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I. Tutvustus
UT256B on 3 5/6 kohaline, stabiilse töötulemusega ohutu
ja usaldusväärne digitaalne mõõteriist (edaspidi: Seade).
Seadmes kasutatakse suure skaalaga integreeritud
elektriringi analoog-digitaal konverterit ning sellel on
täisvahemiku ülekoormuskaitse ning unikaalne välimus,
kõik see kokku muudab seadme suurepäraseks
elektrotehniliseks töövahendiks. Seadet kasutatakse AC/
DC voolu, AC/DC pinge, takistuse, elektriringi oleku, dioodi,
mahtuvuse jm mõõtmiseks, mõõta saab ka indutseeritud
pinget.

Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt
kasutusjuhendi, hoiatuste, märkuste ja ohutusnõuetega.

Hoiatus: Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist
hoolikalt selle ohutusnõuetega.

II. Pakend sisaldab
Kontrollige pakendit avades seadme korrasolekut ja
kõikide lisade olemasolu. Pöörduge vajadusel kohaliku
edasimüüja poole.
Pakend sisaldab:
1. Kasutusjuhend               1TK
2. Andur                             1 paar
3. Riidest kott                     1TK

          Anduri asendamise vajadusel peavad
asendusandurid vastama järgmistele (või kõrgem)
nõuetele: topeltisolatsioon CAT III 600V/CAT II 1000V 10A

III. Ohutusnõuded
Pöörake tähelepanu hoiatusmärgistele. Hoiatus: märgib
olukorda ja tegevust mis võivad põjhjustada vigastusi või
seadmed rikkuda.
Seade on disainitud ja toodetud nõuetelevastavalt:
GB4793 elektrooniliste mõõteaparaatide ohutusnõuded
ja IEC61010-1 ning IEC61010-2-032 ohutusstandardid.
Seade vastab topeltisolatsiooni ohutusstandardile,
ülepinge CAT II 1000V, CAT III 600V ning saastetase 2.
Seadme ebakorrektne kasutamine võib selle kaitse
rikkuda või seda vähendada.

Vastab UL STD 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-032,
61010-2-033 Sertifitseeritud CSA STD. C22.2 NO 61010-
1, 61010-2-030, IE CSTD 61010-2-032, 61010-2-033

1. Kontrollige enne kasutamist seadet ja andurit. Kui
seadmel, anduril või mõnel osal esineb vigasid, vigastusi
või defekte, ärge kasutage seadet.

2. Rangelt on keelatud kasutada seadet mille kate on
katki, millel puudub tagakaas või patareikate: elektrilöögi
oht!

3. Hoidke sõrmed mõõtmise ajal sõrmekaitsmest
tagapool. Ärge puudutage juhtmeid või konnektoreid,
kasutamata sisendterminale ega mõõdetavat elektriringi:
elektrilöögi oht!
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4. Mõõtmisseaded tuleb määrata enne mõõtmist. Keelatud
on mõõtmise ajal mõõtmisseadeid vahetada, see võib
seadme rikkuda.

5. Ärge kasutage terminali ja maanduse vahel DC1000V/
AC750V või kõrgemat pinget, elektrilöögi ja seadme
rikkumise oht.

6. Kui seadet kasutatakse kõrgema pinge kui DC 42V või
AC RMS 30V, olge eriti ettevaatlik, elektrilöögi oht!

7. Ärge mõõtke sisendis lubatust kõrgemat pinget või
voolu. Kui mõõdetav vahemik ei ole teada, alustage alati
kõrgeimast vahemikust ning liikuge samm-sammult
allapoole, kuni korrektse vahemiku leidmiseni. Enne
takistuse, dioodi või ringi oleku mõõtmist eemaldage ringist
vool ning laadige kõik kondensaatorid täielikult tühjaks,
vastasel juhul võib see põhjustada ebakorrektse
mõõtetulemuse.

8. Vahetage patareid koheselt kui ekraanile kuvatakse
patarei tühjenemise indikaator, vastasel juhul võivad
mõõtetulemused olla ebakorrektsed.

9. Seadme sisejuhtmeid ei ole lubatud muuta, see võib
seadme rikkuda ja põhjustada ebatäpseid mõõtetulemusi.

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

11. Kasutage seadme välispinna puhastamiseks pehmet
lappi ja vajadusel veidi pehmetoimelist puhastusvahendit.
Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid.

