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1. Ohutusnõuded 
 
Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele: 
2004/108/EC (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/EC 
(Madalpingeseadmed), 2004/22/EC (CE-märgistus). Ülepingekategooriad 
CAT III 1000 V ja CAT IV 600 V. Saasteaste 2. 
 
CAT I: Seadmed spetsiaalselt kaitstud sekundaarahelates, näiteks 
 signaalivõrgud, piiratud toitega seadmed või seadmete osad, 
 reguleeritava madalpingeallikaga ahelad, elektroonikaseadmed. 
CAT II: Seadmed kohaliku tähtsusega jaotusvõrkudes, näiteks 
 standardsed seinakontaktid, majapidamisseadmed, teisaldatavad 
 tarvitid. 
CAT III: Kohtkindlad tarvitid ja nende pistikupesad, jaotuskilbid, lülitid, 
 kaablid ja juhtmestikud, kogumislatid, harukarbid, 
 statsionaarsed  mootorid jms. 
CAT IV: Primaarsed liigpingekaitseseadmed ja pulsatsiooni-
 juhtimisseadmed, elektrienergia arvestid. 
 
Seadme ohutu töötamise kindlustamiseks ja lühistest põhjustatud 
vigastuste vältimiseks peab järgima alltoodud ohutusnõudeid. 
Kahjud, mis tekivad ohutusnõuete mittejärgimisest, ei kuulu hüvitamisele. 
 
• Ärge kasutage antud seadet kõrgepingeliste tööstusseadmete 

mõõtmiseks.  
• Ärge asetage seadet niiskele või märjale pinnale. 
• Ärge ületage multimeetrile lubatud maksimaalseid pinge ja 

voolutugevuse väärtusi (tekib vigastuste ja seadmete kahjustumise oht). 
• Multimeeter on mõeldud taluma kindlaksmääratud maksimumpingeid. 

Kui impulsside, siirdeliigpingete, häiringute või muude tegurite tõttu pole 
võimalik välistada nende piiride ületamist, tuleb kasutada sobivat 
eelskaleerimist (10:1). 

• Asendage defektne kaitse üksnes samade nimiandmetega kaitsmega. 
Ärge mitte kunagi lühistage kaitset või kaitsmete katet. 

• Ühendage proovikud mõõdetavast seadmest lahti enne, kui vahetate 
multimeetri funktsioone või töörežiimi. 

• Ärge mõõtke pingeid, kui mõõtejuhtmed on ühendatud multimeetri 
mA/A- ja COM-sisendiga. 
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• 10 A mõõtepiirkond on 10 A / 1000 V kaitsmega kaitstud. 
• Elektrilöögi vältimiseks takistuse mõõtmisel ühendage mõõdetavast 

seadmest lahti kõik pingeallikad ja laadige tühjaks kondensaatorid. 
• Ärge teostage voolutugevuse mõõtmisi, kui mõõtejuhtmed on 

ühendatud multimeetri V/Ω-sisenditesse. 
• Enne mõõtetööde tegemist kontrollige mõõtejuhtmete ja proovikute 

isolatsiooni korrasolekut. 
• Kasutage üksnes 4 mm turvalisi mõõtejuhtmeid, kindlustamaks seadme 

veatu töö. 
• Elektrilöögi vältimiseks ärge mõõtke seadmega niisketes tingimustes. 

Mõõtetöid võib teostada üksnes kuivas riietuses ja kummist jalanõudes 
või isoleermatil. 

• Ärge kunagi puudutage proovikute metallotsi. 
• Järgige hoiatussilte ja teisi märgiseid seadmel. 
• Tundmatu suuruse mõõtmisel alustage alati kõige suuremast 

mõõtepiirkonnast. 
• Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või äärmusliku 

temperatuuriga keskkonda.Hoidke seadet liigniiskuse ja vee eest. 
• Hoidke seadet löökide ja tugeva vibratsiooni eest. 
• Ärge töötage seadmega tugevas magnetväljas (elektrimootorite, trafode 

jms lähedal) 
• Hoidke kuumad jootekolvid ja –püstolid mõõteseadmest eemal. 
• Enne mõõtmistöid lubage seadmel saavutada ruumi temperatuur 

