
kasutusjuhend

Kaasaegne digitaalne 
multimeeter

Ülevaade
See kasutusjuhend annab ohutusteabest ja ohutus-
eeskirjadest ülevaate. Palun lugege oluline informatsioon 
hoolega läbi ning järgige rangelt kõiki hoiatusi ja märkusi. 

Hoiatus
Elektrišoki või kehavigastuste vältimiseks lugege 
enne mõõturi kasutamist hoolikalt jaotisi „Ohutus-
alane teave“ ja „Ohutu kasutamise eeskirjad“.

Digitaalne mahtuvusmõõtur UT601 (edaspidi mõõtur) on 
3,5-numbrikohaline, stabiilselt töötav, moodsa disainiga ja 
väga usaldusväärne käeshoitav mõõtevahend. Lisaks 
mõõdab mõõtur takistust ja pidevust ning testib transistorit 
ja dioodi.
Mõõtur on laia mahtuvuse mõõtepiirkonnaga ja täpne. 
Sellega saab mõõta kaabli, lüliti ja trükkplaadi paigutuse 
mahtuvust.

Lahtipakkimisel tehtav kontroll
Avage pakend ja võtke mõõtur välja. Kontrollige 
järgnevaid esemeid hoolikalt, et näha, kas mõni on puudu 
või kahjustatud:

Ese                          Kirjeldus                          Kogus
 Kasutusjuhend                                         1 tk

Testklambrid                                           1 paar
9 V patarei (NEDA1604, 6F22                 1 tk 
või 006P) (paigaldatud)                                     

Juhul kui te leiate, et midagi on puudu või kahjustada 
saanud, palun võtke viivitamatult ühendust oma 
edasimüüjaga.

Ohutusalane teave
Mõõtur vastab standardile EMC EN61326. Kasutage 
mõõturit ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, vastasel 
juhul võib mõõturi pakutav kaitse väheneda.
Juhendis viitab hoiatus olukordadele ja tegevustele, mis 
on kasutajale ohtlikud või võivad kahjustada mõõturit või 
testitavat seadet.
Märkus sisaldab teavet, millele kasutaja peaks tähele-
panu pöörama.
Mõõturil ja kasutusjuhendis kasutatavate rahvusvaheliste 
elektritingmärkide tähendused on toodud leheküljel 8.

Ohutus kasutamise eeskirjad

 Hoiatus
Võimaliku elektrišoki või kehavigastuste ning mõõturi või 
testitava seadme kahjustuse vältimiseks pidage kinni 
järgnevatest eeskirjadest.
� Enne mõõturi kasutamist vaadake üle korpus. Ärge 

kasutage mõõturit, kui see on kahjustatud või kui selle 
korpus (või osa korpusest) on eemaldatud. Otsige 
pragusid või puuduvaid plastosasid. Pöörake 
tähelepanu klemmide ümber olevale isolatsioonile.

� Kontrollige, et testklambrite isolatsioon poleks 
kahjustatud või metall paljastatud. Kontrollige test-
klambrite pidevust. Asendage enne mõõturi kasutamist 
kahjustatud testklambrid sama mudeli numbri või 
elektrilise tehnilise kirjeldusega klambritega.

� Ärge rakendage mõõturile pinget.

� Pöördlüliti tuleb panna õigesse asendisse ning 
mõõtmise ajal ei tohi teha vahemikus muudatusi, et 
ennetada mõõturi kahjustamist. 

� Ärge rakendage klemmide ja maanduse vahele 
rohkem voolu kui 30 V rms, et vältida elektrilööki ja 
mõõturi kahjustamist.

� Kasutage mõõtmiste jaoks õigeid terminale, funkt-
siooni ja vahemikku.

� Ärge kasutage ega hoiustage mõõturit kõrge tempe-
ratuuriga, niiskes, plahvatusohtlikus, süttimisohtlikus 
või tugeva magnetväljaga keskkonnas. Pärast niiskeks 
saamist võib mõõturi toime halveneda.

� Enne takistuse, pidevuse, mahtuvuse ja dioodide 
mõõtmist katkestage vooluahel ja laadige tühjaks kõik 
kõrge pingega kondensaatorid.

� Vahetage patarei välja kohe, kui kuvatakse patarei 
indikaator      . Tühja patareiga mõõtur võib anda valesid 
näitusid, mille tulemuseks võivad olla elektrišokk ja 
kehavigastused.

� Enne mõõturi korpuse avamist eemaldage mõõturist 
testklambrid ja lülitage mõõturi toide välja.