12. Testige enne seadme kasutamist selle korrasolekut,
mõõtes juba teadaolevat pinget.

IV. Elektrisümbolid

Topeltisolatsioon
Maandus
Hoiatus
AC vool
DC vool
Sumisti sees/väljas
Diood
Mahtuvus
AC või DC vool
Ohtlik kõrgepinge
Vastab EL standarditele
Vastab USA ja
Kanada nõuetele
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V. Seadme tutvustus
1. Klamber

Seadme AC/DC mõõtmisandur. Fikseerige läbi juhtme
voolu mõõtmiseks juhe soovitud asendisse. Kuna
klamber võib voolu all oleva juhtme vastu puutuda,
hoidke sõrmed alati klambrist eemal.

2. Seadme osa

Seadme käeshoitav osa. Hoidke seadet selle keskosast
ning ärge ületage klambriosa ühendavat kaitseümbrist,
elektrilöögi oht!

3. Pöördlüliti

Kasutatakse seadme käivitamiseks ja põhiliste
mõõtefunktsioonide valikuks. Pöördlüliti näidik osutab
hetkel valitud funktsioonile, kui näidik osutab valikule
"OFF", on seade välja lülitatud.

4. Funktsiooninupp

Kasutatakse funktsioonide valikuks, sealhulgas SELECT,
REL/ZERO, HOLD/     ning       valgustus. Avage või
sulgege funktsioonid vastavalt lühikese või pika
nupuvajutusega.

5. Ekraan

Kasutatakse mõõteandmete ja funktsioonisümbolite
kuvamiseks.

Ekraanile kuvatakse mõõteandmed, vastava funktsiooni
ühik ning põhifunktsioonide sümbolid. Ekraanil on olemas
taustvalgustuse funktsioon, mis võimaldab seadme
mugavat kasutamist ka ebapiisavas valguskeskkonnas.

6. Sisendterminal

Anduri ühendusport, millega mõõdetakse pinget, takistust,
mahtuvust ja teisi parameetreid.

Joonis 1
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VI. Nuppude funktsioonid
SELECT: funktsioonivaliku nupp mis töötab ACI/DCI,
ACV/DCV ning RES/CNT/DIO/CAP valikutega.

1. Vajutage ACI ja DCI funktsioonide vahel valimiseks
ACI/DCI vahemikus lühidalt SELECT nuppu.
Kui pöördlüliti asendiks valitakse ACI/DCI, aktiveerub
vaikimisi ACI funktsioon. Vajutage DCI funktsiooni
valimiseks lühidalt SELECT nuppu. Uuesti ACI
funktsiooni valikuks vajutage taas SELECT nuppu.

2. Vajutage ACV ja DCV funktsioonide vahel valimiseks
ACV/DCV vahemikus lühidalt SELECT nuppu. Kui
pöördlüliti asendiks valitakse ACV/DCV, aktiveerub
vaikimisi ACV funktsioon. Vajutage DCV funktsiooni
valimiseks lühidalt SELECT nuppu. Uuesti ACV
funktsiooni valikuks vajutage taas SELECT nuppu.

3. Vajutage RES, CNT, DIO ja CAP funktsioonide vahel
valimiseks RES/CNT/DIO/CAP vahemikus lühidalt
SELECT nuppu. Kui pöördlüliti asendiks valitakse RES/
CNT/DIO/CAP, aktiveerub vaikimisi RES funktsioon.
Vajutage lühidalt SELECT nuppu, liikumaks järjekorras:
RES-CNT-DIO-CAP-RES funktsioon.

REL: relatiivse väärtuse mõõtmine. Töötab kõikides
vahemikes, välja arvatud CNT, DIO, NCV ja DCI.
Vajutage relatiivmõõtmise reziimi avamiseks tavareziimil
REL nuppu. Relatiivmõõtereziimil kuvatakse põhiekraanile
Dn-Df ning lisaekraanile kuvatakse Df (Df: relatiivne
väärtus): viimane mõõdetud väärtus enne REL nupu
vajutamist; Dn: hetkel mõõdetud väärtus. samal ajal
kuvatakse ekraani üleval vasakus nurgas
relatiivmõõtmisreziimi indikaator "REL      ".
Relatiivmõõtmisfunktsioonist väljumiseks ja
tagasipöördumiseks tavamõõtmisreziimile: vajutage uuesti
lühidalt REL nuppu, keerake pöördlülitit või vajutage
funktsioonivahetuseks SELECT nuppu.
Vajutage relatiivmõõtereziimi ajal andmehoiu funktsiooni
kasutamiseks HOLD nuppu, hetkeandmed salvestuvad
ekraanile. Relatiivmõõtereziimist väljudes sulgub ka
andmehoiu funktsioon.