(oluline täpsete tulemuste saamiseks). 
• Pinge või voolutugevuse mõõtmise ajal ärge muutke pöördlüliti asendit, 

multimeeter võib saada kahjustusi. 
• Olge väga tähelepanelik, kui töötate pingetega üle 35 V alalis- või 25 V 

vahelduvpinget. Need pinged kujutavad endast ohtlikke kontaktpingeid. 
• Niipea, kui näidikule ilmub patarei sümbol, vahetage patareid. Madala 

patareipingega mõõtetöid tehes võib multimeeter anda valetulemusi 
ning on elektrilöögi ja vigastuste oht. 

• Kui te ei kasuta seadet pikema aja vältel, eemaldage patareid. 
• Aeg-ajalt puhastage seadme korpust pehme niiske lapi ja õrnatoimelise 

puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrassiivseid puhastusvahendeid 
või lahusteid. 

• Multimeeter on mõeldud töötamiseks üksnes siseruumides. 
• Ärge töötage seadmega enne, kui korpus on korralikult kruvidega 

kinnitatud, kuna sisendklemmid on pingealtid. 
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• Ärge hoidke seadet kergestisüttivate või plahvatusohtlike materjalide 
läheduses. 

• Nuppude kahjustumise vältimiseks ärge asetage multimeetrit esikülg 
allapoole tööpingile või muule alusele. 

• Ärge modifitseerige seadet mingil viisil. 
• Seadme avamist ning parandus- ja hooldustöid võib läbi viia ainult 

vastava kvalifikatsiooniga personal. 
• Mõõteriistad ei ole mõeldud lastele mängimiseks! 
 
Korpuse puhastamine 
Enne korpuse puhastamist ühendage seade pingeallikatest lahti. 
Puhastada võib üksnes pehme niiske lapiga, mitteabrassiivsete 
olmepuhastusvahenditega. Lühiste ja seadme kahjustuste vältimiseks 
jälgige, et vesi ei satuks seadmesse. 
 
 
1.1. Sisendite piirsuurused  
 
Funktsioon  Sisendid  Piirväärtus  
Alalispinge (V DC) V/Ω ja COM 1000 V 
Vahelduvpinge (V AC) V/Ω ja COM 750 V 
Takistus (Ω) V/Ω ja COM 250 V DC/AC 
Voolutugevus (µA/mA) µA/mA ja COM 250 mA DC/AC 
Voolutugevus (10 A) 10 A ja COM 10 A DC/AC 

 V/Ω ja COM 250 V DC/AC 
Sagedus V/Ω ja COM 250 V DC/AC 
Loogika V/Ω ja COM 250 V DC/AC 
 



 5

1.2. Hoiatussümbolid  
 

Maksimaalne voolutugevus, mida võib selle sisendiga 
mõõta, on 10 A. Sisend on kaitstud F 10 A / 1000 V 
kaitsmega. Kui kasutate seda piirkonda, ärge koormake 
seadet kauem kui 30 sek ja seejärel laske vähemalt 15 min 
olla ilma koormuseta. 
Maksimaalne voolutugevus, mida on võimalik selle 
sisendiga mõõta on 250 mA. Sisend on kaitstud 0,25 
A / 1000 V kaitsmega. 
 
Maksimaalne multimeetri jaoks lubatud pinge on 1000 V 
alalis- (DC) ja 750 V vahelduvpinget (AC) 
 
Olge äärmiselt ettevaatlik, kui töötate kõrgete pingetega. 
Ärge puudutage klemme ega mõõtejuhtmete otsi. 
 
Järgige kasutusjuhendit! 
 
 
Viitab kaitseklassile II, topeltisolatsioon 
 
Ülepingekategooria III 
 

 
2. Ettevalmistused mõõtmiseks 
 
2.1. Mõõtejuhtmete kasutamine  
 
Kasutage üksnes sama tüüpi mõõtejuhtmeid, mis on multimeetriga kaasas. 
Need mõõtejuhtmed on mõeldud pingetele kuni 1000 V. 
 
