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 1

Sisukord
Pealkiri                                               LK
Tutvustus
Pakendi avamine
Ohutusnõuded
Ohutu kasutamine
Elektrisümbolid
Seadme tutvustus
Pöördlüliti
Funktsiooninupud
Ekraani sümbolid
Mõõtmine
     A. DC ja AC pinge mõõtmine
     B. DC ja AC voolu mõõtmine
     C. Takistuse mõõtmine
     D. Dioodide mõõtmine
     E. Pidevuse mõõtmine
     F. Mahtuvuse mõõtmine
     G. Temperatuuri mõõtmine
          (ainult UT58B/UT58C)
     H. Transistori mõõtmine
     I. Sageduse mõõtmine (ainult UT58C)
Puhkereziim
Hold reziimi kasutamine
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed, täpsus
     A. DC pinge
     B. AC pinge
     C. DC vool
     D. AC vool
     E. Takistus
     F. Dioodi test
     G. Pidevustest
     H. Mahtuvus
     I. Temperatuur (ainult UT58B/UT58C)
     J. Transistori test

3

10

4

11
12
14
14
15
17
18
20
21

22
23
24
24
25
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31

5
6
8
9

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND



Pealkiri                                                                          LK

     K. Sagedus  (ainult UT58C)
Hooldus
     A.  Üldhooldus
     B.  Kaitsme vahetamine
     C.  Patarei vahetamine

31
32
32
32
33

Table of Contents
Title                         Page
Overview
Unpacking Inspection
Safety Information
Rules For Safe Operation
International Electrical Symbols
The Meter Structure
Rotary Switch
Functional Buttons
Display Symbols
Measurement Operation
     A. DC and AC Voltage Measurement
     B. DC and AC Current Measurement
     C. Measuring Resistance
     D. Measuring Diodes
     E. Testing for continuity
     F. Capacitance measurement
     G. Temperature Measurement
          (UT58B/UT58C only)
     H. Measuring Transistor
     I. Frequency Measurement (UT58C only)
Sleep Mode
Operation of Hold Mode
General Specifications
Accuracy Specifications
     A. DC Voltage
     B. AC Voltage
     C. DC Current
     D. AC Current
     E. Resistance Test
     F. Diodes Test
     G. Continuity Test
     H. Capacitance
     I. Temperature (UT58B/UT58C only)
     J. Transistor Test

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND

 2



Tutvustus

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

Digitaalsed multimeetri mudelid UT58A, UT58B ja
UT58C (edaspidi "Seade") on 3 1/2 kohalise suure 
LCD ekraaniga, stabiilse töötulemusega ja väga 
usaldusväärsed mõõteinstrumendid. Seadmel on 
integreeritud suureskaalaline elektriring ja 
täisvahemiku ülekoormuskaitse. Seadmega saab 
mõõta: AC/DC pinget, AC/DC voolu, takistust, 
mahtuvust, temperatuuri, sagedust, transistorit, dioodi 
ja pidevust, ning lisaks on sellel andmehoiu, täieliku 
ikoonide kuva, ülekoormuskaitse ja puhkereziimi 
funktsioonid. 
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Pakendi avamine

Vajadusel kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga. 

1     Kasutusjuhend
2     Testjuhtmed
3     Mitmeotstarbeline pistik
4     Punktkontakt temperatuuriandur
       (ainult mudelid UT58B/UT58C)
5     9V patarei (NEDA1604, 6F22 või 009P)

 4
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       Kirjeldus  TK
1 tk
1 paar
1 tk      
1 tk

1 tk

Kontrollige pakendit avades seadme korrasolekut ja
lisade olemasolu.



Ohutusnõuded

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. 

Juhendi märgistus Hoiatus märgib tegevusi ja 
tingimusi mis võivad põhjustada ohu kasutajale või 
materiaalseid kahjustusi. 

Juhendi märgistus Märkus märgib olulist 
informatsiooni. 