ZERO: baasreseti nupp; seda funktsiooni kasutatakse koos
REL ning töötab DCI funktsioonivalikus.
Kuna seadme mõõteosa tekitab indutseeritud pinget, võib
see mõõtetäpsust mõjutada. Seega on vajalik see väärtus
DCI mõõtmisel maha arvata.
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Vajutage reset reziimi avamiseks DC vahemikus lühidalt
ZERO nuppu, ning lahutage baasnumber DC mõõtmise
ajal. Reset reziimi ajal kuvatakse põhiekraanile Dn-Df (Df
on DCI baasnumber enne ZERO nupu vajutamist ning Dn
on hetkel mõõdetud väärtus). Reset reziimi ajal kuvatakse
ekraani üleval vasakul ääres ZERO sümbol.

Vajutades reset reziimi ajal uuesti ZERO funktsiooninuppu,
uuendab seade Df andmeid ning kuvab uuendatud Dn-Df.
Reset funktsioonist väljumiseks vajutage uuesti ZERO
funktsiooninuppu (kauem kui 1 sekundi jooksul), keerake
pöördlülitit või vajutage funktsiooni vahetamiseks SELECT
nuppu. Vajutage andmehoiu funktsiooni kasutamiseks re-
set reziimi ajal HOLD nuppu; reset reziimist väljudes
sulgub ka andmehoiureziim.

HOLD: andmehoiu nupp, töötab kõikide reziimidega.
Vajutage andmehoiureziimi käivitamiseks
tavamõõtereziimil HOLD nuppu; hetkelkuvatav väärtus
lukustub ekraanile ning ei uuene. Ekraani üleval vasakul
ääres kuvatakse andmehoiureziimi töötamise ajaks "H"
indikaator.
Andmehoiureziimist väljumiseks vajutage lühidalt HOLD
nuppu, keerake pöördlülitit või vajutage funktsiooni
vahetamiseks SELECT nuppu.

        :ekraani taustvalgustuse kontrollnupp; seda
funktsiooninuppu saab kasutada koos HOLD nupuga.
Töötab sisselülitatud seadmega.
Kui taustvalgustus on välja lülitatud, vajutage selle sisse
lülitamiseks pikemalt         nuppu: avaneb nõrgema
valgusega reziim mis on piisav põhikasutuseks ning
säästab patarei kasutusiga. Tugeva valgustuse reziimi
avamiseks vajutage uuesti pikemalt          nuppu:
taustvalgustus on nüüd eredam ja ekraanipilt teravam, kuid
patarei voolutarbimine on vastavalt suurem.
Taustvalgustuse välja lülitamiseks vajutage uuesti
nuppu.

TASKULAMP        : LED valgusega lambi sisse/välja
lülitamise nupp, töötab kui seade on sisse lülitatud.
Vajutage valgustuse sisse lülitamiseks lühidalt nuppu.
Valgustuse välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu.



KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

VII. Tehnilised andmed
1. Üldandmed

LCD ekraan: max kuva kuni 5999;
Polaarsuse kuva: automaatne positiivse ja negatiivse
polaarsuse näit;
Ülekoormuse kuva: "OL" või "-OL";
Patarei tühjenemise näit: kui patarei pinge on väiksem
kui 2.4V, kuvatakse patarei tühjenemise indikaator;
Testsagedus: ca 3x sekundis;
Anduri tüüp: Halli efekti andur DC/AC mõõtmiseks;
Mõõteasendi viga: voolu mõõtes võib esineda ± 1.0%
lisaviga kuna mõõdetav allikas võib olla mitte täpselt anduri
keskkohas;

Kukkumiskindlus: kuni 1m kõrguselt;
Klambri max ava: diameeter kuni 14.7mm;
Voolujuhtme max läbimõõt: diameeter 14.7mm;
Elektromagnetvälja mõju: häire olemasolu põhjustab
tõenäoliselt ebastabiilse või ebakorrektse lugemi;
Vooluallikas: kaks AA 1.5V patareid;
Automaatse väljalülitumise funktsioon: 15min;
Mõõdud: 210mm x 53mm x 35mm;
Kaal: ca 163.7g (patareiga);

2. Töökeskonna nõuded
Töökeskkond: kasutamiseks siseruumides;
Altituud: <2000m;
Ohutusnõuded: IEC61010-1; IEC61010-2-032;
CATII 1000V; CATIII 600V;
Saastetase 2;
Töötemperatuur ja niiskus: 0C - 30C (mitte üle 80%RH),
30C - 40C (mitte üle 75%RH), 40C - 50C (mitte üle 45%RH);
Hoiustustemperatuur ja niiskus: -20C kuni +60C (mitte üle
80%RH).

