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Tutvuge enne seadme kasutusse võtmist hoolikalt 
selle kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. 

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

Automotive digitaalne multimeeter mudel UT107
(edaspidi “seade”) on 1999 loenduriga, 3-1/2 kohalise
ekraaniga manuaalvahemikuga mõõteseade. Seade
on unikaalse disainiga, sellel on eriti suure ekraaniga
LCD ekraan, testjuhtmete ühenduse kuva ja täielik
ülekoormuse kaitse ning unikaalne välimus. Seade
pakub võrreldes teiste sarnaste seadmetega suuremat
jõudlust ja turvalisemat kasutust. Kasutada saab
viivituse, pöörete kiiruse ning andmehoiu funktsioone, 
testida saab AC/DC pinget, DC voolu, takistust, 
temperatuuri, patareid, töötsüklit, sagedust, dioode 
ja pidevust.



Seade vastab standardile: IEC61010: saastetase 2, 
ülepinge kategooria (CAT. II 1000V, CAT. III 600V) ja 
topeltisolatsioon.

Kasutage seadet ainult juhendis määratud viisil, 
vastasel juhul võite seadme rikkuda.

Elektrisümbolite selgituse leiate leheküljelt 9.

Pakendi avamine

Vajadusel kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.

Kontrollige pakendit avades seadme korrasolekut ja 
lisade olemasolu.
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        Kirjeldus TK

Kasutusjuhend
Testjuhtmed
Punktkontakt temperatuuriandur
Hoidik
9V patarei (NEDA1604, 6F22 või 006P)

1 tk    
1 paar
1 tk     
1 tk      
1 tk

1
2
3
4
5

Ohutusnõuded
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Ohutu kasutamine

Hoiatus
Elektrilöögi ja vigastuste ning seadmete rikkumise
vältimiseks järgige alati kasutusjuhendit ja
ohutusnõudeid.
     Kontrollige seadme ja lisade korrasolekut
     enne iga kasutuskorda. Ärge kasutage
     seadet mis on kahjustatud või mille kate on
     katkine või avatud või mille osad on
     kahjustatud. Kontrollige, et konnektorite
     isolatsioon oleks terve.
     Kontrollige et testjuhtmed oleksid terved ja
     nende isolatsioon ei oleks kahjustatud.
     Asendage defektsed testjuhtmed koheselt
     identse mudeliga ja samade elektriliste
     näitajatega testjuhtmetega.
     Hoidke sõrmed testjuhtmeid kasutades
     sõrmekaitse ohutusrõngast tagapool.
     Ärge kasutage suurema pingega kui seadmele
     määratud.
    Vigastuste ohu vältimiseks ärge kasutage
 suurema pingega kui 60V DC või 30V AC.
     Kasutage mõõtmisel korrektset terminali,
     funktsiooni ja vahemikku.
     Pöördlüliti peab olema korrektses asendis enne
      mõõtmise alustamist. Mõõtmise ajal ei ole
      lubatud pöördlüliti asendit muuta, see võib
      seadme rikkuda.
     Eemaldage ringist vool ning laadige kõik
      kondensaatorid tühjaks, enne kui mõõdate
       takistust, pidevust või dioode.
     Kontrollige enne voolu mõõtmist seadme
      kaitsmeid ja lülitage ringist enne seadme
      ühendamist vool välja.

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

Kui mõõdetav väärtus ei ole teada, kasutage 
esmalt maksimumvahemikku ja liikuge samm-
sammult allapoole kuni korrektse lugemi 
saavutamiseni.
Kui seade kuvab patarei tühjenemise indikaatori 
"        ", vahetage koheselt patarei. Tühjeneva
patareiga võib seadme mõõtenäit olla ebatäpne, 
mis võib põhjustada elektrilöögi ja vigastuste 
ohu.
Kasutage vajadusel osade vahetamiseks ainult 
sama mudelinumbriga või identsete tehniliste 
näitajatega asendusosasid.
Seadme siseringi ei ole lubatud muuta.
Kasutage seadme välisümbrise puhastamiseks 
pehmet lappi ja pehmetoimelist 
puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiive ega 
lahusteid.
Kui seade ei ole kasutuses, lülitage see välja. 
Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, 
eemaldage sellest patarei.
Kontrollige seadme patareid, eemaldage lekkiv  
patarei koheselt seadmest.
Ärge kasutage seadet kõrge temperatuuriga, 
niiskes, plahvatusohtlikus, tuleohtlikus või
tugeva magnetväljaga keskkonnas. Seadme 
töötulemused võivad peale niiskeks saamist 
halveneda.
Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides.

l
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Autohoolduse ohutusjuhend

Hoiatus
Kuna paljudele autodele on paigaldatud turvapadi,
on vajalik pöörata tähelepanu auto hooldusjuhendi
hoiatustele, kui töötate turvapatjade juhtmete ja
komponentide ligiduses; ettevaatamatus võib
põhjustada turvapadja avanemise mis võib
tekitada vigastusi. Pidage meeles et turvapadi
mida juhib spetsiaalne energiaallikas  võib
avaneda ka paar minutit peale süüteluku sulgemist
(või isegi autoaku eemaldamisel).

Kandke nõuetele vastavaid ohutusprille. 
Töötage autoga hästiventileeritud alal, 
vältimaks toksiliste gaaside sissehingamist. 
Hoidke tööriistad ja testimisvahendid töötava 
mootori kütteseadme osadest eemal. 
Kontrollige et auto oleks peatatud 
(automaatkäigukast), või valitud neutraalne käik 
(manuaalkäigukast). Kontrollige et pidurid 
oleksid olemas ja rattad oleksid lukustatud. 
Ärge asetage seadmeid auto akule, see võib 
põhjustada elektroodide lühise ja vigastuste ja 
kahjustuste ohu. 
Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine ei ole 
auto ligiduses lubatud. 
Pöörake tähelepanu süütepoolile, süütejuhile ja 
süüteküünla pesale, nendes komponentides on 
auto töötamise ajal kõrge pinge. 
Elektroonilise komponendi ühendamiseks või 
lahtiühendamiseks sulgege süütelukk. 
Pöörake tähelepanu autohoolduse 
protseduuride ohutusnõuetele ja juhistele. 

l
l

l

l

l

l

l

l

Õnnetuste, vigastuste ja materiaalse kahju 
vältimiseks järgige alati ohutusnõudeid ja 
kasutusjuhendit:

l
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A. Andmed auto hooldusjuhendi kohta põhinevad 
autoteeninduse informatsioonil. 

     Kontakteeruge autoosade kohalike turustajatega. 
Kontakteeruge autoosade kohalike jaemüüjatega.
Kontakteeruge vajadusel kohalike raamatukogudega 
manuaalide või dokumentide ja vajaliku uusima 
informatsiooni leidmiseks.

1.
2.
3.

B. Enne võimaliku vea diagnoosima asumist avage
kapoti kaas ja teostage visuaalne vaatlus;
sageli on probleemi põhjus sel viisil lihtsalt 
leitav ja võimaldab säästa palju aega.
Kas autot on hiljuti hooldatud? Kas sama probleem
on varemgi esinenud?
Kontrollige voolikuid ja juhtmeid; õhupuhasteid ja
torusüsteeme; andureid ja ajameid; süütejuhti;
vaakumvoolikuid; elektriringi ühendusi.