Hoiatused! 

• Maksimaalne pinge, mida võite multimeetriga mõõta, on 1000 V 
DC / 750 V AC. Kui üritate mõõta neist väärtustest kõrgemaid 
pingeid, võite kahjustada multimeetrit ning seada ennast tõsisesse 
elektrilöögi saamise ohtu. Olge äärmiselt ettevaatlik, kui mõõdate 
kõrgeid pingeid. 
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• Ärge kunagi ühendage COM-pesaga ühendatud proovikut 
pingeallikaga, mille pinge ületab 500 V DC/AC maa suhtes. Nii 
hoiate ära elektrilöögi saamise ohu. 

 
 
3. Spetsifikatsioonid 
 
3.1. Üldised omadused  
 
Ekraan 4 ½ -kohaline vedelkristallekraan, maksimaalne 

näit 21999, 46-segmendiline tulpnäidik, 
automaatne polaarsusenäitaja 

 
Lugemisaeg  3 lugemit sekundis 
 
Automaatne väljalülitus pärast 30 minutit 
 
Töötemperatuur 0° C...+40° C (41°F...104°F), <80 % õhuniiskust 
 
Hoiustamistemperatuur -10° C...+50° C (14°F...122°F ), <70 % õhuniisk. 
 
Täpsus garanteeritud +18 C°... +28° C, õhuniiskus < 70% 
 
Patarei tüüp  neli 1,5 V AA-tüüpi patareid (UM-3) 
 
Mõõtmed  102 (l) x 205 (k) x 58 (s) mm 
 
Mass   390 g koos patareidega 
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3.2. Mõõtepiirkonnad  
 
Alalispinge 
 
Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
220 mV 10 µV  

 
± 0,05 % näidust + 3 nr 

2,2 V 100 µV 
22 V 1 mV 
220 V 10 mV 
1000 V 100 mV 
Ülekoormuse kaitse 1000 V DC 
Sisendi näivtakistus 9 MΩ 
 
Vahelduvpinge 
 
Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
220 mV 10 µV  

 
± 0,8 % näidust + 4 nr 

2,2 V 100 µV 
22 V 1 mV 
220 V 10 mV 
750 V 100 mV 
Ülekoormuse kaitse 750 V AC 
Sisendi näivtakistus 9 MΩ 
Sagedusvahemik 40 ... 400 Hz 
 
Alalisvoolu tugevus 
 
Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
220 µA 10 nA  

 
± 0,8 % näidust + 4 nr 

2,2 mA 0,1 µA 
22 mA 1 µA 
220 mA 10 µA 
10 A 1 mA 
Ülekoormuse kaitse 250 mA / 1000 V 
   10 A / 1000 V 
Maksimaalne sisendvool 250 mA (mA-piirkonnas) 
    10 A (10A-piirkonnas) 
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Vahelduvvoolu tugevus 
 
Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
220 µA 10 nA  

± 1 % näidust + 3 nr 2,2 mA 0,1 µA 
22 mA 1 µA 
220 mA 10 µA 
10 A 1 mA ± 1,5 % näidust + 3 nr 
Ülekoormuse kaitse 250 mA / 1000 V 
   10 A / 1000 V 
Maksimaalne sisendvool 250 mA (mA-piirkonnas) 
    10 A (10A-piirkonnas) 
Sagedusvahemik 40 ... 400 Hz 
 
Takistuse mõõtmine 
 
Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
220 Ω 0,01 Ω  

 
 
± 0,8 % näidust + 2 nr 

2,2 kΩ 0,1 Ω 
22 kΩ 1 Ω 
220 kΩ 10 Ω 
2,2 MΩ 100 Ω 
22 MΩ 1 kΩ 
220 MΩ 10 kΩ 
 
Dioodi / juhtivuse test 
 
Diood: Mõõdetakse pooljuhtseadme siirde päritakistust kΩ-des. Testvool 

on ligikaudu 1,5 mA, pinge kuni 2,7 V. 
 