Elektrisümbolite selgituse leiate leheküljelt 8. 
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Hoiatus
Elektrilöögi ja vigastuste ning seadmete rikkumise 
vältimiseks järgige alati kasutusjuhendit ja 
ohutusnõudeid. 

l 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. 
l Kontrollige et testjuhtmed oleksid terved ja nende
      isolatsioon ei oleks kahjustatud. Asendage 
      defektsed testjuhtmed koheselt identse mudeliga
      ja samade elektriliste näitajatega testjuhtmetega. 
l Ärge kasutage suurema pingega kui seadmele 
       määratud. 
l Pöördlüliti peab olema korrektses asendis enne 
       mõõtmise alustamist. Mõõtmise ajal ei ole
       lubatud pöördlüliti asendit muuta, see võib 
       seadme rikkuda. 
l Olge eriti ettevaatlik, mõõtes suuremat pinget kui 
       60V DC või 30V rms AC, elektrilöögi oht! 
l Kasutage mõõtmisel korrektset terminali, 
       funktsiooni ja vahemikku. 
l Kui mõõdetav väärtus ei ole teada, kasutage
       esmalt maksimumvahemikku ja liikuge samm-
       sammult allapoole kuni korrektse lugemi
       saavutamiseni. 
l Ärge kasutage seadet kõrge temperatuuriga, 
       niiskes, plahvatusohtlikus, tuleohtlikus või
       tugeva magnetväljaga keskkonnas. Seadme
       töötulemused võivad peale niiskeks saamist 
       halveneda. 

Ohutu kasutamine
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l Hoidke sõrmed testjuhtmeid kasutades
      sõrmekaitse ohutusrõngast tagapool.
l Eemaldage ringist vool ning laadige kõik
       kondensaatorid tühjaks, enne kui mõõdate
      takistust, pidevust, dioode, mahtuvust või voolu.
l Kontrollige enne voolu mõõtmist seadme
      kaitsmeid ja lülitage ringist enne seadme
      ühendamist vool välja.
l Kui seade kuvab patarei tühjenemise indikaatori
            , vahetage koheselt patarei. Tühjeneva
       patareiga võib seadme mõõtenäit olla ebatäpne,
       mis võib põhjustada elektrilöögi ja vigastuste
       ohu.
l Eemaldage enne seadme kaane avamist
      testjuhtmed ja klambrid ning temperatuuriandur,
      ning lülitage seade välja.
l Kasutage vajadusel osade vahetamiseks ainult
       sama mudelinumbriga või identsete tehniliste
       näitajatega asendusosasid.
l Seadme siseringi ei ole lubatud muuta.
l Kasutage seadme välisümbrise puhastamiseks
       pehmet lappi ja pehmetoimelist
       puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiive ega
       lahusteid.
l Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides.
l Kui seade ei ole kasutuses, lülitage see välja. Kui
       seadet ei kasutata pikema aja jooksul,
       eemaldage sellest patarei.
l Kontrollige seadme patareid, eemaldage lekkiv
       patarei koheselt seadmest.

Warning
To avoid possible electric shock or personal injury,
and to avoid possible damage to the Meter or to the
equipment under test, adhere to the following rules:

l Before using the Meter inspect the case.  Do not
      use the Meter if it is damaged or the case (or part
      of the case) is removed.  Look for cracks or missing
      plastic.  Pay attention to the insulation around the
      connectors.
l Inspect the test leads for damaged insulation or
      exposed metal.  Check the test leads for continuity.
      Replace damaged test leads with identical model
      number or electrical specifications before using
      the Meter.
l Do not apply more than the rated voltage, as
      marked on the Meter, between the terminals or
      between any terminal and grounding.
l The rotary switch should be placed in the right
      position and no any changeover of range shall
      be made during measurement is conducted to
      prevent damage of the Meter.
l When the Meter working at an effective voltage
      over 60V in DC or 30V rms in AC, special care
      should be taken for there is danger of electric
      shock.
l Use the proper terminals, function, and range
      for your measurements.
l If the value to be measured is unknown, use the
      maximum measurement position and reduce the
      range step by step until a satisfactory reading is
      obtained.
l Do not use or store the Meter in an environment
      of high temperature, humidity, explosive, inflammable
      and strong magnetic field.  The performance of
      the Meter may deteriorate after dampened.
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Elektrisümbolid

AC vool

DC vool

Maandus

Topeltisolatsioon

Patarei tühjeneb

Hoiatus. Lugege kasutusjuhendit          

Vastab EL standarditele

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND

 8



Joonis 1

Seadme tutvustus (joonis 1)