Kõik juhendi selgitused, informatsioon ja detailsed
kirjeldused põhinevad hiljutiavaldatud tööstuslikel
dokumentidel ja informatsioonil. Tootja ei vastuta
kolmandate osapoolte informatsiooni täielikkuse ja
täpsuse eest.



Elektrisümbolid

AC vool

DC vool

Maandus

Topeltisolatsioon

Patarei tühjenemise indikaator

Kaitsmed

Hoiatus. Lugege kasutusjuhendit          

Vastab EL standarditele
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Seadme tutvustus (joonis 1)

1. LCD ekraan             2.Andmehoiu nupp

3. Pöördlüliti                4. Sisendterminalid

5. Voolunupp

Joonis 1
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Pöördlüliti

Pöörd-
lüliti 

asend
Funktsioon

V

kHz

0C

A

DWELL

RPM x 10

DC pinge mõõtmine

AC pinge mõõtmine

Takistuse mõõtmine

Dioodi test

Pidevuse mõõtmine,     :ühik

DC voolu mõõtmine

Patarei mõõtmine

Temperatuuri mõõtmine, ühik: 0C

Sageduse mõõtmine, ühik: kiloherts

Töötsükli mõõtmine

Auto süüteseadeldise test, ühik: kraadi

Auto mootori pöörete mõõtmine (kuvatud 

lugem x 10), ühik: rpm

Funktsiooninupud

Nupp Kasutamine                     

POWER

HOLD

Seadme sisse ja välja lülitamine

    Vajutage andmehoiu reziimi avamiseks

    Vajutage reziimist väljumiseks uuesti,
kuvatakse hetkeväärtus.

    Hold reziimil kuvatakse ekraanil      .

12V

Duty%
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Pöördlüliti tutvustus: 

Seadme funktsiooninuppude tutvustus:

l

l

l

V



Ekraani sümbolid (joonis 2)

Patarei tühjeneb

    Hoiatus: valelugemite vältimiseks, 
mis võivad põhjustada elektrilöögi, 
vigastuste või kahjustuste ohu, 
asendage patarei niipea kui 
kuvatakse patarei tühjenemise ikoon 

Negatiivse lugemi näit

Dioodi test

Pidevuse test

Andmehoiu reziim aktiivne

Testjuhtmete erinevatesse sisend-
terminalidesse ühendamise indikaator

Joonis 2
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1

2

3

4

5

6
Connect
test leads



V
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Seadme kasutamine

Osa 1   Multimeetri põhitestid

A. DC pinge mõõtmine (joonis 3)

Joonis 3

Hoiatus
Elektrilöögi ja seadme rikkumise vältimiseks ärge
mõõtke kõrgemat pinget kui 1000Vp.
Olge eriti ettevaatlik elektrilöökide vältimiseks, 
mõõtes kõrget pinget. 

Ühendage punane testjuhe V terminaliga ning must 
testjuhe COM terminaliga.
Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse 
vahemikus        .
Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile. 

1.

2.

3.

DC pingevahemikud on: 200mV, 2V, 20V, 200V ning
1000V.

DC pinge mõõtmiseks: 



Märkus

 14

Mudel UT107: KASUTUSJUHEND

Kui mõõdetava pinge väärtus ei ole teada,
kasutage esmalt maksimaalset mõõtevahemikku
(1000V), ning liikuge sellest samm sammult
allapoole kuni korrektse mõõtmistulemuse
saavutamiseni.
Ülekoormuse korral kuvatakse ekraanile "1". 
Valige korrektse testtulemuse saamiseks
kõrgem vahemik.
Seadme sisendi impedants on igas vahemikus
ca 10M      . See võib põhjustada mõõtmisvea 
kõrge impedantsiga ringides. Kui ringi 
impedants on väiksem või võrdne 10k    , on 
viga ebaoluline (0.1% või väiksem). 
Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage
seadme testjuhtmete ühendus mõõdetavast
ringist.

l

l

l

l
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B. AC pinge mõõtmine (joonis 4)

Joonis 4

Hoiatus
Elektrilöögi ja seadme rikkumise vältimiseks ärge
mõõtke kõrgemat pinget kui 1000Vp.
Olge eriti ettevaatlik elektrilöökide vältimiseks, 
mõõtes kõrget pinget.

Ühendage punane testjuhe V terminali ning must 
testjuhe COM terminali.
Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse 
vahemikus         .
Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanille. See on 
siinuslaine efektiivne väärtus (keskmine 
väärtusvastus).

1.

2.

3.
V

AC pinge vahemikud on: 200V ja 750V.

AC pinge mõõtmiseks: 



Märkus
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Kui mõõdetava voolu väärtus ei ole teada, 
kasutage esmalt maksimaalset vahemikku 
(1000V) ja liikuge samm-sammult allapoole kuni 
korrektse lugemi saamiseni.                  
Ülekoormuse korral kuvatakse ekraanile "1". 
Valige korrektse testtulemuse saamiseks kõrgem 
vahemik.                                                    
Seadme sisendi impedants on igas vahemikus 
ca 10M    . See võib põhjustada mõõtmisvea 
kõrge impedantsiga ringides. Kui ringi 
impedants on väiksem või võrdne 10k    , on 
viga ebaoluline (0.1% või väiksem).                 
Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage seadme 
testjuhtmete ühendus mõõdetavast ringist.

l

l

l

l



A
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C. DC voolu muutmine (joonis 5)

Hoiatus
Enne seadme jadaühendamist testitava ringiga, 
eemaldage ringist vool. 

Vooluvahemikud on: 200mA ja 10A.

1.

2.

3.

Joonis 5

Kinnitage punane testjuhe        mA0C või A terminali
ning must testjuhe COM terminali.                       
Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse 
vahemikus        .
Ühendage testjuhtmed jadana mõõdetava 
objektiga.
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile. 

Kaitsme läbipõlemine mõõtmise ajal võib 
põhjustada vigastusi või seadme rikkuda. 
Kasutage mõõtmisel alati korrektset terminali, 
funktsiooni ja vahemikku. Kui testjuhtmed on 
vooluterminalidega ühendatud, ärge 
paralleelühendage neid üle elektriringi, vastasel 
juhul põleb kaitse läbi või rikute seadme. 

DC voolu mõõtmiseks:



Märkus
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Kui mõõdetava voolu väärtus ei ole teada, kasutage 
esmalt maksimaalset mõõtevahemikku (10A) ja 10A 
terminali, ning liikuge samm-sammult allapoole kuni 
korrektse lugemi saamiseni.                                       
Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmete 
ühendus mõõdetavast ringist.                                       
Ohutuse tagamiseks peab 5A ~  10A vahemiku                
(  10A) mõõteaeg olema lühem kui 10 sekundit, ning 
intervallaeg kahe mõõtmise vahel peab olema 
vähemalt 15 minutit või kauem.

l

l

l

kriss
Text Box
Mudel UT107: KASUTUSJUHEND
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D. Takistuse mõõtmine  (joonis 6)

Joonis 6

Hoiatus
Seadme ja testitava objekti rikkumise vältimiseks
eemaldage ringist enne takistuse testimist vool ja
laadige kõik kondensaatorid  tühjaks.

Takistuse vahemikud on:    200 , 2k , 20k , 200k ,
2M   ja   20M .

Kinnitage punane testjuhe   terminali ning must 
testjuhe COM terminali.
Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse 
vahemikus      .
Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile. 

1.

2.

3.