Juhtivus: Kui mõõdetava ahelaosa takistus on vähem kui 30 Ω, 

kostub helisignaal. 
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Mahtuvus 
 
Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
22 nF 10 pF  

 
 
± 2,5 % näidust + 3 nr 

220 nF 100 pF 
2,2 µF 1 nF 
22 µF 10 nF 
220 µF 100 nF 
2,2 mF 1 µF 
22 mF 10 µF 
220 mF 100 µF 
 
Sagedus 
 
Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
10 Hz ... 220 kHz 0,01 Hz ± 0,2 % näidust + 3 nr 
 
 
4. Tutvumine multimeetriga 
 
4.1. Mõõtejuhtmete kasutamine  
 
Multimeetriga kaasasolevaid mõõtejuhtmeid saab kasutada kuni 1000 V 
pinge mõõtmiseks. Kõrgete pingete mõõtmisel peab olema äärmiselt 
ettevaatlik ning neid mõõtetöid tuleks teha esmaabivõtteid tundva inimese 
juuresolekul. 
 
Hoiatus! 
Maksimaalne pinge, mida võite multimeetriga mõõta, on 1000 V DC / 750 V 
AC.  Maksimaalne lubatav pinge COM-sisendi ja maa vahel on 500 V. Kui 
üritate mõõta neist väärtustest kõrgemaid pingeid, võite kahjustada 
multimeetrit ning seada ennast tõsisesse elektrilöögi saamise ohtu. Olge 
äärmiselt ettevaatlik, kui mõõdate kõrgeid pingeid. 
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5. Esipaneeli kirjeldus 
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1. Vedelkristallekraan 
2. Nupp REL suhtelisteks mõõtmisteks 
3. Nupp RANGE mõõtepiirkonna käsitsivalikuks 
4. Nupp taustavalgustuse lülitamiseks ning USB-liidese 

aktiveerimiseks 
5. Nupp MAX/MIN 

Minimaalse ja maksimaalse väärtuse mõõtmiseks toimige 
järgnevalt: 
• Vajutage nupule MAX/MIN, et kuvada ekraanil 

maksimumväärtus (ekraanile ilmub kiri ”MAX”) 
• vajutage uuesti nupule MAX/MIN, et kuvada ekraanil 

miinimumväärtus (ekraanile ilmub kiri ”MIN”) 
• vajutage taas nupule MAX/MIN, et kuvada ekraanil hetkel 

mõõdetav väärtus (ekraanile ilmub kiri ”MAX MIN”) 
• režiimist lahkumiseks vajutage nupule MAX/MIN ja hoidke 

seda all 1 sekund 
6. Nupp HOLD andmete ekraanilhoidmise funktsiooni sisse- ja 

väljalülitamiseks. 
7. Nupp FUNC alalis- ja vahelduvsuuruse; takistuse, pidevuse, dioodi, 

mahtuvuse mõõtmisfunktsioonide vahel valimiseks 
8. Nupp VAHz/% pinge, voolutugevuse, sageduse ja suhtelise 

lülituskestuse vahel valimiseks 
9. Nupp PEAK 
 Vajutades sellele nupule kuvatakse indikaatorina kiri ”Pmax” ning 

näidikul vajutamise hetkest alates üksnes mõõteseeria 
maksimaalne tulemus. Vajutades uuesti samale nupule kuvatakse 
minimaalne tulemus ning indikaatorina ”Pmin”. Funktsioon on 
võimalik inaktiveerida kolmanda nupuvajutusega, hoides nuppu 
PEAK all üle 1 sekundi. 

10. Pöördlüliti erinevate mõõtefunktsioonide valimiseks 
11. V/Ω/Hz-sisend 
12. COM-sisend 
13. 10A-sisend 
14. µA/mA-sisend 



 12

5.1. Kirjeldus  
 
10 A sisend (13) 
Voolude kuni 10 A mõõtmiseks kui pöördlüliti on 10 A-asendis. 
 
µA/mA-sisend (14)  
Voolude kuni 250 mA mõõtmiseks kui pöördlüliti on µA/mA-asendis. 
 
COM-sisend (12) 
Ühine sisend kõigi mõõtefunktsioonide jaoks. 
 