� Mõõturit hooldades kasutage ainult sama mudeli 
numbri või identse elektrilise tehnilise kirjeldusega 
asendusosi.

� Mõõturi kahjustuste ja õnnetuste vältimiseks ei tohi 
mõõturi sisemist ahelat omavoliliselt muuta.

� Mõõturit hooldades tuleks pinna puhastamisel 
kasutada pehmet lappi ja õrnatoimelist puhastus-
vahendit. Mõõturi kaitsmiseks korrosiooni, kahjus-
tuste ja õnnetuste eest ei tohi kasutada abrasiivseid 
vahendeid ega lahusteid.

� Mõõtur sobib kasutamiseks siseruumides. Lülitage 
mõõtur välja, kui te seda ei kasuta, pikaajalise 
jõudeperioodi ajaks eemaldage patarei.

� Kontrollige järjepidevalt patareid, kuna see võib 
pikemal kasutusel lekkida; vahetage patarei kohe 
välja, kui see lekkima hakkab. Lekkiv patarei kahjustab 
mõõturit.

Rahvusvahelised elektritingmärgid

Mõõturi ülesehitus (vt joonist 1)

Maandus.

Topeltisolatsiooniga.

Sisseehitatud patarei tühjeneb.

Pidevustest.

Diood.

Mahtuvustest.

Sulavkaitse.

Hoiatus. Lugege kasutusjuhendit.

Vastab Euroopa Liidu standarditele.

 joonis 1

 joonis 3

 joonis 4

1. LCD-ekraan
2. Mahtuvuse nullimislüliti
3. Transistori mõõtepesa
4. Takistuse, dioodi ja pidevustesti sumisti sisendterminal
5. Mahtuvuse sisendterminal
6. Väikese väärtusega mahtuvuse mõõtepesa
7. Pöördlüliti
8. Toitenupp

Funktsiooninupud

Ekraanil kuvatavad tingmärgid (vt joonist 2)

Toide

Nupp                                   Kirjeldus

Allolevas tabelis on toodud nuppude funktsioonid. 

Mõõturi sisse lülitamiseks vajutage toitenupp alla. 
Mõõturi välja lülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu.

(joonis 2)

Nr  Tingmärk Tähendus

Data-hold-funktsioon on aktiveeritud

Patarei tühjeneb.
     Hoiatus: valeandmete ja nendega 
kaasneva elektrišoki või kehavigastuse 
vältimiseks vahetage patarei kohe, kui 
kuvatakse patarei tühjenemise indikaator.

Transistori test

Diooditest

Pidevussumisti on sisse lülitatud

Farad. Mahtuvuse mõõtühik.
pF: pikofarad. 1x10·12 ehk 
0,000000000001 faradi.
nF: nanofarad. 1x10-9 ehk 0,000000001 
faradi.
µF: mikrofarad.1 x10-6 ehk 0,000001 
faradi. mF: millifarad. 1x10-3 ehk 0,001 
faradi.

Ω: Oom. Takistuse mõõtühik.
3

kΩ: kilo-oom 1x10  ehk 1000 oomi. MΩ: 
 6

megaoom. 1x1  ehk 1 000 000 oomi.

H: henri. Induktiivsuse mõõtühik.
-3

mH: millihenri. 1x10  ehk 0,001 henrit.

Mõõtmine
� Veenduge, et patarei tühjenemise näitu        ei kuvata; 

kui kuvatakse, ei pruugi mõõteandmed tõesed olla.
� Enne mõõtmist pöörake erilist tähelepanu ikoonile     , 

mis asub mõõturi sisendterminalide kõrval.

A. Takistuse mõõtmine (vt joonist 3)

Mudel UT601: KASUTUSJUHEND 

Hoiatus

Enne takistuse mõõtmist katkestage vooluahel ja 
laadige kõik kõrge pingega kondensaatorid tühjaks, 
et vältida mõõturi ja testitavate seadmete kahjusta-
mist. Takistuse mõõtevahemikud on 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, 20 
kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ, 200 MΩ ja 2000 MΩ.
Takistuse mõõtmiseks ühendage mõõtur järgnevalt:

1. Sisestage punane testklamber                Ω-terminali ja 
must testklamber COM-terminali.

2. Seadke pöördlüliti vahemikku Ω. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga.

Mõõteväärtus ilmub ekraanile.

