
KASUTUSJUHEND
 

Mudelid AUT30 ja AUT30M
Auto 30A voolutester

 
 
 
 
 
Omadused
• Suur LCD ekraan

• Kasutatav standartse ATC ühenduse (AUT30) või mini 
ühendusega (AUT30M) kaitsmeringides

• Mõõtevahemik kuni 30A/48VDC (10sek max testaeg)

Ohutusnõuded
HOIATUS: Elektrilöögi oht! Hoidke käed ja sõrmed alati 

seadme testosadest eemal. 

ETTEVAATUST: Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist 
hoolikalt selle kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. 

Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada, seadmes ei ole 
vahetatavaid osasid. 

Kaitske seadet niiskuse ja ekstreemsete temperatuuride eest. 
Ärge kasutage kahjustatud või märga seadet. 
Ärge kasutage suurema pingega kui lubatud. 
Ärge kasutage seadet kui selle ümbris on defektne, katkine või 
avatud. 

Sümbol märgib vajadust tutvuda juhendiga 
lisainformatsiooni saamiseks. 

Sümbol märgib tavakasutusel võimalikku ohtliku 
kõrgepinge olemasolu. 
Topeltisolatsioon.

 
 
 
 
 
 

Tehnilised andmed
Vahemik                              0 kuni 30A DC / 48V DC
Resolutsioon            10mA
Täpsus      ± (2.0% lugemist + 2 arvu)                   
Tuvastuskaugus       <0.2”
Töökeskkond                      0 kuni 50oC (32 kuni 122oF)
Hoiustamine                  -20 kuni 60oC (-4 kuni 140oF)
Altituud  2000m (7000 ft) max.                          
Suhteline niiskus    80% kuni 31oC (88oF), väheneb kuni 

50% temperatuuril 50oC (122oF)
Patarei   1 x ‘A23G’ 12V
Mõõdud/Kaal            159 x 25mm (6.25 x 1”) / 42g (1.5oz.)
Kaabli pikkus                       71cm (2.3 ft)
 

Kasutamine
1. Kontrollige et sõiduki süüde oleks VÄLJAS, eemaldage kaitse

mõõdetavast ringist.
2. Ühendage seadme testots (3) pessa kust kaitsme

eemaldasite.
3. Ühendage eemaldatud kaitse seadme ühenduspessa (4).
4. Vajutage seadme On/Off nuppu (2).
5. Mõõtke testitavat ringi mitte kauem kui 10 sekundit;

mõõtetulemus kuvatakse ekraanile (1).
6. Vajutage lõpetades On/Off nuppu ja lülitage seade välja.
7. HOIATUS! Kaitsme ots võib testimise ajal kuumeneda, laske

sellel enne liigutamist jahtuda. Ärge testige > 10 sekundi!
 

PATAREI VAHETAMINE
1. Eemaldage seadme tagaküljel patareikaane kinnituskruvi 

ning eemaldage kaas.
2. Sisestage üks uus 12V ‘A23G’ patarei (jälgige et sisestaksite
     selle õiget pidi).
3. Kinnitage patareikaas tagasi kohale.  

MÄRKUS: Kui seadme töös esineb häireid, kontrollige et 
patarei oleks sisestatud õiget pidi ning ei oleks tühjenemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patareide ohutusnõuded
Ärge visake patareisid kunagi tulle, need võivad lõhkeda.  

 
Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja 
patareisid prügikasti, viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse. 
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