1.  LCD ekraan
2.  HOLD nupp       
3.  Pöördlüliti           
4.  Sisendterminalid
5.  Voolunupp

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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Pöördlüliti

Pöördlüliti asendite tutvustus:

Lüliti
asend Funktsioon

DC pinge mõõtmine
AC pinge mõõtmine
Mahtuvuse mõõtmine
Takistuse mõõtmine
Dioodi test
Pidevustest
Sageduse test
AC voolu mõõtmine
DC voolu mõõtmine
Temperatuur
Sageduse test



Funktsiooninupud

Funktsiooninuppude kasutamise tutvustus: 

VOOL
(Kollane 
nupp)

HOLD
(Sinine 
nupp)

Seadme sisse ja välja lülitamine
l Vajutage seadme sisse lülitamiseks
       
l Vajutage seadme välja lülitamiseks 

l Vajutage HOLD reziimi avamiseks        
l Vajutage reziimist väljumiseks uuesti 
l Hold reziimil kuvatakse       ikoon ja
      hetkeväärtus

Nupp                       Kasutamine

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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Turn the Meter on and off.
l Press down the POWER to turn on
       the Meter.
l Press up the POWER to turn off the
      Meter.

            Sümbol             Kirjeldus

Patarei tühjeneb
 Hoiatus: Valelugemite 
vältimiseks vahetage patarei 
koheselt kui kuvatakse 
tühjeneva patarei indikaator.

4 Negatiivse lugemi indikaator.
5 Dioodi test.
6 Pidevuse sumisti sees.            
7 Andmehoid aktiivne. 

8

AC pinge või voolu indikaator. 
Kuvatud väärtus on keskmine 
väärtus. 

3 AC

 
Connect
Terminal

Testjuhtmete erinevatesse 
sisendterminalidesse 
ühendamise indikaator. 

Joonis 2

Button                  Operation Performed

2
1
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Connect Test Leads

COM

Ω Ω Ω

µnF  FkHz  AmAAµ

A ΩVµAmA

CmVV   k   M

Ekraani sümbolid (joonis 2)

Transistori testi ühik.



µA, mA, A

           Sümbol                     Kirjeldus

9

Ω,kΩ,MΩ

mV, V

µF nF

oC
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Oom. takistuse ühik
Kilo-oom või 1000 oomi.
Megaoom või

oomi
Volt. Pinge ühik.

või i.
Mahtuvuse ühik.

k või
it.

või
it.

Amper. Voolu ühik

või
rit.

k või
rit.

Temperatuuriühik
Sageduse ühik
tsüklit/sekundis

või i.



Joonis 3

must    punane

Mõõtmine

A.DC ja AC pinge mõõtmine (joonis 3)

Hoiatus
Elektrilöögi ja seadme rikkumise vältimiseks ärge 
mõõtke kõrgemat pinget kui 1000V.
DC pinge vahemikud on: 200mV, 2V, 20V, 200V ja
1000V.
AC pinge vahemikud on: 2V, 20V, 200V ja 750V.

DC või AC pinge mõõtmiseks ühendage seade:                 

1.   Ühendage punane testjuhe HzVΩ        (UT58C) või 
      VΩ      (UT58A/UT58B) terminali, ning must testjuhe
      COM sisendterminali. 
2.   Keerake pöördlüliti korrektsesse mõõteasendisse    
      V      või  V        vahemikus.
3.   Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
      Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile. 

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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must    punane

Joonis 4

To measure DC or AC Voltage, connect the Meter as follows:

1.   Insert the red test lead into the HzVΩ      (UT58C) or
      VΩ      (UT58A/UT58B) terminal and the black test
      lead into the COM input terminal.
2.   Set the rotary switch to an appropriate measurement
      position in V    or V     range.
3.   Connect the test leads across with the object to be
      measured.
      The measured value shows on the display.

Hoiatus
Ärge mõõtke kunagi ringisisest voolu kui avatud ringi 
pinge terminalide ja maanduse vahel on rohkem kui 
250V.
Kui kaitse põleb mõõtmise ajal läbi, võib see 
kasutajat vigastada või seadet kahjustada. 

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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Märkus
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.

B.DC ja AC voolu mõõtmine (joonis 4)



Kasutage mõõtmisel korrektset terminali, funktsiooni ja 
vahemikku. Kui testjuhtmed on ühendatud  
vooluterminalidega, ärge asetage neid paralleelselt üle ühegi 
elektriringi. 