Vigastuste ohu vältimiseks ärge kasutage kunagi 
suuremat pinget kui 60V DC või 30V AC.

Takistuse mõõtmiseks:



Märkus
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Testjuhtmed võivad põhjustada madala takistuse        
mõõtmisel 0.1 - 0.2Ω vea. Täpse lugemi saamiseks 
madala takistusega, so 200    vahemikus, lühistage 
esmalt sisendterminalid ning salvestage saadud 
lugem (lugem X). (X) on lisatakistus mille 
põhjustavad testjuhtmed.                                     
Seejärel kasutage valemit:                                        
Mõõdetud takistuse väärtus (Y) – (X) = täpne 
takistus
Kui sisendterminali lühistuse lugem on      0.5      , 
kontrollige testjuhtmete kinnitusi.
Kõrge takistuse puhul (>1MΩ), on normaalne, et         
mõõtetulemuse stabiliseerumine võtab mõne hetke      
aega. Valige stabiilse ja täpse lugemi saamiseks      
lühikesed testjuhtmed.
Seade kuvab teate "1", kui takistus on maksimum- 
vahemikust suurem, või avatud ringi puhul.
Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage seadme ja      
mõõdetava ringi vaheline ühendus.

and the circuit under test.

l

l

l

l

l
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E. Dioodi mõõtmine  (joonis 7)

Hoiatus
Seadme ja testitava objekti rikkumise vältimiseks
eemaldage ringist vool ning laadige kõik 
kondensaatorid enne dioodide ja pidevuse 
testimist tühjaks.

Kasutage diooditesti dioodide, transistorite ja teiste 
pooljuhtide kontrollimiseks. Diooditestiga saadetakse 
vool läbi pooljuhi. Hea ühendus on vahemikus 0.5V ja 
0.8V.

Ühendage punane testjuhe             terminaliga ja 
must testjuhe COM terminaliga.
Keerake pöördlüliti                 asendisse.
Pooljuhi komponendi edastatava pinge languse 
lugemiks ühendage punane testjuhe komponendi 
anoodiga ja must testjuhe komponendi katoodiga. 
Punase testjuhtme polaarsus on “+” ja musta “-“. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile. 

1.

2.
3.

Joonis 7

Vigastuste oht, ärge ühendage kõrgemat pinget 
kui 60V DC või 30V AC.

Testimiseks:



Märkus
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Ringis peaks korras diood andma edastatava pinge 

languse lugemiks 0.5V - 0.8V, kuid see võib olla 

erinev, sõltuvalt takistusest või anduriotste 

vahelisest liikumisteest.                                          

Kontrollige et ühendaksite testjuhtmed korrektselt.                                                             

Avatud ringi pinge on dioodi testides ca 2.7V.                      
Vale ühenduse või avatud ringi puhul kuvatakse 
ekraanile "1".                                                            

Kui testimine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmete       

ja testitava ringi vaheline ühendus. 

l

l

l
l

l



Märkus
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F. Pidevuse mõõtmine  (joonis 7)

Hoiatus
Seadme ja mõõdetava objekti rikkumise 
vältimiseks eemaldage enne mõõtmist ringist vool 
ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks.

Mõõtmiseks:
Ühendage punane testjuhe             terminaliga ja
must testjuhe COM terminaliga.
Keerake pöördlüliti                  asendisse.
Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.

1.

2.
3.

4.

Avatud ringi pinge on ca 3V.                                  
Kui testimine on lõpetatud, eemaldage testjuhtmete 
ja testitava ringi vaheline ühendus.

l
l

Sumistiheli ei kõla, kui takistuse väärtus              
on  >100 . Ring on lahtiühendatud.                
Pidev sumistiheli kui takistuse väärtus                    
on    10 . Vooluahel on heas korras.                    
Sumistiheli võib kõlada või mitte, kui takistuse 
väärtus on vahemikus 10 ~100 .

l

l

l

Testitud ringi lähim väärtus kuvatakse ekraanile, 
ühikuks on    . 

Vigastuste ohu vältimiseks ärge kasutage 
kõrgemat pinget kui 60V DC või 30V AC.
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G. 12V aku mõõtmine (joonis 8)

Joonis 8

1.

2.
3.

4.

Seade sobib ainult väiksema kui 20V mittetöötava 
aku mõõtmiseks. 
Seadmel on sisseehitatud 120 /2W 
koormustakistus, ekraanile kuvatav mõõdetud 
väärtus on laetud aku väärtus. 
Kui testimine on lõpetatud, eemaldage ühendus. 







Hoiatus
Vigastuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat 

pinget kui 60V DC või 30V AC.                                  

Patarei testimiseks:

Ühendage punane testjuhe      mA0C terminaliga 
ning must testjuhe COM terminaliga.                 
Keerake pöördlüliti asendisse 12V.
Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
Punane testjuhe positiivse polaarsusega ja must 
negatiivsega. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile, ühik V.
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H. Temperatuuri mõõtmine (joonis 9)

Joonis 9

Hoiatus
Vigastuste vältimiseks ja seadme ja mõõdetava 
objekti kahjustamise vältimiseks ärge kasutage 
kõrgemat pinget kui  60V DC või 30V AC.                
Temperatuuri mõõtevahemik on -400C ~ 10000C.

1.

2.
3.

4.

Must     Punane

Valige mõõtmiseks sobiv temperatuuriandur. 
Seadmega kaasasoleva anduriga saab mõõta 
temperatuuri kuni 2500C. Kõrgema temperatuuri 
mõõtmiseks on vajalik spetsiaalne andur.              
Kui signaalsisend puudub, kuvab seade veateate 
“1”.                                                                         
Kui kaks sisendterminali on lühistatud, kuvab seade 
selle sisetemperatuuri lähima väärtuse.                 
Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage 
temperatuurianduri ühendus. 

l

Ühendage punane testjuhe        mA0C terminali 
ning must testjuhe COM terminali.
Keerake pöördlüliti  asendisse 0C.
Ühendage temperatuuriandur mõõdetava    
objektiga.                                                      
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile, ühik on 0C.

Temperatuuri mõõtmiseks:

l

l

l
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I. Sageduse mõõtmine (joonis 10)

Hoiatus
Vigastuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat

pinget kui 60V DC või 30V AC.
Mõõtevahemik on 2kHz.

Ühendage punane testjuhe Hz terminali ning must 
testjuhe COM terminali.
Keerake pöördlüliti asendisse 2kHz.
Ühendage testjuhemed mõõdetava objektiga. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile. Ühik on 
kHz.

1.

2.
3.
4.

Joonis 10

Mõõtmismeetod sobib kui sisendi ulatus on
<30Vrms.  Kui  sisendi  ulatus on    30Vrms, ei saa 
seadet kasutada. 
Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage ühendus. 

l

l

Sageduse mõõtmiseks:
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J. Töötsükli mõõtmine (joonis 11)

Hoiatus
Vigastuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat

pinget kui 60V DC või 30V AC.                                
Töötsükli mõõtmiseks:

Ühendage punane testjuhe Hz terminaliga ja must 
testjuhe COM  te rmina l iga.                             
Keerake pöördlüliti asendisse Duty%.
Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile, ühik %.

1.

2.
3.
4.

