolution 

0.1 mV 

Accuracy 

± (0.8% +5d ) 

Overload protection 

200 mV  

 
600V rms 

2 V 1 mV 
± (0.8%+5d) 20 V 10 mV 

200 V 100 mV 
600 V 1 V ± (1.0%+5d) 

Input impedance:10 MΩ 

Sisendi impedants: 
Sagedusvahemik: 

2. DC pinge: Automaatvahemik 

Sisendi impedants: 
 

Vahemik Resolutsioon      Täpsus              Ülekoormuskaitse 
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Elektrilised andmed 
 

 

 

3. Resistance: Auto Range 
 

Range Resolution Accuracy Overload protection 

200.0 Ω 100 mΩ ± (1.2%+5d)  
 
 

600 Vp 

2.000 kΩ 1 Ω 
± (1%+3d) 20.00 kΩ 10 Ω 

200.0 kΩ 100 Ω 
2.000 MΩ 1 kΩ ± (1.2%+5d) 
20.00 MΩ 10 kΩ ± (1.5%+5d) 

 

4. Continuity: 
 

Range Resolution Accuracy Overload 

protection 
 

100 mΩ 
Built-in buzzer will sound, if 
resistance is lower than 
≦30Ω (Open circuit voltage 

is about 0.45V) 

 

600 Vp 

 

Märkus: 
Sumistiheli võib kõlada või mitte, kui takistus on vahemikus 30Ω 
kuni 100Ω. 
Sumistiheli ei kõla kui takistus on suurem kui 100Ω. 

 
 

5. Diode: 
 

Range Resolution Accuracy Overload 

protection 
 

1 mV 
Displaying approximate 

forward voltage of diode 

(Open circuit voltage is about 
1.48V) 

 

600 Vp 

3. Takistus: Automaatvahemik 

4. Pidevus:  

5. Diood: 

Vahemik        Resolutsioon      Täpsus              Ülekoormuskaitse 

Vahemik Resolutsioon      Täpsus                             Ülekoormus-  
                                                                                      kaitse 

Vahemik Resolutsioon         Täpsus                          Ülekoormus- 
                                                                                         kaitse 

Sumistiheli kui takistus on 
väiksem kui  

(avatud ringi pinge  

on ca 0.45V) 

Kuvatakse dioodi ligikaudne 
edastatav pinge (avatud ringi 
pinge on ca 1.48V) 
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Patareide vahetamine 
 

 

 

6. Temperature: ℃/℉(Only for the model with temperature test function) 
 

Range Resolution Accuracy Overload 

protection 

-40℃ ... 

1000 ℃ 

 
1℃ 

-40℃ ... 0℃ ±(3%+4d)  
 
 

600 Vp 

0℃ ... 400℃ ±(1%+3d) 
400℃ ... 1000℃ ±(2%+10d) 

-40℉.. 

1832 ℉ 

 
1℉ 

-40℉ ... 32℉ ±(3%+8d) 
32℉ ... 752℉ ±(1%+6d) 

752℉ ... 1832℉ ±(2%+18d) 
 

7. AC Current: Auto Range 
 

Range Resolution Accuracy Frequency 

Response 
Overload 

protection 

2.000 A 1 mA 
±(4%+20d)≦0.4A  

 
50 Hz - 
60 Hz 

 
 
 
400 A rms 

±(3%+15d) 

20.00 A 10 mA 
±(3%+15d)≦0.4A 

±(2%+10d) 
200.0 A 0.1 A 

±(2%+5d) 
400 A 1 A 

Response: Average responding, calibrated in rms of sine wave 

Replacing the Batteries 
 

 
 

1) Kui     märk kuvatakse, vahetage seadme 

patareid. 
2) Avage patareikaane kinnituskruvi ning avage kaas. 
3) Asendage patareid. 
4) Sulgege patareikaas ning kinnitage kruviga. 

Märkus: 
Kontrollige et sisestaksite patareid õigetpidi. 

WARNING 
To avoid electric shock, make sure that the test leads have 

been clearly move away from the circuit under measurement 
before opening the battery cover of the meter. 

6. Temperatuur: 
Automaatvahemi

(Ainult temperatuuri testfunktsiooniga mudel) 

7. AC vool: Automaatvahemik 

Patareide vahetamine 

Vahemik Resolutsioon          Täpsus                          Ülekoormus-      
                                                                                       kaitse 

Vahemik Resolutsioon      Täpsus             Sagedus-   Ülekoormus-    
                                                                     vastus          kaitse 

Vastus: keskmine vastus, kalibreeritud siinuslaine rms 

HOIATUS 

Elektrilöögi oht, kontrollige et testjuhtmed oleksid mõõdetavast 
ringist enne patareikaane avamist eemaldatud.  
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