DC vooluvahemikud on:
Mudel UT58A/ UT58B: 20µA,2mA,20mA, 200mA ning 20A.
Mudel UT58C: 2mA, 200mA, 20A

AC vooluvahemikud on: 2mA, 200mA ning 20A

Voolu mõõtmiseks:
1.  Lülitage ringist vool välja. Laadige kõik 
     kondensaatorid tühjaks. 
2.   Ühendage punane testjuhe A või µAmA (UT58A)
      või mA (UT58B/UT58C) terminaliga ning must 
      testjuhe COM terminaliga.
3.  Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse 
      vahemikus A    või A   .
4.   Avage mõõdetav vooluring. Ühendage punane 
      testjuhe positiivse ja must testjuhe negatiivse 
      poolega.  
5.   Lülitage ringi vool sisse.
      Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile. 

Measurement Operation(2)

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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Märkus

Kui mõõdetava voolu väärtus ei ole teada, kasutage
esmalt maksimaalset vahemikku ja liikuge samm-
sammult allapoole kuni korrektse lugemi saamiseni.

Ohutuse tagamiseks peab kõrge voolu (    10A)
mõõteaeg olema lühem kui 10 sekundit, ning
intervallaeg kahe mõõtmise vahel peab olema
vähemalt 15 minutit. 

Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage
testjuhtmete ühendus mõõdetavast ringist.



Joonis 5

must   punane

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

Takistuse vahemikud on:
Mudel UT 58A/UT58B: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 2MΩ, 20MΩ 
ning 200MΩ.
Mudel UT 58C:200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 2MΩ ning 20MΩ.

1.   Ühendage punane testjuhe      Hz VΩ       (UT58C) või
      VΩ     (UT58A/UT58B) terminali ning must testjuhe 
      COM terminali.
2.   Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse 
      Ω vahemikus.
3.   Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. 
      Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile. 

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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C. Takistuse mõõtmine (joonis 5)



Measurement Operation(4)

The resistance ranges are:
Model UT 58A/UT58B:200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 2MΩ,20MΩ and
200MΩ.
Model UT 58C:200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 2MΩ and 20MΩ.

1.   Insert the red test lead into the Hz VΩ     (UT58C) or
      VΩ     (UT58A/UT58B) terminal and the black test
      lead into the COM terminal.
2.   Set the rotary switch to an appropriate measurement
      position in Ω range.
3.   Connect the test leads across with the object being
      measured.
      The measured value shows on the display.

must    punane

Joonis 6

Märkus
l Testjuhtmed võivad pühjustada madala takistuse
       mõõtmisel 0.1 - 0.2Ω vea. Täpse lugemi saamiseks
       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.
l Kui sisendterminali lühistuse lugem on      0.5, kontrollige
      testjuhtmete kinnitusi.
l Kõrge takistuse puhul (>1MΩ), on normaalne et
       mõõtetulemuse stabiliseerumine võtab mõne hetke
       aega. Valige stabiilse ja täpse lugemi saamiseks
       lühikesed testjuhtmed.
l Seade kuvab teate "1", kui takistus on
       maksimumvahemikust suurem, või avatud ringi puhul.
l Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage seadme ja
       mõõdetava ringi vaheline ühendus.

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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D.Dioodide mõõtmine (joonis 6)



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

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

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

Ringiväliseks dioodi testimiseks ühendage seade 
järgnevalt:
1.   Kinnitage punane testjuhe        Hz VΩ      (UT58C) või
      VΩ     (UT58A/UT58B) terminali ning must testjuhe
      COM terminali.
2.   Keerake pöördlüliti                   asendisse.
3.   Pooljuhi komponendi edastatava pinge languse
       lugemiks ühendage punane testjuhe komponendi
       anoodiga ja must testjuhe komponendi katoodiga.  
      Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile. 

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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Märkus

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,
vale ühenduse või avatud ringi puhul kuvatakse
ekraanile "1". Dioodi ühik on Volt (V), seade kuvab
positiivühenduse pingelanguse väärtuse.