Joonis 11

Mõõtmismeetod sobib kui sisendi ulatus on
<30Vrms.  Kui sisendi ulatus on   30Vrms, ei saa 
seadet kasutada. 
Eemaldage ühendus kui mõõtmine on lõpetatud. 

l

l
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K. Viivitustest (joonis 12)

Varem oli väga oluline testida süütesüsteemi 
katkestuslüliti viivitust. Tänapäeval ei ole see enam 
oluline kuna kasutatakse elektroonilist süütesüsteemi. 
Lisavõimalusena saab viivitustestimist kasutada ka 
segakontrolliga solenoidide testimiseks (näiteks GM 
tagsisidekarburaator). 

Keerake pöördlüliti asendisse DWELL .
Ühendage vastavalt ekraanil olevatele juhistele  
punane testjuhe            terminaliga ning must 
testjuhe COM terminaliga. Ühendage juhtmed 
vastavalt joonisele. 

1.
2.

Joonis 12

Kui testitakse süütesüsteemi katkestuslülitit, 
ühendage punane testjuhe süütepooli primaarse 
negatiivse otsaga (järgige auto hooldusjuhendi 
juhiseid). 
Kui testitakse GM tagasisidekarburaatorit, 
ühendage punane andur maandusterminaliga või 
solenoidi kompuutridraiveriga (järgige auto 
hooldusjuhendi juhiseid).                                          
Kui testitakse mõnda ON/OFF lülitusseadet, 
ühendage punane andur lülitusseadmega. 

l

l

l

Ühendage must testandur auto
maandusterminaliga.
Tulemus kuvatakse ekraanile.

3.

4.

Süütepool Punane
testjuhe

Must
testjuhe

Maandus



29

Mudel UT107: KASUTUSJUHEND

L. Mootori pöörete (pöörlemiskiiruse) test “RPMx10”
(joonis 13)

RPM näitab mootorivõlli pöörlemissagedust minutis. 

     Keerake pöördlüliti asendisse RPMx10.
Nagu seadme ekraanil näidatud, ühendage
punane  testjuhe             terminaliga ning must
testjuhe COM terminaliga. Valige sobiv silindrite arv.
Ühendage vastavalt joonisele.

1.
2.

Joonis 13

Kui autos kasutatakse DIS süütesüsteemi ilma 
jaotajapaneelita, ühendage punane testjuhe 
TACH signaalliiniga (mis on ühendatud auto 
mootori kompuutri DIS mooduliga). Järgige 
ühendamisel auto hooldusjuhendi kirjeldust ja  
nõudeid. 
Kui autos kasutatakse süütesüsteemi koos 
jaotajapaneeliga, ühendage punane testjuhe 
süütepooli primaarse negatiivse otsaga. 
Järgige ühendamisel auto hooldusjuhendi 
kirjeldust ja nõudeid. 

l

l

Süütepool        Punane 
testjuhe

Must 
testjuhe

Maandus
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Ühendage must testjuhe auto maandusterminaliga. 
Testige mootori pöördeid mootori käivitusel või töö 
ajal. Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile. Tegelik 
pöörlemiskiirus võrdub kuvatud väärtus korda 10. 
Näiteks, kui kuvatav väärtus on 200 ning määratud 
on 6CYL (6 silindrit), on automootori tegelik 
pöörlemiskiirus 2000 RPM (200 x 10).

3.
4.

M. Hold reziimi kasutamine
Hold reziimi saab kasutada kõigi mõõtefunktsioonidega:

Vajutage Hold reziimi avamiseks HOLD nuppu
Reziimist väljumiseks vajutage uuesti HOLD nuppu
Hold reziimis kuvatakse ekraanil vastav ikoon.

l
l
l
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Osa 2   Auto probleemide diagnostika
Seade UT107 on efektiivne vahend auto elektrooniliste

süsteemide probleemide diagnoosimiseks. Käesolev
juhendi osa tutvustab seadme UT107 kasutamist
probleemide diagnoosimisel kaitsme, lüliti, solenoidi,
relee, starteri ja laadimissüsteemi, süütesüsteemi,
kütusesüsteemi ja mootorianduri juures.

A. Kaitsme test                                                                  
Keerake pöördlüliti asendisse 200 .
Nagu ekraanil näidatud, ühendage punane testjuhe  
         terminali ning must testjuhe COM terminali.
Lühistage punane ja must testjuhe, seade peaks 
lugemi kuvama vahemikus 0.2   ja 0.5 . Kui 
lugem on suurem kui 0.5 , kontrollige testjuhtmete 
ühendusi.                                                                      
Ühendage punane ja must testjuhe paralleelselt 
kaitsme kahe otsaga, kuvatav lugem hea kaitsme 
puhul peaks olema väiksem kui 10 . Kui kaitse on 
läbi põlenud, kuvatakse ülekoormuse näit “1”.

1.
2.

3.

4.

Hoiatus
Kasutage asendamisel ainult sama tüüpi ja 
näitajatega kaitset. 
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B. Lüliti test.
Järgige kaitsme testi punkte 1-3.                                 
Ühendage must testjuhe lüliti ühe otsaga ja punane 
teise otsaga. Kui lüliti on ühendatud, peaks kuvatav 
lugem olema väiksem kui 10 . Kui lüliti ühendus ei 
toimi, kuvatakse ülekoormuse näit “1”.

1.
2.

Hoiatus
Tavaliselt on solenoidi või relee mõlemad otsad 
ühendatud dioodidega. 
Kontrollige mähiste korrasolekut. Ka juhul kui 
mähis on korras, võib solenoid või relee olla 
rikutud, seega ei ole võimalik alati kõiki 
võimalikke probleeme testides avastada. 

C. Solenoidi või relee test
Järgige kaitsme testi punkte 1-3.                                
Ühendage punane ja must testjuhe paralleelselt 
solenoidi või relee kahe otsaga. Enamiku 
solenoidide või releede mähiste impedants on 
väiksem kui 200 . (Lisainformatsioon auto 
hooldusjuhendis).

1.
2.

l

l
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D. Käivitamise/laadimise süsteemi testimine

Keerake pöördlüliti asendisse 20 VDC.
Ühendage vastavalt ekraaninäidule punane 
testjuhe V terminali ning must testjuhe                    
COM terminali.
Lülitage süütelukk välja.
Lülitage sõidutuled 10 sekundiks sisse, akust 
laengu vabastamiseks. 
Ühendage must testjuhe aku negatiivse poolusega 
ja punane positiivsega. 

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Mootori töö ajal hoiab laadimissüsteem aku laetuna. 
See süsteem koosneb AC generaatorist, 
pingekalibreerijast, juhtmetest ja elektriringidest. 
Nende süsteemide kontrollimiseks on multimeeter 
väga tõhus tööriist. 

1. Laadimisvaba aku testimine
Enne käivitamise/laadimise süsteemi testimist 
kontrollige kas aku on täielikult laetud.

2. Testtulemus kuvatakse järgnevalt: 

12.60 V

12.45 V

12.30 V

12.15 V

100%

75%

50%

25%
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E. Aku energiatarbimise test kui mootor on välja 
lülitatud

Test viiakse läbi aku voolutarbimise hulga leidmiseks 
kui süütevõti ja mootor on välja lülitatud. Test on 
kasulik, tuvastamaks akuvoolu lisatarbimist mis võib 
põhjustada aku tühjenemise. 

Lülitage süütevõti ja kõik lisad välja. Kontrollige et 
kõik tuled ja muud lisad oleksid välja lülitatud. 
Keerake pöördlüliti asendisse          10A.
Ühendage vastavalt ekraani juhisele punane 
testjuhe A terminali ning must COM terminali.
Eraldage aku positiivse pooluse ja kaabli ühendus 
ning ühendage testjuhtmed ringi (ühendage punane 
testjuhe aku positiivse poolusega ja must 
negatiivsega). 