Märkused
� Kui mõõtmisvahemik on 20 Ω ja 200 Ω vahel, võivad 

testklambrid lisada 0,1 Ω kuni 0,3 Ω mõõtevea. 
Väiksema takistuse mõõtmisel vahemikus 20 Ω ja 200 
Ω tekitage täpsema näidu saamiseks sisend-
terminalides eelnevalt lühis ja talletage saadud näit 
(seda näitu nimetatakse X). (X) on testklambritelt 
saadud täiendav takistus.

� Seejärel kasutage valemit: mõõdetud takistuse väärtus 
(Y) - (X) = takistuse täpne näit.

� Sisendi puudumisel, näiteks avatud ahela tingimustes, 
kuvab mõõtur näitu „1“.

� Suure takistuse puhul (> 1 MΩ) on tavaline, et stabiilse 
näidu saamiseks kulub mitu sekundit.

� Kui takistuse mõõtmine on lõppenud, ühendage 
testklemmid kontrollitava ahela küljest lahti ja 
eemaldage testklemmid seadme sisendterminalidest.

B. Mahtuvuse mõõtmine (vt joonist 4)

Hoiatus

Enne mahtuvuse mõõtmist katkestage vooluahel ja 
laadige kõik kõrge pingega kondensaatorid tühjaks, et 
vältida mõõturi ja testitavate seadmete kahjustamist. 
Kasutage alalispinge funktsiooni, et veenduda, et 
kontrollida, kas kondensaator on tühjaks laetud.

Mõõturi mahtuvuse mõõtmisvahemikud on: 200 pF, 2 nf, 
20 nF, 200 nF, 2 µF, 20 µF, 200 µF, 2 mF ja 20 mF.

Mahtuvuse mõõtmiseks ühendage mõõtur järgnevalt:
1. Keerake pöördlüliti mõõtmisrežiimile F. Kui mõõde-

tava kondensaatori väärtus on teadmata, kasutage 
minimaalset mõõtmispositsiooni 200 pF ning tõstke 
vahemikku järk-järgult, kuni saate soovitud näidu ning 
ülekoormuse ikoon „1“ kaob ekraanilt. 

2. Sisestage punane testklamber CAP+-terminali ja 
must testklamber CAP-terminali. Väikese väärtusega 
kondensaatori mõõtmiseks sisestage kondensaator 
väikese väärtusega mahtuvuse pessa.

3. Kui kondensaatoril on polaarsus, kasutage punast test-
klambrit kondensaatori positiivsega ühendamiseks ja 
musta testklambrit kondensaatori negatiivsega 
ühendamiseks. 



P/N:110401103691 Mudel UT601: KASUTUSJUHEND 

Hoiatus

4. Mõõtes väikest mahtuvust, mille väärtus on 200 pF, 2 
nF ja 20 nF, viige kõigepealt testklambrid või väikese 
väärtusega mahtuvuse pesa avatud ahelasse, 
seejärel keerake nulli kohaldamiseks mahtuvuse 
nullimisnuppu.

5.  Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile.

Märkused
� Ärge lühistage testklambreid, et vältida patarei 

tarbimist.
� Testklambritesse salvestunud mahtuvuse mõju 

minimeerimiseks peaksid mõõtejuhtmed olema nii 
lühikesed kui võimalik ning väikese mahtuvuse 
mõõtmiseks kasutage väikese väärtusega mahtuvuse 
pesa.

� Kui mahtuvuse mõõtmine on lõppenud, ühendage test-
klambrid kontrollitava ahela küljest lahti ja eemaldage 
testklambrid seadme sisendterminalidest.

 

C. Dioodi ja pidevuse test (vt joonist 5)

(joonis 5)

punane

Enne dioodide ja pidevuse testimist katkestage 
vooluahel ja laadige tühjaks kõik kõrge pingega 
kondensaatorid, et vältida mõõturi ja testitavate 
seadmete kahjustamist. 

Dioodide testimine
Kasutage diooditesti dioodide, transistorite ja teiste 
pooljuhtseadmete kontrollimiseks. Diooditest saadab 
voolu läbi pooljuhtsiirde ning mõõdab seejärel pinge 
langust siirdes. Heas silikoonist siirdes on langus 
vahemikus 0,5 V ja 0,8 V.

Ahelavälise dioodi testimiseks ühendage mõõtur 
järgnevalt. 
1. Sisestage punane testklamber            -terminali ja 

must testklamber COM-terminali.
2. Keerake pöördlüliti asendisse           .
3. Ükskõik millise pooljuhtelemendi päripingelangu näidu 

saamiseks asetage punane testklamber elemendi 
anoodile ja must testklamber elemendi katoodile.
Ekraanil kuvatakse dioodi päripingelangu lähim 
väärtus.