Use the diode test to check diodes, transistors, and other
semiconductor devices.  The diode test sends a current
through the semiconductor junction, and then measures
the voltage drop across the junction.  A good silicon junction
drops between 0.5V and 0.8V

To test out a diode out of a circuit, connect the Meter as
follows:
1.   Insert the red test lead into the Hz VΩ     (UT58C) or
      VΩ     (UT58A/UT58B) terminal and the black test
      lead into the COM terminal
2.   Set the rotary switch to          .
3.   For forward voltage drop readings on any semiconductor
      component, place the red test lead on the component’s
      anode and place the black test lead on the component’s
      cathode.
      The measured value shows on the display.

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

Joonis 7

must    punane

Hoiatus
Vigastuste ohu vältimiseks ärge kasutage kõrgemat 
pinget kui 60V DC või 30V rms AC.
Seadme ja mõõdetava objekti rikkumise vältimiseks 
eemaldage enne mõõtmist ringist vool ning laadige 
kõik kondensaatorid tühjaks. 

Ühendage seade järgnevalt:
1.   Ühendage punane testjuhe Hz VΩ        (UT58C) või
      VΩ       (UT58A/UT58B) terminali ning must
      testjuhe COM terminali.
2.   Keerake pöördlüliti                   asendisse.
3.   Ühendage testjuhtmed testitava objektiga. 
4.   Sumistiheli ei kõla kui testitava ringi takistus on >70Ω.
      Sumistiheli kõlab pidevalt kui ring on heas korras ja 
      takistuse väärtus     10Ω.
      Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil, ühik Ω.

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND
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E.Pidevuse mõõtmine (joonis 7)
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F.Mahtuvuse mõõtmine (joonis 8)

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND

Märkus

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

Hoiatus
  Joonis 8

Seadme ja mõõdetava objekti rikkumise vältimiseks
eemaldage enne mõõtmist ringist vooluühendus ja
laadige kõik kondensaatorid tühjaks. Kasutage
tühjakslaadimise kontrollimiseks DC pinge funktsiooni.

Vigastuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat pinget 
kui 60V DC või 30V rms AC.  

Mahtuvuse mõõtmisel on pöördlülitil kolm mõõteasendit:
2nF, 200nF ja 100   F.
Ühendage seade mõõtmiseks järgnevalt:
1. Kinnitage mitmeotstarbeline pistik Hz V         (UT58C)
      või V  (UT58A/UT58B) ning    AmA (UT58A) või
      mA (UT58B/UT58C) terminali.
2.   Keerake pöördlüliti sobivasse      F vahemiku
       mõõteasendisse.
3.   Ühendage testitav kondensaator mitmeotstarbelise
       pistiku vastava osaga.
       Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile.



Joonis 9
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G.Temperatuuri mõõtmine (ainult UT58B/UT58C) (joonis 9)

Märkus

Kui testitud kondensaator on lühistatud või
ülekoormusega, kuvatakse ekraanile "1".
Mõõtmisvea minimeerimiseks kasutage
võimalikult lühikesi testjuhtmeid.
On normaalne et testides suuremat kondensaatori
väärtust kui     10   F, võtab see veidi kauem aega.
Kui testimine on lõpetatud, eemaldage ühendus
sisendterminalist.

Hoiatus
Vigastuste vältimiseks ja seadme ja mõõdetava objekti 
kahjustamise vältimiseks ärge kasutage kõrgemat 
pinget kui 60V DC või 30V rms AC. 
Testimise ajal peab töökeskkonna temperatuur olema 
vahemikus 18-23  C, vastasel juhul võib mõõtetulemus 
olla ebakorrektne, seda eriti madala temperatuuri 
mõõtmisel. 

Temperatuuri mõõtevahemik on -40 C     1000 C.
Temperatuuri mõõtmiseks ühendage seade järgnevalt:
1.   Kinnitage mitmeotstarbeline pistik HzV           (UT58C)
      või V        (UT58B) ning mA terminaliga.
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H.Transistori mõõtmine (joonis 8)

2.   Keerake pöördlüliti asendisse  C. Ekraanile
      kuvatakse "1".
3.  Ühendage temperatuuriandur vastava
      mitmeotstarbelise pesa pistikuga. LCD ekraanile
      kuvatakse ümbritseva keskkonna temperatuur.
4.   Ühendage temperatuurianduri ots mõõdetava
       objektiga.
      Mõõdetud väärtus kuvatakse mõne hetke pärast
       ekraanile.