1.

2.

3.

Hoiatus
Ärge käivitage testi ajal auto mootorit, see rikub 
seadme. 
Testitud tulemus kuvatakse otse ekraanile kui 
tavavool on ca 100 mA.  Erivoolu puhul (kui mootor 
on välja lülitatud), järgige auto hooldusjuhendit. 

4.

Hoiatus
Sagedusmoduleeritud raadio või kell vajab 
100mA vooluallikat. 



35

Mudel UT107: KASUTUSJUHEND

F. Trigeripinge akukoormuse testimine

Keerake pöördlüliti asendisse 20 VDC.
Ühendage vastavalt ekraanijuhisele punane 
testjuhe V terminali ning must COM terminali.
Katkestage süütesüsteem auto käivitumise 
keelamiseks. 
Süütesüsteemi katkestamiseks eraldage peamised 
süütepoolid, šundi mähis, nukk ja käivitusandur. 
Järgige selleks auto hooldusjuhendi juhiseid. 
Ühendage must testjuhe aku negatiivse poolusega 
ja punane positiivsega. 
Käivitage mootor pidevalt 15 sekundiks, testtulemus 
kuvatakse nagu on allpool näidatud. Kui tulemus on 
vahemikus, on startsüsteem korras, vastasel juhul 
võib probleem olla akukaablis, käivitussüsteemi 
kaablis, solenoidis või käivitusmootoris. 

1.
2.

3.

4.

5.

Testige mootori käivitusel aku piisava pinge 
olemasolu. 

Pinge   Temperatuur

9.6 V või rohkem

9.5 V

9.4 V

9.3 V

9.1V

8.9 V

8.7 V

8.5 V

21.10C (700F)

15.60C (600F)

10.00C (500F)

4.40C (400F)

-1.10C (300F)

-6.70C (200F)

-12.20C (100F)

-17.80C (00F)
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G. Pinge languse test

Eraldage süütesüsteem auto käivitumise keelamiseks. 
Eraldage süütesüsteemi keelamiseks peamised 
süütepoolid, šundi mähis, nukk ja käivitusandur. 
Järgige selleks auto hooldusjuhendi juhiseid.                
Keerake pöördlüliti asendisse 200mV või 2VDC. 
Kinnitage vastavalt ekraani juhisele punane testjuhe A 
terminali ning must COM terminali.
Vt LOSS tüüpilist trigeri pinge ringi (joonis 14). 
Testige pinget vastavalt mõnele järgnevale 
punktipaarile: 1&2, 2&3, 4&5, 5&6, 6&7, 7&8, 8&9, 
8&10

1.

2.

3.

Testige lüliti, kaabli, solenoidi või konnektori 
põhjustatud pinge langust. Igasugune ebatavaline 
pinge langus on üldjuhul põhjustatud lisatakistusest. 

Joonis 14

Punane Must

LOSS tüüpiline trigeri 
pinge ring

Starter

Solenoid
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Komponent Pinge

Lüliti

Juhe

Maandus

Aku konnektor

Juhtmestik

300 mV

200 mV

100 mV

50 mV

0.0 V

Võrrelge testtulemusi ülaloleva tabeliga. Kui pinge on 
kõrge, kontrollige komponente ja konnektoreid. Kui 
rikkeid ei leita, teostage vajalik hooldus. 
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H. Laadimissüsteemi pinge test
Testi kasutatakse laadimissüsteemi töö 
kontrollimiseks, mis tagab elektroonikasüsteemide 
varustatuse vooluga (lambid, raadio jne). 

Keerake pöördlüliti asendisse 200mV või 2 VDC.  
Ühendage vastavalt ekraani juhistele punane 
testjuhe A terminaliga ning must testjuhe COM
terminaliga.
Ühendage must testjuhe aku negatiivse      
poolusega ja punane testjuhe aku positiivse 
poolusega. 
Käivitage mootor tühikäigul ning lülitage välja kõik 
lisad tavapärase pingelugemiga vahemikus 13.2 V 
kuni 15.2 v.
Avage klapp ning kontrollige mootori 
pöörlemiskiirust vahemikus 1800 RPM ja 2800 
RPM.  Pinge lugem peaks nende sees olles (3), 
olema pidev (erinevus mitte suurem kui 0.5 V).
Lülitage sisse lambid, kojamehed, ventilaatorid jne, 
et suurendada elektroonikasüsteemi koormust, nii 
et pinge lugemid ei oleks väiksemad kui 13.0 V.    
Kui punktide 3, 4 ja 5 lugemid on normaalsed, on 
laadimissüsteem korras. Kui lugemid ületavad 
limiite või ei ole ühtlased, kontrollige rihma, 
regulaatori, AC generaatori, konnektori ja avatud 
ringiga AC generaatori vooluvahemikke. Kui vajalik 
on lisadiagnostika, järgige auto hooldusjuhendeid. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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I. Süütesüsteemi test

1. Süütepooli test

Jahutage enne testi mootor ning eraldage
süütepool.
Keerake pöördlüliti asendisse 200  . Ühendage
vastavalt ekraanijuhisele punane testjuhe
terminali ja must testjuhe COM terminali.
Testige süütepooli primaarpooli. Lühistage punane
ja must testjuhe, nende takistus peaks olema
väiksem kui 0.5 . Kui see on suurem, kontrollige
testjuhtmeid ja nende kinnitusi. Vahetage
kahjustatud juhtmed uute vastu.
Ühendage punane testjuhe süütepooli primaarse
“+” poolusega ja must primaarse “-” poolusega (vt
joonis 15). Järgige auto juhendite juhiseid.

(1)

(2)

(3)

(4)

Joonis 15

Hoiatus

Tegeliku takistuse testtulemuse saamiseks peab 
tulemusest lahutama testjuhtmete lühistamise 
väärtuse. 
Primaarne takistus on tavaliselt vahemikus 0.3
 ja 2.0 .

l

l

           Sekundaarne

Punane          Must

   Primaane 
Silindriline

  süütepool
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Keerake pöördlüliti asendisse 200k  ning testige 
süütepooli primaarpooli. 
Ühendage punane testjuhe  sekundaarse avaga ja 
must  testjuhe  primaarse  “-”  poolusega.  Järgige 
teostamisel auto hooldusjuhendit.                                    
Primaarne takistus on üldjuhul vahemikus  6 k  ja 
30 k  . Järgige   teostamisel   auto 
hooldusjuhendit.
Kütteseadme süütepooli puhul korrake ülaltoodud 
punkte. 

(5)

(6)

(7)

(8)

Hoiatus
Kütteseadme süütepooli takistus võib olla veidi 
kõrgem, kuna selle takistus võib muutuda 
vastavalt temperatuurile. Mida kõrgem 
temperatuur, seda kõrgem on takistus, ja 
vastupidi. 

2.  Süütesüsteemi kõrge pinge summuti test
     (joonis 16)

Punane

Must

Joonis 16

Eemaldage süütesüsteemi konnektorid mootorist. 
Järgige selle teostamisel auto hooldusjuhendit. 

(1)

Süüteküünal
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Hoiatus
Mõned Chrysler’i tooted kasutavad süüteküünla 
kõrge pinge summutit koos “positiivluku” 
elektroodidega, mida saab eemaldada vaid 
jagajapaneelilt. 