Märkused
� Ahelas peaks hea dioodi päripingelangu näit olema 

ikkagi vahemikus 0,5 V kuni 8 V; kuid vastupingelangu 
näit võib varieeruda olenevalt sondiotste vahel olevate 
teiste jadade takistusest.

� Ühendage testjuhtmed ülalkirjeldatud viisil õigete 
terminalidega, et veakuva vältida. LCD-ekraanil 
kuvatakse „1“, mis viitab vale ühenduse avatud ahelale. 
Dioodi ühik on volt (V), mis viitab positiivse ühenduse 
pingelangu väärtusele. 

� Kui dioodi testimine on lõppenud, ühendage test-
klambrid kontrollitava ahela küljest lahti ja eemaldage 
testklambrid mõõturi sisendterminalidest.

Pidevuse testimine
Pidevuse testimiseks ühendage mõõtur alljärgnevalt.
1. Ühendage punane testklamber           -terminali ja 

must testklamber COM-terminali. 
2. Keerake pöördlüliti asendisse           .
3. Ühendage testklambrid mõõdetava objektiga.
4. Helisignaal kõlab pidevalt, kui ahela takistus on < 120 Ω.
5. Mõõtja näitab testi takistuse väärtust.

Märkused
� Ekraanil kuvatakse „1“, kui testitav vooluahel on avatud.

Transistori mõõtmiseks seadistage mõõtur järgnevalt.
1. Kontrollige et transistor oleks PNP- või NPN-tüüpi.
2. Sisestage mõõdetav transistor vastavasse transistori-

pessa.
3. Mõõtur kuvab testitud transistori lähima väärtuse.

Märkused
� Kui transistori testimine on lõppenud, ühendage test-

klambrid kontrollitava ahela küljest lahti ja eemaldage 
testklambrid seadme sisendterminalidest.

Üldine kirjeldus
� Mahtuvuse sisendterminali sulavkaitse: 0,315 A, 250 V, 

kiirtüüp, ɸ  5x20 mm.
� Maksimaalne näit: ekraan: 1999.
� Mõõtmiskiirus: uuendab 2–3 korda sekundis.
� Polaarsus: automaatne (negatiivse polaarsuse korral 

kuvatakse „-“).
� Ülekoormus: kuvatakse „1“.
� Vahemik: manuaalne vahemiku määramine.
� Mahtuvuse ulatuse nullimisnupp: vahemik umbes ± 20 pf.
� Temperatuur:

töötamistemperatuur: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); 
hoiustamistemperatuur: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F).

� Suhteline niiskus:
75% 0 °C – 30 °C juures;
50% 31 °C – 40 °C juures.

� Kõrgus :
töötamiskõrgus: 2000 m;
hoiustamiskõrgus: 10 000 m.

� Patarei tüüp:
üks 9 V NEDA1604 või 6F22 või 006P.

� Patarei tühjenemise indikaator: kuvatakse 
� Mõõtmed: (KxLxP) 172x83x38 mm.
� Kaal: umbes 310 g (koos patareiga).
� Ohutus/vastavus : EMC En61326.
� Sertifikaat: CE; UL ja CUL otsustamata.

Täpsuse kirjeldus
Täpsus: ±(a% näit + b numbrikohta), üheaastane garantii. 
Töötamistemperatuur: 23 °C ±5 °C.
Suhteline niiskus: < 75%.
Temperatuuritegur: 0,1 x (kindlaksmääratud täpsus) / 1 °C.

A.Takistuse mõõtmine
 

� Kui pidevuse testimine on lõppenud, ühendage testklambrid 
kontrollitava ahela küljest lahti ja eemaldage testklambrid 
seadme sisendterminalidest.

D. Transistori hFE mõõtmine (vt joonist 6)

Märkused
� Kui mõõtmisvahemik on 20 Ω ja 200 Ω vahel, võivad 

testklambrid lisada takistusele 0,1 kuni 0,3 Ω mõõtmisvea. 
Sellises vahemikus (20 Ω ja 200 Ω) väikest takistust mõõtes 
tekitage täpsema näidu saamiseks sisendterminalides 
eelnevalt lühis ja talletage saadud näit (seda näitu 
nimetatakse X). (X) on testjuhtmelt saadud täiendav 
takistus.
Seejärel kasutage valemit:
mõõdetud takistuse väärtus (Y) - (X) = takistuse täpne näit. 