3: Elektrilised andmed
Täpsus: ±  (%lugemist + arv), kalibreerimisperioodiga 1 aasta.
Töökeskkonna temperatuur: 23C+/-5C;
Töökeskonna niiskus: alla 80%RH;
Temperatuurikoefitsent: 0.1 x (täpsus)/C

(1) AC voolu mõõtmine (         )

(2) DC voolu mõõtmine (         )

Põhiekraan: tegelik voolu väärtus;
Sagedusvastus: 50Hz-60Hz.

Kustutage DCI baasnumber, vajutades ZERO nuppu.

Mõõtevahemik Resolutsi-     
oon

Täpsus Ülekoormus
-kaitse

Mõõtevahemik
Resolutsi-
oon Täpsus

Ülekoormus
-kaitse
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(3) AC pinge mõõtmine (         )

(4) DC pinge mõõtmine            (         )

(5) Takistuse mõõtmine          (         )

(6) Juhtivuse mõõtmine     (         )

(7) Dioodi mõõtmine          (         )

(8) Mahtuvuse mõõtmine             (         )

(9) Indutseeritud pinge mõõtmine ( NCV )

Põhiekraan: tegelik pinge väärtus;
Sisendimpedants: ⩾10M oomi;    
Sagedusvastus: 45 - 400Hz                                
(50 - 100Hz kui ⩽ 400mV).

Sisendi impedants: ⩾10M oomi

Avatud ringi pinge ca 1.2V; 

Avatud ringi pinge ca 3.3V;

Mõõtevahemik Mõõtevahemik

Mõõtevahemik

Mõõtevahemik

Mõõtevahemik

Mõõtevahemik

Mõõtevahemik

Resolutsi-     
oon

Resolutsi-     
oon

Resolutsi-     
oon

Resolutsi-     
oon

Resolutsi-     
oon

Resolutsi-     
oon

Täpsus Ülekoormus
-kaitse

Täpsus

Täpsus

Täpsus

Täpsus

Täpsus

Täpsus

Ülekoormus
-kaitse

Ülekoormus
-kaitse

Ülekoormus
-kaitse

Ülekoormus
-kaitse

Ülekoormus
-kaitse

<10 oomi, kõlab
sumistiheli;
>100 oomi,
sumistiheli ei
kõla

Ainult
viiteks

Indutseeritud pinge ⩾ 100 Vrms;
distants ⩽ 10mm (LED vilgub ja
kõlab alarmheli
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VIII. Mõõtmine
         Kontrollige enne mõõtmist et määratud oleksid 
korrektsed funktsioonid ja vahemikud. Järgige seadete 
määramisel kasutusjuhendit. Funktsioonilüliti asendit ei ole 
lubatud vahetada mõõtmise ajal, see võib seadme rikkuda. 

1. AC voolu mõõtmine (ACI)

(1) Määrake AC voolu mõõtefunktsiooni vahemik. Keerake 
pöördlüliti vahemikku "         "; vaikimisi seadetega on 
mõõteseade AC voolu mõõtefunktsiooni vahemikus;         
(2) Ühendage seadme mõõteklamber testitava voolu 
sisendsignaaliga.                                                              
Ühendage üks testitav voolujuhe klambriga ning hoidke 
juhe klambripea "U" kuju alaosas. Seade valib 
automaatselt sobiva vahemiku, mõõtetulemus kuvatakse 
ekraanile. Sagedusvastuse vahemik: 50Hz - 60Hz.

          Hoiatus: AC voolu mõõtmise ajal ei tohi suurim 
mõõdetav vool ületada AC 200A. 

Joonis 2
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2. DC voolu mõõtmine (DCI)

(1) Määrake DC voolu mõõtefunktsiooni vahemik; keerake
pöördlüliti asendisse "        ". Vaikimisi seadetega on
mõõteseade AC voolu mõõtevahemikus. Vajutage seadme
DC voolu mõõtefunktsiooni vahemiku valikuks SELECT
nuppu.
(2) Kustutage baasnumber.
Kuna klambri andur reageerib ümbritsevale magnetväljale,
näitab see üldjuhul ilma mõõtmist teostamata baasnumbrit.
Seetõttu on vajalik enne DC voolu mõõtmist baasnumber
kustutada, vajutades ZERO nuppu. Kui baasnumber on
kustutatud ja mõõteväärtuseks kuvatakse null, teostage
mõõtmine.
(3) Ühendage seade testitava voolu sisendsignaaliga.
Asetage üks voolujuhe klambri vahele ning hoidke see "U"
kujulise klambri põhjaosas. Seade valib sobiva vahemiku
automaatselt. Kui voolu suund on sama nagu klambril,
kuvatakse ekraanile AC voolu positiivne mõõteväärtus;
vastasel juhul kuvatakse negatiivne voolu väärtus.