V/Ω/Hz-sisend (11) 
Pinge, takistuse, sageduse, pidevuse ja dioodi mõõtmiseks. 
 
Nupp HOLD (6) 
„Hold“-funktsioon võimaldab hoida mõõtetulemust ekraanil hilisema 
lugemise jaoks. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nupule HOLD. 
Režiimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu HOLD. 
 
Nupp REL suhtelisteks mõõtmisteks (2) 
Näide: 
Kui salvestatakse väärtus 20,00 V, mille suhtes hakatakse uusi näite 
võtma, kuvab multimeeter väärtuse 22,00 V korral tulemuse 2,00 V. Kui 
mõõdetud väärtus võrdub salvestatuga, kuvatakse 0,00 V. 
• Vajutage nupule REL, et suhtelise mõõtmise funktsiooni aktiveerida. 
• Automaatne mõõtepiirkonna valik inaktiveeritakse ning hetkel aktiivne 

mõõtepiirkond salvestatakse. 
• Vajutage uuesti nupiule REL, et kuvada salvestatud etalonväärtus. 
• Funktsiooni inaktiveerimiseks hoidke nuppu REL vähemalt 1 sekundi 

jooksul all või muutke pöördlüliti asendit. 
 
 
6. Mõõtmiste tegemine 
 
Hoiatus! 
Võimaliku elektrilöögi ja seadmete kahjustuste vältimiseks ärge üritage 
mõõta pinget, mis ületab 1000 V alalispinget (DC) või 750 V 
vahelduvpinget (AC). 
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6.1. Alalispinge mõõtmine  
 
HOIATUS! 
Ärge kunagi ühendage COM-pesaga ühendatud proovikut pingeallikaga, 
mille pinge ületab 1000 V maa suhtes. Nii hoiate ära elektrilöögi saamise 
ohu ning ei kahjusta mõõteseadet. 
 
Pinge mõõtmiseks järgige alltoodud juhiseid: 

1. Seadke pööratav funktsioonivalija vajalikku asendisse. Valige 
vajaminev mõõtepiirkond. Tundmatu suurusega pinge mõõtmisel 
alustage alati kõrgeimast mõõtepiirkonnast ning liikuge vajadusel 
allapoole. 

2. Ühendage must negatiivne mõõtejuhe COM-pesaga ning punane 
positiivne mõõtejuhe V/Ω/Hz-pesaga. 

3. Ühendage proovikud mõõdetava ahelaga rööbiti. 
 
Märkused 
• Kui pinge polaarsus on vastupidine mõõtejuhtmete omale, kuvatakse 

näidikul automaatselt miinusmärk. 
• Täpseimate tulemuste saamiskes valige madalaim mõõtepiirkond, 

mille korral veel ei kuvata ülekoormuse tähist. 
 
6.2. Vahelduvpinge mõõtmine  
 
Hoiatus! 
Ärge üritage mõõta vahelduvpinget ef. väärtusega üle 750 V, kuna see võib 
kahjustada multimeetrit ning seada teid elektrilöögi saamise ohtu. 
 
Pinge mõõtmiseks järgige alltoodud juhiseid: 

1. Seadke pööratav funktsioonivalija vajalikku asendisse. Valige 
vajaminev mõõtepiirkond. Tundmatu suurusega pinge mõõtmisel 
alustage alati kõrgeimast mõõtepiirkonnast ning liikuge vajadusel 
allapoole. 

2. Vajutage nupule FUNC (7), et valida vahelduvpinge (AC). 
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3. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 
V/Ω/Hz-pesaga. 

4. Ühendage mõõtejuhtmed mõõdetava ahelaga rööbiti. 
 
Märkus. 
Multimeetri sisendite kõrge tundlikkus põhjustab selle, et näidikul kuvatakse 
mingi muutuv tulemus ka siis, kui mõõtejuhtmed pole ühegi ahelaga 
ühendatud. See on tavaline nähtus ega mõjuta tulemusi multimeetri 
ühendamisel mõõdetava ahelaga. 
 