(2)

(3)

3. Eeslüliti/anduri test (joonis 17)

Joonis 17

Eesandurit kasutatakse tavaliselt süütesüsteemis 
nukkvõlli asendi tuvastamisel, nii et auto kompuuter 
saaks määrata optimaalse süüteaja ning kütusepihusti 
avamise. 

Keerake pöördlüliti asendisse 200 k . Ühendage 
vastavalt   ekraanijuhisele   punane   testjuhe
terminaliga ja must COM terminaliga.
Ühendage punane ja must testjuhe paralleelselt 
kõrgepinge summuti kahe otsaga, tulemus 
kuvatakse ekraanile. Tavaliselt on takistus 
vahemikus 3 k  kuni 50 k  . Juhet painutades 
peaks lugem jääma muutumatuks. 

Chrysleri mootori kütusejaotur
Eeslüliti

Maandus Signaalter-
minal

Fordi mootori kütusejaotur

Jumper

Eeslüliti

Raudplaat

Magnetpost

Signaalterminal Eesandur Signaalterminal Maandus

Maandus

Punane

Must

Kui see eemaldatakse muul viisil, rikub see 
seadme. Järgige teostamisel alati auto 
hooldusjuhendit. 
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4. Magnetiline takistusandur (joonis 18)

Punane         Must

Magnetilise takistusanduri funktsioonid sarnanevad 
eesanduri omadele, ning mõlema anduri testmeetodid 
on samuti sarnased. Nende tavatakistus on üldjuhul 
vahemikus 150  kuni 1 k . Lisainformatsiooni 
leiate auto hooldusjuhendist. 

Joonis 18

Eemaldage eesandur autost, järgige selleks auto 
hooldusjuhendi juhiseid. 
Ühendage 9V aku positiivne poolus anduri allika 
poolega ning negatiivne poolus anduri 
maandusega. Järgige ühendamisel auto 
hooldusjuhendi juhiseid. 
Keerake pöördlüliti asendisse 200 . Ühendage 
vastavalt ekraanijuhistele punane testjuhe    
terminali         ning must COM terminali.
Ühendage punane ja must testjuhe paralleelselt 
signaali ühendusterminali ning anduri 
maandusega, seade peaks kuvama väikese näidu 
oomides.  
Kui   anduri   magnetposti   õnarusse   sisestatakse 
metallplaat     (metall-leht,     teraslint    vms),    siis 
kuvatav   näit   suureneb   või  näitab  ülekoormust; 
metallplaadi   eemaldamisel    näit   väheneb,    see 
näitab   anduri   korrektset    tööd. 

Magnetiline takistusandur

Magnetline 
takistuse 

jaotur

Magnet
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5. RPMx10 test (joonis 19)

Keerake pöördlüliti asendisse RPMx10 ning valige 
testitavate silindrite arv. 
Ühendage vastavalt ekraanijuhistele punane 
testjuhe terminaliga       ning must COM terminaliga.
Ühendage must testjuhe auto maandusega (nt 
maandusrihma ühendus). Ühendage punane 
testjuhe: autokompuutri sobiva testterminaliga, kui 
auto on DIS tüüpi (lisainformatsioon auto 
hooldusjuhendis); või süütepooli negatiivse 
poolusega, kui autol on jaotuspaneel 
(lisainformatsioon auto hooldusjuhendis). 
Tavapärane mootori käivitamise pöörlemiskiirus on 
ca 50 RPM kuni 275 RPM.  Järgige ühendamisel ja 
lisainformatsiooniks auto hooldusjuhendi juhiseid, 
kuna antud väärtus sõltub temperatuurist,       
mootori suurusest, aku suurusest jne. 

(1)

(2)

(3)

(4)

Joonis 19

Hoiatus
Seadme kuvatava väärtuse muutmiseks reaalseks 
väärtuseks tuleb see korrutada kümnega. 

Punane

Must

Süütepool

Maandus
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6. Kütusesüsteemi test

Alates 1980 on autotööstus kasutanud elektrooniliselt 
kontrollitavaid karburaatoreid ning kütuse sissepritset, 
et saavutada efektiivsem töötulemus. 

(1) GM (General Motor):

C-3 segakontrolliga solenoidi viivituse testimine: 
asetage solenoid silindrisse, jälgige õhu ja kütuse 
suhet, mis peaks üldjuhul olema vahemikus 14.7 - 1. 
Testi kasutatakse solenoidi korrektse paigalduse 
kontrollimiseks. 

Käivitage auto mootor pöörlemiskiirusega 3000 
RPM.
Kui tegemist on GM autoga, keerake pöördlüliti 
asendisse DWELL ning valige 6CYL. Kuvatav 
väärtus peaks olema vahemikus 100 ja 500.

[1]

[2]

(2) Kütusepihusti takistuse test (joonis 20)

Joonis 20

Must                Punane

Kütusepihusti
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Testmeetod   sarnaneb   süütepooli   takistuse 
testimisega. 

Eemaldage  pihusti   elektriline   ühendus   (järgige 
auto   hooldusjuhendi   juhiseid). 
Ühendage   punane    ja   must   testjuhe    pihusti 
kahe   otsaga.    Tavapärane   takistus    on  
võrdne või väiksem kui 10 .

[1]

[2]

J. Mootori anduri test (joonis 21)

Joonis 21

Pun
ane

Must

          Pikk      Lühike 

Maandus
Kui anduril on 1- või 3-juhtme väljund, 
on maandusterminal selle ümbris. Kui 
anduril on 2- või 4-juhtme väljund, on 
maandusterminal spetsiaalne juhe. 
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1. Hapnikuandur
Hapnikuandurit kasutatakse heitgaasides  hapniku 
sisalduse testimiseks, mis põhjustab sobiva pinge või 
takistuse. Madal pinge (kõrge takistus) näitab et 
heitgaaside hapnikusisaldus on liiga kõrge, ja 
vastupidi. Kompuuter reguleerib õhu ja kütuse 
vahekorda vastavalt kõrgele või madalale pingele. 
Tavaliselt on kasutuses kaht tüüpi hapnikuandureid: 
tsirkooniumoksiid ja titaanandurid. 

Testimine:

Eemaldage auto hapnikuandur. 
Keerake pöördlüliti asendisse 200    . Ühendage 
vastavalt ekraani juhistele punane testjuhe       
terminali ning must COM terminali. 
Ühendage must testjuhe anduri maandusterminali. 

(1)
(2)

(3)

Hoiatus

Kui anduril on 1- või 3-juhtme väljund, on 
maandusterminal selle ümbris. 
Kui anduril on 2- või 4-juhtme väljund, on 
maandusterminal spetsiaalne juhe. 

l

l

Ühendage punane testjuhe anduri 
signaalterminaliga. Kui anduril on rohkem kui 3 
juhet, on autos kasutusel soojusõhu andur, millel 
on kaks otsa. Järgige ühendamisel auto 
hooldusjuhendi juhiseid. 
Ühendage punane ja must testjuhe vastavalt 
nende kahe otsaga. Võrrelge lugemeid auto 
hooldusjuhendi juhiste määrangutega. 

(4)
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Hoiatus
Testimise ajal muutuvad lugemid vastavalt 
temperatuurile. 