Märkus
Kui temperatuuri mõõtmine on lõpetatud, eemaldage
temperatuuriandur mitmeotstarbelisest pistikust ning
eemaldage mitmeotstarbelise pistiku ühendus seadmega.

Vigastuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat pinget
kui 60V DC või 30V rms AC.

Transistori mõõtmiseks ühendage seade järgnevalt:
1.   Kinnitage mitmeotstarbeline pistik HzV         (UT58C)
 või V (UT58A/UT58B) ning AmA (UT58A) või
      mA (UT58B/UT58C) terminaliga.
2.   Keerake pöördlüliti asendisse hFE.
3.   Ühendage testitav NPN või PNP tüüpi transistor
       vastavasse mitmeotstarbelise pistiku pesasse.
4.   Mõõdetud lähim transistori väärtus kuvatakse
       ekraanile.

Märkus

Hoiatus

Kui transistori mõõtmine on lõpetatud, eemaldage
mitmeotstarbeline pistik sisendterminalist.
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I.Sageduse mõõtmine (ainult UT58C) (joonis 9)

Hoiatus
Vigastuste vältimiseks ärge kasutage kõrgemat 
pinget 30V rms AC.

Sageduse mõõtmise vahemikud on 2kHz ja 20kHz.
Ühendage seade sageduse mõõtmiseks järgnevalt:
1. Ühendage punane testjuhe HzV terminaliga ja
      must testjuhe COM terminaliga.
2.   Keerake pöördlüliti sobivasse mõõteasendisse Hz
      vahemikus.
3.   Paralleelühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.
      Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.

Märkus
Testtingimus on järgnev: 

      50mV rms     sisendi amplituud     30V rms. 
      Kui Hz mõõtmine on lõpetatud, eemaldage 
      testjuhtmete ja testitava ringi vaheline ühendus.   

Puhkereziim
Patareide säästmiseks lülitub seade automaatselt välja, 
kui seda ei kasutata ca 15 minuti jooksul. 

Vajutage seadme uuesti sisse lülitamiseks kaks korda 
voolunuppu.  
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Hold reziimi kasutamine

Hoiatus

Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage Hold reziimi
elektriringi voolu all oleku kontrollimiseks. Hold
reziimiga ei saa määrata ebastabiilseid või müraga
lugemeid.
Kasutage Hold reziimi järgnevalt:
      Vajutage Hold reziimi avamiseks Hold nuppu.
      Vajutage Hold reziimist väljumiseks uuesti Hold
      nuppu.
      Hold reziimi kasutamise ajal kuvatakse ekraanile
            ikoon.



Tehnilised andmed
Maksimaalne pinge või vool sisendterminalide ja maanduse 
vahel: vastavalt erinevatele funktsionaalsetele sisendi 
kaitse väärtustele. 

l Kaitsmega kaitse
l AmA sisendterminalile     :CE versioon: 0.5A, 250V kiir-
                                                tüüp,    5x20mm.
l Maksimumkuva                 :1999, uuendus 2~3 korda/
                                                 sekundis.
l Vahemik                            : Manuaalvahemikud.
l Polaarsuse kuva                : Automaatne
l Ülekoormus                       : Kuva “1”.
l Patarei tühjenemine          : Kuva    “      ”.
l Temperatur :Töö                :0oC~40oC (32oF~104oF);

               :Hoiustamine  : -10oC~50oC(14oF~122oF)

l Electromagnetiline
      ühilduvus                          : Raadioalal 1 V/m,
                                                Üldine täpsus  = Määratud
                                                 täpsus + 5% vahemikust;
                                                 Raadioalal rohkem kui 
                                                 1 V/m, määratud täpsust 
                                                  pole määratud.
l Patarei tüüp                     :  Üks 9V (NEDA1604
                                                  või 6F22 või 006P).
l Mõõdud                            :  179x88x39mm.
l Kaal                                  :  Ca 380g (koos koti ja 
                                                  patareiga)
l Nõuetelevastavus             :  IEC61010 CAT II 1000V,
                                                  CATIII 600V ülepinge ja
                                                  topeltisolatsiooni standard.        
l Sertifikaat                          : 
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l Suhteline niiskus             :  75%@00C~300C;
                                                  50%@300C~400C



General Specifications
Maximum Voltage or Current between input Terminals and
Grounding:  According to different functional input protection
value.