6.3. Alalis- ja vahelduvvoolu tugevuse mõõtmine  
 
Hoiatus! 
Ärge kunagi mõõtke voolutugevust ahelates, kus pinge ületab 250 V 
DC/AC. See võib kahjustada multimeetrit ja tekitada elektrilöögi saamise 
ohu. Voolumõõtesisenditele pinge rakendamisel tekib lühise- ja tuleoht. 10 
A mõõtesisend on kaitsmega kaitstud. Ärge mõõtke üle 10 A tugevusega 
voolusid. 10 A mõõtepiirkonna kasutamisel ärge mõõtke korraga kauem kui 
30 sek ning laske multimeetril seejärel vähemalt 15 min olla ilma 
koormuseta. 
 
Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks ärge mõõtke voolutugevusi ahelates, mille pinge 
ületab 250 V. 
 
Ettevaatust! 
10 A mõõtepiirkonnas võib voolutugevust mõõta kuni 30 sekundit järjest. 
Selle aja ületamine võib kahjustada multimeetrit ja mõõtejuhtmeid. 
 

1. Ühendage must mõõtejuhe multimeetri COM-pesaga. 
2. Kuni 2200 µA voolude mõõtmiseks seadke pöördlüliti µA asendisse 

ning ühendage punane mõõtejuhe µA/mA-pesasse. 
3. Kuni 220 mA voolude mõõtmiseks seadke pöördlüliti mA asendisse 

ning ühendage punane mõõtejuhe µA/mA-pesasse. 
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4. Kuni 10 A voolude mõõtmiseks seadke pöördlüliti A asendisse ning 
ühendage punane mõõtejuhe 10A-pesasse. 

5. Alalis- või vahelduvvoolu saate valida, vajutades nupule FUNC. 
 
6.4. Takistuse mõõtmine  
 
Hoiatus! 

• Ärge kunagi ühendage multimeetrit pingeallikaga, kui olete valinud 
takistuse mõõtmise funktsiooni ning ühendanud mõõtejuhtmed 
COM- ja V/Ω/Hz-pesaga. 

• Enne takistuse mõõtmist veenduge, et mõõdetav ahel on 
pingevaba ning kõik kondensaatorid on täielikult tühjaks laetud. 

 
Takistuse mõõtmiseks toimige alljärgnevalt: 

1. Seadke pöördlüliti  piirkonda. 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
3. Ühendage proovikud mõõdetava ahelaga rööbiti. 

 
Märkused 

• Mõõtejuhtmete omataksitus võib madalaimas 220 Ω piirkonnas 
mõõtetulemuste täpsust vähendada. Tavaliselt on 
standardmõõtejuhtmete takistus 0,2 ... 1 Ω. Enne mõõtmisi on 
soovitav mõõtejuhtmed omavahel lühistada ning tulemus meelde 
jätta. 

• Takistuse mõõtmisel veenduge, et kontakt mõõtejuhtmete ning 
mõõdetava eseme vahel on hea. Mustus, õlid, jootevedelik jms 
ained võivad põhjustada valetulemusi. 

• 2 MΩ ja suuremate takistuste mõõtmisel võib näidu 
stabiliseerumiseks kuluda mõned sekundid. See on suurte 
takistuste mõõtmisel normaalne. 

• Takistuse mõõtmisel kuvatakse hetkel mõõdetav takistus 
põhinäidikul, 1 sekundi eest võetud näit vasakul lisanäidikul, 2 
sekundi eest võetud näit keskel lisanäidikul ning 3 sekundi eest 
võetud näit paremal lisanäidikul. 



 16

6.5. Mahtuvuse mõõtmine  
 

Hoiatus! 
Kondensaatorite lühistamisel nende tühjendamiseks võib väikeses 
ajaühikus vabaneda väga suur hulk energiat. Olge ettevaatlik. Ärge 
puudutage üle 25 V nimipingega kondensaatorite klemme. Erilise 
ettevaatusega tühjendage kondensaatorid, kui ruumis võib olla 
kergestisüttivaid gaase, auru või tolmu. 