          Hoiatus: DC voolu mõõtmise ajal ei tohi suurim
mõõdetav vool ületada DC 200A

Joonis 3
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3. AC pinge mõõtmine (ACV)

(1) Ühendage mõõtmiseks andurid.
Kinnitage must andur "COM" sisendisse ja punane "V       "
sisendisse.
(2) Valige AC pinge mõõtefunktsiooni vahemik. Keerake
pöördlüliti asendisse "          ", seade on vaikimisi AC pinge
mõõtefunktsiooni vahemikus.
(3) Ühendage testitav pinge.
Asetage punane ja must testandur testitava pinge kahele
küljele, seade valib automaatselt sobiva vahemiku.
Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile. Kui pinge väärtus
ületab AC 30V, kuvatakse ekraanile kõrgepinge ohust
teavitav alarmsignaal. Sagedusvastus: 45Hz- 400Hz.

      Hoiatus: AC pinge mõõtmisvahemik ei tohi olla suurem
kui AC 750V.

Joonis 4
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4. DC pinge mõõtmine (DCV)

(1) Ühendage andurid.
Ühendage must andur "COM" sisendisse ja punane andur
"         " sisendisse.
(2) Valige DC pinge mõõtefunktsiooni vahemik.
Keerake pöördlüliti asendisse "              ". Vajutage DC
pinge funktsioonivahemiku valikuks SELECT nuppu.
(3) Ühendage testitav pinge.                                              
Asetage andurid mõõdetava pinge kahele küljele, seade 
valib automaatselt sobiva vahemiku. Mõõtetulemus 
kuvatakse ekraanile. Kui punase anduri elektriline potensiaal 
on kõrgem kui musta anduri
oma, kuvatakse ekraanile positiivne pinge väärtus,
vastasel juhul negatiivne. Kui pinge ületab DC 42V,
kuvatakse ekraanile kõrgepinge hoiatav alarmsignaal.

        Hoiatus:
DC pinge mõõtevahemik ei tohi ületada DC 1000V.

Joonis 5
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5. Takistuse mõõtmine (Oom)

(1) Ühendage andurid.
Ühendage must andur "COM" sisendisse ja punane andur
"         " sisendisse.
(2) Valige takistuse mõõtefunktsiooni vahemik.
Keerake pöördlüliti asendisse "        ". 
(3) Ühendage testitav takistus.                                             
Asetage andurid mõõdetava takistuse kahele küljele, 
seade valib automaatselt sobiva vahemiku. Mõõtetulemus 
kuvatakse ekraanile. 

        Hoiatus:
Eemaldage enne mõõtmist voolualliaks ning laadige kõik 
kondensaatorid täielikult tühjaks. Tulemus võib olla 
täpsem, kui eemaldate mõõdetavad objektid elektriringist.

        Märkus: 
600 oomi funktsioonivahemikus on soovitatav esmalt 
andur lühistada ning vajutada REL nuppu, anduri 
baasnumbri kustutamiseks ja anduri takistuse põhjustatud 
mõõtevea elimineerimiseks. 

Joonis 6
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6. Juhtivuse mõõtmine (CNT)

(1) Ühendage andurid.
Ühendage must andur "COM" sisendisse ja punane andur
"         " sisendisse.
(2) Valige juhtivuse mõõtefunktsiooni vahemik.
Keerake pöördlüliti asendisse "           ". Vajutage 
juhtivuse funktsioonivahemiku valikuks SELECT nuppu.
(3) Ühendage testitavate otstega.                                   
Asetage andurid mõõdetava objekti otstele kahele küljele. 
Kui mõõdetav takistus on väiksem kui 10 Ω, kõlab pidev
sumistiheli; vahemikus 10-100Ω võib sumistiheli
kõlada või mitte; kui vahemik on suurem kui 100Ω,
sumistiheli ei kõla.

        Hoiatus:
Mõõtes sees-väljas olekut, peab vooluühendus olema 
enne ühendamist eemaldatud ning kõik kondensaatorid 
täielikult tühjaks laetud. 