l Fused Protection for
l AmA Input Terminal         : CE Version: 0.5A, 250V fast
                                                  type,    5x20mm.
l Maximum Display             : 1999,updates 2~3 times/
                                                  second.
l Range                               : Manual ranging.
l Polarity display                 : Automatically
l Overloading                      : Display “1”.
l Battery Deficiency            : Display “      ”.
l Temperature:    Operating: 0oC~40oC (32oF~104oF);

                     Storage   : -10oC~50oC(14oF~122oF)

A. DC pinge

200mV
2V

20V
200V

1000V

0.1mV
1mV

10mV
100mV

1V

VahemikResolutsioon

(0.5%+1)

Ülekoormus-Täpsus          
kaitse  

250VAC

(0.8%+2)

1000V AC

Märkus: Sisendi impedants: ca10MΩ.

B. AC pinge

2V
20V

200V
750V

1mV
10mV

100mV
1V

VahemikResolutsioon

(0.8%+3)

Ülekoormus-Täpsus
       kaitse

(1.2%+3)

1000V AC

Märkus:
l Sisendi impedants: ca10MΩ.
l Sagedusvastus:
      40Hz~1kHz< 500V;
      40Hz~400Hz > 500V
                 500Hz lugem on viiteks
l Kuvab siinuslaine efektiivväärtuse (keskmise
       väärtuse vastus).

Tehnilised andmed, täpsus

Täpsus:   (a% lugem + b arvu), garanteeritud 1 aasta jooksul. 
Töökeskkond: 18oC~28oC.
Suhteline niiskus:    75%RH.
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C. DC vool

Märkus:
l 20A vahemikus:

  Pidev mõõtmisaeg alla              10 sekundi ja 
  2 mõõtmise vahel ooteaeg pikem kui 15 minutit. 

D. AC vool

Märkus:

l Sagedusvastus: 40Hz~400Hz

l 20A vahemikus:
      Pidev mõõtmisaeg alla                10 sekundi ja 
      2 mõõtmise vahel ooteaeg pikem kui 15 minutit. 

20µA
2mA

20mA
200mA

20A

0.01µA
1µA

10µA
0.1mA
10mA

Vahemik Resolutsioon

(0.8%+1)

Ülekoormus-Täpsus         kaitse

(2%+5)
(1.5%+1)

Kaitsmeta

2mA
200mA

20A

1µA
0.1mA

10mA

VahemikResolutsioon

(1.0%+3)

Ülekoormus-Täpsus
        kaitse

Kaitsmeta

(1.8%+3)

(3.0%+5)

Kaitse 0.5A, 
250V, kiirtüüp,

5x20mm

Kaitse 0.5A, 
250V, kiirtüüp,

5x20mm

Mudel

UT58A

UT58ABC

UT58AB

UT58ABC

UT58ABC
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UT58ABC

UT58ABC

UT58ABC

UT58ABC

UT58ABC

UT58AB

Mudel UT58A/B/C: KASUTUSJUHEND

Takistus

Mudel Vahemik Resolutsioon Täpsus Ülekoormus-
kaitse

juhtme lühise 
takistus

-

lugem

Dioodi test

Vahemik Resolutsioon Ülekoormuskaitse

Märkus:

Hea ühenduse langus vahemikus 0.5V    0.8V.
Avatud ringi pinge ca 3V.

Pidevustest

Vahemik    Resolutsioon Märkus

Avatud ringi pinge ca 3V
Sumistiheli puudub kui
testitava ringi takistus on
väiksem kui    70    .
Sumistiheli kõlab pidevalt
kui ring on heas korras,
takistuse väärtusega   10



H. Mahtuvus

±(5.0%+4)
   Kui on      40µF: saadud  
         lugem ainult viiteks.

2nF         1pF
200nF       0.1nF

100µF       0.1µF

Vahemik Resolutsioon           Täpsus

(4.0%+3)

VahemikResolutsioon               Täpsus

7
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Märkus:

Testimissagedus: ca 400Hz.
Ülekoormuse kaitse: CE versioon: Kaitse   5x20mm
                                     F 0.5A 250V.