B. Mahtuvuse test

Märkused
� Ülepinge kaitse

0,315 A, 250 V, kiirtüüp, ɸ  5x20 mm.
� Kui mõõturit ei saa nullini kohandada, saab õige 

mõõtetulemuse, lahutades mõõdetud väärtusest avatud 
vooluahela väärtuse.

12� Mahtuvuse mõõdud: 1F = 103 mF = 106 µF = 109 nF= 10  pF.

C. Pidevus ja dioodid

Märkused
� Diood:

avatud ahela pinge umbes 2,8 V.
� Pidevus:
� mõõdetud takistusega vähem kui 120 Ω kõlab pidev 

helisignaal. 

joonis 6

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse 
kaitse

Vahemik

Vahemik

Vahemik

Tulemus

Tulemus

Tulemus

Täpsus

Täpsus

Täpsus

Ülekoormuse 
kaitse

Ülekoormuse 
kaitse

Ülekoormuse 
kaitse

Ligikaudne suurusjärk

Diood

Pidevus

Märkused
� Ekraanil kuvatakse transistori ligikaudne väärtus (0–1000 β).

Hooldus
Siin jaotises on esitatud põhiline hooldusalane teave, 
sealhulgas juhised patareide ja kaitsmete vahetamiseks.

Hoiatus

Ärge üritage mõõturit remontida või hooldada, kui teil 
puudub selleks vastav väljaõpe; teil peab olema 
kalibreerimiseks, jõudlustestiks ja hoolduseks vajalik 
teave.

Elektrišoki ja mõõturi kahjustuste vältimiseks ärge laske veel 
korpusesse siseneda.

A. Üldine hooldus
� Puhastage korpust korrapäraselt niiske lapi ja õrnatoimelise 

puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid 
või lahusteid.

� Puhastage terminale puhastusainega immutatud vatiga, 
kuna terminalidesse sattunud mustus või niiskus võib näite 
mõjutada.

� Lülitage mõõtur välja, kui te seda ei kasuta, pikaajalise 
jõudeperioodi ajaks eemaldage patarei.

� Ärge hoiustage mõõturit niiskes, kõrge temperatuuri ja 
tugeva magnetväljaga keskkonnas.

B. Patarei vahetamine (vt joonist 7)

 joonis 7

Hoiatus

Hoiatus

Valede näitude vältimiseks, mille tulemuseks võib olla 
elektrišokk või kehavigastused, vahetage patarei välja 
kohe, kui ilmub patarei tühjenemise indikaator      . 

Patarei vahetamiseks toimige alljärgnevalt.
1. Lülitage mõõturi toide välja ja eemaldage terminalidest 

kõik ühendused. 
2. Eemaldage patareisahtlist kõik kruvid ja eraldage 

patareisahtel korpusest.
3. Eemaldage patarei patareisahtlist.
4. Asendage patarei uue 9 V patareiga (NEDA1604, 6F22 

või 006P).
5. Ühendage patareisahtel korpusega ning keerake kruvid 

tagasi.

C. Kaitsme vahetamine. (vt joonist 8)

joonis 8

KRUVI

Elektrišoki või plahvatuse või kehavigastuste või 
mõõturi kahjustuste vältimiseks kasutage täpsusta-
tud kaitsmeid AINULT järgnevat protseduuri järgides.

Mõõturi kaitsme vahetamiseks toimige alljärgnevalt.

1. Lülitage mõõtur välja ja eemaldage terminalidest kõik 
ühendused. 

2. Eemaldage patareisahtlist kõik kruvid ja eraldage 
patareisahtel korpusest.

3. Eemaldage kruvid korpuse alaosa küljest ja eemaldage 
korpuse ülaosa alaosa küljest.

4. Eemaldage sulavkaitse ettevaatlikult, selleks suruge 
kõigepealt tema üks ots kaitsmepesast välja ja seejärel 
eemaldage kaitse pesast.

5. Vahetage kaitse AINULT järgnevate parameetritega 
kaitsme vastu: sulavkaitse 1: 0,315 A, 250 V kiirtüüp,     
ᶲ 5x20 mm. Veenduge, et kaitse asub kindlalt pesas. 

6. Ühendage patareisahtel korpuse ülaosaga ja keerake 
kruvi tagasi. 

7. Ühendage korpuse ülaosa alaosaga ja keerake kruvid 
tagasi.

Kaitsmeid tuleb harva välja vahetada. Kaitsme 
läbipõlemine tuleneb alati valest kasutamisest. 
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