Joonis 7



KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND

7. Dioodi mõõtmine (DIO)

(1) Ühendage andurid.
Ühendage must andur "COM" sisendisse ja punane andur
"    VΩ     " sisendisse.
(2) Valige dioodi mõõtefunktsiooni vahemik.
Keerake pöördlüliti asendisse "           ". Vajutage dioodi
funktsioonivahemiku valikuks SELECT nuppu.
(3) Ühendage testitav diood.
Ühendage punane ja must andur testitava dioodi
positiivse ja negatiivse poolega. Positiivne juhtivuse
pinge väärtus kuvatakse ekraani keskele. Kui
andurid on ühendatud valetpidi, kuvatakse veanäit
"OL".

        Hoiatus:
Mõõtes dioodi, peab vooluühendus olema enne 
ühendamist eemaldatud ning kõik kondensaatorid
täielikult tühjaks laetud. Täpseimaks mõõtetulemuseks 
soovitame mõõdetava objekti elektriringist eemaldada. 
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8. Mahtuvuse mõõtmine (CAP)

(1) Ühendage andurid.
Ühendage must andur "COM" sisendisse ja punane andur
"    VΩ   " sisendisse.                                                            
(2) Valige mahtuvuse mõõtefunktsiooni vahemik. Keerake 
pöördlüliti asendisse "           ". Vajutage mahtuvuse 
mõõtefunktsiooni vahemiku valikuks SELECT nuppu.       
(3) Ühendage testitav mahtuvus.                                             
Asetage andurid mõõdetava mahtuvuse kahele küljele,
seade valib automaatselt sobiva vahemiku. Mõõtetulemus
kuvatakse ekraanile.

        Hoiatus:
Eemaldage enne mõõtmist vooluallikas ning laadige kõik
kondensaatorid täielikult tühjaks. Tulemus võib olla
täpsem, kui eemaldate mõõdetavad objektid elektriringist. 
Vajutage enne mõõtmist REL nuppu ja kustutage anduri 
põhjustatud mõõtmisviga.  

        Märkus:
Vahemikus 60nF, on soovitatav vajutada baasnumbri 
kustutamiseks esmalt REL nuppu, see elimineerib anduri 
takistuse mõju testtulemusele. 
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9. Indutseeritud pinge mõõtmine (NCV)

(1) Määrake indutseeritud pinge mõõtevahemik.                
Keerake pöördlüliti asendisse "NCV". 
(2) Mõõtke indutseeritud pinge.                                         
Klambri pea üleval paremas osas on elektromagnetiline 
induktsiooniandur, millega saab tuvastada vahelduvvoolu 
magnetvälja olemasolu. Mõõtmise ajal võiks klambri 
parempoolne ots olla tuvastamiseks testitava konduktori 
ligiduses. Kui induktsiooni ei tuvastata, kuvatakse 
ekraanile "EF". Kui testvahemaa on väiksem kui 10mm ja 
testitav pinge on suurem kui 100Vrms, kõlab sumistialarm, 
ning NCV LED alarmindikaator vilgub. Vastavalt 
indutseeritud pinge suurusele kuvatakse ekraanile "-", "- -", 
"- - -" või "- - - -". Mida suurem indutseeritud pinge, seda 
suurem näit. 
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IX. Hooldus ja parandamine

      Hoiatus:
Eemaldage elektrilöögi vältimiseks enne seadme katte 
avamist testandurid. 

1. Üldhooldus
a. Seadme hooldust ja parandustöid on lubatud teostada 
ainult selleks kvalifitseeritud spetsialisti poolt. 
b. Puhastage seadme kate regulaarselt puhta kuiva lapiga. 
Ärge kasutage puhastusvahendeid mis sisaldavad 
abrasiive või lahusteid. 
2. Patareide sisestamine ja vahetamine
Seadme vooluallikaks on kaks AA 1.5 patareid. Sisestage 
või vahetage patareid vastavalt juhendile. 
a. Lülitage seade välja ning eemaldage 
sisendterminalidest testandurid. 
b. Pöörake seade tagurpidi, avage patareipesa kaane 
kruvi ning eemaldage patareikaas. 
Eemaldage patareid ning sisestage uued sobivad patareid, 
kontrollides et sisestaksite need õiget pidi. 
c. Kasutage ainult seadmega sobivaid patareisid. 
d. Asetage patareikaas tagasi kohale ning kinnitage 
kruviga. 

Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.
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