Tsirkooniumoksiid anduri puhul testitakse
2VDC.  Ühendage vastavalt kuvatud juhistele
punane testjuhe V terminali ning must testjuhe
COM terminali.
Titaananduri puhul testitakse 200k   . 
Ühendage  vastavalt  kuvatud   juhistele  punane 
testjuhe         terminali ning must COM terminali.
Kinnitage andur, süüdake propaanpõleti ning lisage 
kuumusanduri terminal. Kuumutage ca 660F ning 
eemaldage hapnik andurist, kui saavutatakse 
lugem: 
Tsirkooniumoksiid anduri pinge on 0.6V või rohkem. 
Titaananduri takistus on ca 1      . 
Eemaldage kuumutus kui saavutatakse lugem: 
Tsirkooniumoksiid anduri pinge on 0.4V või rohkem. 
Titaananduri takistus on ca 4k    .

obtained:
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2. Temperatuuriandur (joonis 22)

Joonis 22

Punane           Must

Testimine:
Testimine toimub samal viisil nagu takistuse puhul. 
Kui kuumusanduri üldtemperatuur tõuseb, selle 
takistus langeb. Automootori temperatuurianduri 
soojustakistus on üldjuhul väiksem kui 300   .

(1)
(2)

3. Asendiandur (joonis 23)

Joonis 23

Temperatuuriandur muudab väljundi takistust läbi 
välistemperatuuri muutuste. Mida kuumem on andur 
seda madalam on takistus. 
Temperatuuriandurit kasutatakse üldjuhul mootori 
pidurdamisel, ventilatsiooni, kütusetemperatuuri ja 
muu varustuse juures. 

 Soojendi

Temperatuuri- 
andur

Toyota mootori 
asendiandur

          Signaalterminal 
Maandus
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Asendiandur on elektromeeter või muutuv takistus. 
Seda kasutatakse mehhaanilise seadme asendi ja 
suuna monitoorimisel. 

Testimine:
Samal viisil nagu takistuse testimisel. 
Ühendage punane ja must testjuhe vastavalt 
signaali testterminaliga ja maandusterminaliga. 
Järgige auto hooldusjuhendi juhiseid. 

(1)
(2)

Joonis 24

Must        Punane

4. Absoluutrõhk (MAP) ja Baroandur
    (joonis 24)

MAP
tüüpi
andur

Kompuutriühendus
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MAP andurit kasutatakse rõhu signaali muutmiseks 
DC pingeks või sagedussignaaliks. Kõik GM, Chrysler,
Honda ja Toyota tooted kasutavad DC pinge tüüpi 
MAP andureid, samas kui Ford kasutab sageduse 
tüüpi MAP andureid. Järgige auto hooldusjuhendi 
juhiseid. 

Testimine:
Ühendage DC pinge tüüpi MAP andur kasutades 
DC pinge testimismeetodit, ning keerake pöördlüliti 
asendisse 20 VDC.
Ühendage sagedus tüüpi MAP andur kasutades 
RPMx10 testimismeetodit ning määrake seadmes 
auto silindrite arv. 
Kasutades näites 4 silindrit (4CYL), ühendage 
seadme must testjuhe maandusterminaliga (nt 
maandusrihm) ning ühendage punane testjuhe 
nagu näidatud joonisel 20.
Keerake süütevõtit kuid ärge käivitage mootorit. 
Kuvatavad väärtused:
DC pinge tüüpi andur: vaakumolekus on kuvatav 
väärtus tavaliselt vahemikus 3 V ja 5 V (vastavalt 
tootja parameetritele). 
Sageduse tüüpi andur: vaakumolekus on kuvatav 
väärtus tavaliselt 4770 RPM_5% (ainult Fordi 
toodetud MAP andurid, teiste tootjate puhul saate 
parameetrid vastavalt tootjalt). 

(1)

(2)

(3)

(4)

Hoiatus
Tegeliku RPM leidmiseks tuleb lugem 
korrutada kümnega. 
Sagedus = RPM/30 (ainult 4CYL puhul).

l

l
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5. Massiõhuvoolu (MAF) andur (joonis 25)

Must              Punane

Joonis 25

Andur konverteerib õhuvoolu DC pingeks, madala
sagedusega või kõrge sagedusega signaaliks. Seadet
saab kasutada ainult DC pinge või madala
sagedusega signaali testimiseks.

Testimine:
Ühendage DC pinge tüüpi MAF andur DC pinge
testimismeetodi puhul, ning keerake pöördlüliti
asendisse 20VDC.  Ühendage sageduse tüüpi
MAF andur RPMx10 testimismeetodi puhul ning
määrake seadmes auto silindrite arv. Näites
kasutatud 4 silindrit (4CYL).
Ühendage must testjuhe maandusega (nt
maandusrihm), ning ühendage punane testjuhe
nagu on näidatud joonisel 21.
Keerake süütevõtit kuid ärge käivitage mootorit.
Kuvatavad väärtused:
DC pinge tüüpi andur: Kuvatav väärtus peaks
olema võrdne või väiksem kui 1V (vastavalt tootja
parameetritele).

(1)

(2)

(3)
(4)

Maandus

GM (General Motor) madala sageduse 
MAF andur 1988 või varasem
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Hoiatus
Tegeliku RPM saamiseks tuleb lugem 
korrutada kümnega. 
Sagedus = RPM/30 (ainult 4CYL korral).

l

l

Sageduse tüüpi andur:  vaakumolekus peaks
kuvatav väärtus olema 330 RPM_5% (ainult GM
madala sageduse andurid). Teiste andurite puhul
vastavalt tootja parameetritele.



Tehnilised andmed
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Maksimaalne pinge terminalide ja maanduse vahel: 
järgige vastavaid erinevaid sisendkaitse 
pingevahemikke. 
     Terminali        mA0C  kaitse: 315mA, 250V, 
kiirtüüpi, 5x20mm
      Terminali A kaitse:
10A, 250V, kiirtüüpi,  5x20mm
Mõõtekiirus: uuendus 2-3korda/sekundis 
Max kuva: 1999.
Temperatuur:
    Töö: 00C ~400C (320F~1040F).
    Hoiustamine: -100C ~500C (140F~1220F).
Suhteline niiskus: 75% @ 00C kuni alla 300C;
                              50% @ 300C kuni 400C.
Altituud: Töö: 2000m; Hoiustamine: 10000m 
Patarei tüüp: Üks 9V (NEDA1604 või 6F22 või 
006P)
Elektromagnetiline ühilduvus: Raadioväljas 1 V/m, 
Üldine täpsus = Määratud täpsus + 5% vahemikust; 
Raadioväljas suurem kui 1 V/m, määratud täpsus 
puudub 
Patarei tühjenemise indikaator: Kuva        
Negatiivne lugem: Kuva        
Ülekoormus: Kuva 1
Täielik ikoonikuva
Manuaalvahemik
Polaarsus: Automaatne kuva
Mõõdud: 179x88x39mm                                 
Kaal: 380g (hoidiku ja patareiga)                         
Vastavus nõuetele: IEC61010: CAT. II 1000V, CAT.
III 600V ülepinge ja topeltisolatsiooni standard              
Sertifikaat:

l

l

l

l
l
l

l

l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l



A. DC pinge

B. AC pinge
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Täpsus
Täpsus:   (a% lugem + arvu), garanteeritud 1 aastaks
Töötemperatuur:  180C kuni 280C.
Suhteline niiskus: Mitte üle 75% RH.