I.Temperatuur (ainult UT58B/UT58C)

Märkus:
Ülekoormuse kaitse: CE versioon: Kaitse   5x20mm
                                     0.5A 250V.
Temperatuuriandur: sobib K tüüpi (nikkel kroom   
nikkel silikoon) termopaar; sobib madalamate kui 
230 C temperatuuride mõõtmiseks.    



±(5.0%+4)
When it is   40µF: the obtained

reading is only for reference

J. Transistori test

VahemikResolutsioon Täpsus±(a% lugem + b arvu)

hFE             1β          Vce 3V Ibo 10µA 1000βMAX

Täpsus  
  kaitse

K.  Sagedus (ainult UT58C)                 

VahemikResolutsioon                         Ülekoormus-

2kHz          1Hz
20kHz       10Hz

±(1.5%+5)          250V AC
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Märkus:

Ülekoormuse kaitse: CE versioon: Kaitse   5x20mm
                                     0.5A 250V.

Märkus:
Sisendi amplituud



±(1.5%+5)          250V AC

Hooldus
Informatsioon hoolduse, patarei ja kaitsme 
vahetamise kohta: 

Hoiatus
Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada, pöörduge
vajadusel kvalifitseeritud spetsialisti poole.
Elektrilöögi oht: kaitske seadet niiskuse ja vedelike
eest.
A.  Üldhooldus
l Puhastage seade regulaarselt, kasutades niisket 
       lappi ja pehmetoimelist puhastusvahendit. Ärge
       kasutage keemilisi lahusteid.
l Puhastage terminalid vatitiku ja puhastusvahendiga,
       mustus ja niiskus terminalides võib põhjustada
       ebakorrektsed mõõtetulemused.
l Lülitage seade välja kui seda ei kasutata. Kui seadet
       ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest
       patarei.
l Ärge kasutage ega hoiustage seadet niiskes,
       kõrge temperatuuriga, plahvatusohtlikus,
       tuleohtlikus või tugeva magnetväljaga
       keskkonnas.

B. Kaitsme vahetamine (joonis 10)

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

Joonis 10
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Kate

Kruvid



Seadme kaitsme vahetamine:
1.  Lülitage seade välja ning eemaldage kõik 
     ühendused terminalidest. 
2.  Avage seadme kate. 
3.  Eemaldage kolm kinnituskruvi ning eraldage
     alumine osa ülemisest osast. 
4.  Eemaldage vana kaitse, seda ettevaatlikult
     tõmmates hoidikust. 
5.  Asendage AINULT sobivat tüüpi ja identsete
     näitajatega kaitsmega, kontrollige et kaitse oleks
     korrektselt hoidikusse sisestatud. 
     Kaitse: 0.5A, 250V, kiirtüüpi, φ5x20mm
6.  Taasühendage alumine ja ülemine osa, kinnitage
     kolm kruvi ja kate. 

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

C.Patarei vahetamine (joonis 10)

Seadme patarei vahetamine:
1.   Lülitage seade välja ning eemaldage kõik 
      ühendused terminalidest. 
2.   Eemaldage seadme kate.
3.   Eemaldage kolm kruvi ja eraldage seadme ülaosa
      alaosast. 
4.   Eemaldage patarei patareipesast. 
5.   Sisestage uus 9V patarei (NEDA1604, 6F22
      või 006P).
6.   Taasühendage seadme ülemine ja alumine osa,
       kinnitage kolm kruvi ja kate. 

Hoiatus
Ebakorrektsete testtulemuste vältimiseks, mis võivad 
põhjustada elektrilöögi, vigastusi või kahjustusi, 
asendage patarei alati koheselt kui kuvatakse 
patafrei tühjenemise indikaator “  ”.
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To replace the Meter’s fuse:
1.  Turn the Meter off and remove all connections from
      the terminals.
2.  Remove the holster from the Meter.
3.  Remove the 3 screws from the case bottom, and
     separate the case top from the case bottom.
4.  Remove the fuse by gently prying one end loose,
     then take out the fuse from its bracket.
5.  Install ONLY replacement fuses with the identical type
     and specification and make sure the fuse is fixed
     firmly in the bracket.
     Fuse: 0.5A, 250V, fast type,φ5x20mm
6.  Rejoin the case bottom and case top, and reinstall
      the 3 screws and holster.

      Replacement of the fuses is seldom required. Burning
      of a fuse always results from improper operation.

         **  **

Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata. 
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