VahemikResolutsioon Täpsus    Ülekoormus-
kaitse

200mV
2V
20V

1000V

0.1 mV
1 mV
10 mV

1 V

(0.5%+2)

(0.8%+2)

230VAC

1000 VDC või
750 VAC pidev

Märkus: sisendi impedants:     ca  10M  

VahemikResolutsioon  Täpsus     Ülekoormus-
kaitse

200V
750V

100mV
1V

(0.8%+5) 1000 VDC või 750
VAC pidev

Märkus:
Sisendi impedants:    ca  10M     
Sagedusvastus: 40Hz ~ 400Hz
Kuvab siinuslaine efektiivväärtuse (keskmise 
väärtuse vastus)







C. DC vool

D. Takistus

E. Diood
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VahemikResolutsioon Täpsus       Ülekoormus-
kaitse

200mA

10A

0.1 mA

10 mA

(0.8%+5)

(1.2%+5)
Kaitse 10A, 250V,
kiirtüüp,   5x20mm

Märkus:
Mõõtes 5 kuni 10A:
Pidev mõõtmisaeg    10 sekundit ja intervallaeg kahe 
mõõtmise vahel kauem kui 15 minutit.



Vahemik Resolutsioon Täpsus      Ülekoormus-
kaitse

200
2k

20k
200k
20M

0.1
1

10
100
10k

(0.8%+5)

(1.5%+5)

600Vp

Vahemik Resolutsioon         Ülekoormus-
kaitse

1mV 600Vp
Märkus:

Avatud ringi pinge ca 2.7V.
Silikoon PN ühenduse tavapinge on ca 500 mV kuni 
800 mV.




Kaitse 315mA, 250V,
kiirtüüp,   5x20mm



F. Pidevustest

H. Temperatuur

G. 12V aku
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l
l

l

l

Vahemik    Resolutsioon

-400C ~ 00C : (3%+9)
00C ~ 4000C: (1%+7)
4000C ~ 10000C: (2%+10)

Märkus:
Ülekoormuskaitse: Kaitse 315mA, 250V, kiirtüüpi,
5x20mm.

l

-400C ~

10000C
10C

Täpsus

VahemikResolutsioon Täpsus       Ülekoormus-
kaitse

20V 10mV

Vahemik Resolutsioon       Ülekoormus-
kaitse

1 600Vp
Märkus:

Avatud ringi pinge ca 2.7V.
Sumistiheli ei kõla kui takistuse väärtus on                 
>100      . Ring ei ole ühendatud. 
Pidev sumistiheli kui takistuse väärtus on    10   . 
Ring on heas seisukorras.                                     
Sumisti võib kõlada või mitte, kui takistuse väärtus 
on vahemikus  10 ~100

(3%+5)
Kaitse 315mA,
250V, kiirtüüpi,

5x20mm

Märkus:
Seadmel on sisseehitatud 120 /2W koormustakistus,
kuvatav mõõdetud väärtus on laetud aku väärtus. 

l



I. Sagedus

J. Töötsükkel

K. Viivitustest
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Vahemik Resolutsioon

1Hz (2%+5)
 Märkus:

  Ülekoormuskaitse: 600Vp.
  Sisendi ulatus (auto signaal): 10V edastatavas 
  impulsis; ribalaius  0.5mS
  Sisendi ulatus (tavasignaal):  100mV; kui    100Hz:
     200mV.

l
l

l

2kHz

Vahemik  Resolutsioon       Täpsus

1%~90%

10%~90%
0.1%
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Täpsus

Vahemik Resolutsioon  Täpsus      Ülekoormus-
kaitse

4CYL
6CYL
8CYL

 (3%+5) 600 Vp0.10

Märkus:
Sisendi ulatus:     10V edastatavas impulsis; 
ribalaius     0.5mS

l

Auto signaal (sisendi ulatus
10V):  (4%+5)

Tavasignaal (sisendi ulatus
500mV): ainult viitena



L. Pöörlemiskiiruse test
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Vahemik Resolutsioon Täpsus      Ülekoormus-
kaitse

4CYL
6CYL
8CYL

(3%+5) 600 Vp

Märkus:
Sisendi ulatus :   10V edastatavas impulsis;      
ribalaius     0.5mS
Max pöörded:  10000 RPM, pöörded = kuvatud 
lugem x 10.

l

l

10 RPM
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Hooldus
Seadme hooldus, patarei ja kaitsme vahetamine. 

Hoiatus
Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada, 
pöörduge vajadusel kvalifitseeritud spetsialisti 
poole. 
Elektrilöögi oht: kaitske seadet niiskuse ja 
vedelike eest.

A. Üldhooldus
   Puhastage seade regulaarselt, kasutades niisket
   lappi ja pehmetoimelist puhastusvahendit. Ärge
   kasutage keemilisi lahusteid ja abrasiive.
   Puhastage terminalid vatitiku ja
   puhastusvahendiga, mustus ja niiskus
   terminalides võib põhjustada ebakorrektsed
   mõõtetulemused.
   Lülitage seade välja kui seda ei kasutata. Kui
   seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage
   sellest patarei.
   Ärge kasutage ega hoiustage seadet niiskes,
   kõrge temperatuuriga, plahvatusohtlikus,
   tuleohtlikus või tugeva magnetväljaga
   keskkonnas.

l

l

l

l



Kruvi

Kate
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B. Kaitsme vahetamine (joonis 26)

Joonis 26

Hoiatus
Elektrilöögi, vigastuste ja kahjustuste vältimiseks,
kasutage AINULT sobivate näitajatega ja 
korrektselt paigaldatud kaitsmeid.                           

Kaitsme vahetamine:
     Lülitage seade välja ning eemaldage kõik 
     ühendused terminalidest.
     Avage seadme kate.
     Eemaldage kolm kinnituskruvi ning eraldage 
     alumine osa ülemisest osast.
     Eemaldage vana kaitse, seda ettevaatlikult 
     tõmmates hoidikust.
     Asendage AINULT sobivat tüüpi ja identsete 
     näitajatega kaitsmega, kontrollige et kaitse oleks 
     korrektselt hoidikusse sisestatud.
     Kaitse 1: 10A, 250V, kiirtüüpi, 5x20 mm.     
     Kaitse 2: 315mA, 250V, kiirtüüpi, 5x20 mm.  
     Taasühendage alumine ja ülemine osa, kinnitage 
     kolm kruvi ja kate.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Kaitsmete vahetamine on harva vajalik. Kaitsme 
läbipõlemise põhjustab alati seadme ebakorrektne 
kasutamine.



Patarei

Avage kruvi
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C. Patarei vahetamine (joonis 27)

Hoiatus
Ebakorrektsete testtulemuste vältimiseks, mis 
võivad põhjustada elektrilöögi, vigastusi või 
kahjustusi, asendage patarei alati koheselt kui 
kuvatakse patarei tühjenemise indikaator “    ”

Seadme patarei vahetamine:
   Lülitage seade välja ning eemaldage kõik 
   ühendused terminalidest.
   Eemaldage seadme kate.

Eemaldage patareipesa kinnituskuvi ning avage 
patareipesa.
Eemaldage vana patarei ning sisestage uus 9V 
patarei (NEDA1604, 6F22 või 006P).
Kinnitage patareipesa taas kohale ning ühendage 
kruvi ja kate. 

1.

2.
3.

4.

5.

Joonis 27

    **  **

Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.
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