 
Hoiatus! 
Ärge kunagi mõõtke laetud kondensaatori mahtuvust. See võib multimeetrit 
kahjustada. 
 
Märkus. 
Enne mõõtmist lubage mõõteseadmel mõned sekundid stabiliseeruda. 

1. Seadke pöördlüliti mahtuvuse mõõtmise asendisse. 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
3. Nupuga RANGE valige sobiv mõõtepiirkond. 
4. Ühendage mõõtejuhtmed kondensaatori klemmidega. Kuvatakse 

mahtuvuse väärtus. 
 
6.6. Sageduse mõõtmine  
 
HOIATUS! 
Kui üritate mõõta sellise signaali sagedust, mille pinge ületab 250 V, võite 
kahjustada multimeetrit ning seada ennast tõsisesse ohtu. 
 

1. Seadke pöördlüliti asendisse Hz/Duty 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
3. Ühendage mõõtejuhtmed sagedusallikaga. Mõõtepiirkond kuni 2 

MHz-ni valitakse automaatselt. 
 
Hoiatus!  Kui mõõdate sagedust, ärge muutke mõõtmise ajal (st siis kui 
mõõtejuhtmed on pingeallikaga ühendatud) pöördlüliti asukohta. Võite 
sellega kahjustada multimeetri sisemisi ahelaid või vigastada ennast. 
 
Märkus . Kõige täpsemate tulemuste saamiseks on soovitatav kasutada 
ferriitsüdamikuga BNC kaablit. 
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6.7. Dioodide kontrollimine  
 
See funktsioon võimaldab teil kontrollida dioode ja teisi pooljuhtelemente 
lühiste ja katkestuste suhtes. Samuti on võimalik hinnata dioodi 
päripingelangu suurust. Funktsiooni saab kasutada näiteks sobiva dioodi 
leidmiseks. 
 

1. Seadke pöördlüliti asendisse . 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
3. Ühendage mõõtejuhtmed kontrollitava dioodiga. 

 
Märkused. 

• Kui multimeeter näitab mingit väärtust, nt 0,3 V germaaniumdioodi 
korral või 0,6 V ränidioodi korral, vahetage mõõtejuhtmete 
asukohad dioodil. Kui seejärel näitab mõõteseade ülekoormust, on 
diood korras. Kuvatud arv oli dioodi päripingelang (kuni 2,0 V). 

• Kui multimeeter näitab ülekoormuse tähist, vahetage 
mõõtejuhtmete asukohad dioodil. Kui seejärel näitab mõõteseade 
mingit väärtust, on diood korras. Kuvatud arv on dioodi tegelik 
päripingelang (kuni 2,0 V). Kui multimeeter siiski näitab 
ülekoormust, on pooljuhtseade katkestatud. 

• Kui multimeeter näitab mingit (väikest) väärtust nii enne kui pärast 
mõõtejuhtmete asukoha vahetamist, on pooljuhtseade lühistatud. 

• Multimeeter rakendab piisavalt suurt pinget, et süüdata enamust 
valgust emiteerivatest dioodidest (LED-dest). Siiski, kui LED-i 
päripingelang on suurem kui 2,0 V, näitab multimeeter ekslikult, et 
diood on katkestatud. 

 
6.8. Ahela pidevuse kontrollimine  
 
Pidevuse kontrollimise funktsiooniga saab kindlaks teha, ega ahel ei ole 
katkestatud. 
 
Hoiatus! 
Ärge kunagi kontrollige pingestatud ahela pidevust! 
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1. Seadke pöördlüliti asendisse . 
2. Ühendage must mõõtejuhe COM-pesaga ning punane mõõtejuhe 

V/Ω/Hz-pesaga. 
3. Vajutage nupule FUNC, et valida pidevuse mõõtmise funktsioon. 
4. Vabastage mõõdetav ahel pinge alt. 
5. Ühendage mõõtejuhtmed ahelaga. 

 
Märkus . 
Kui mõõtejuhtmete vahele jääva ahelaosa takistus on alla 30 Ω, kostub 
helisignaal ja lisanäidikul ekraani keskel kuvatakse kiri ”Short” (lühis). 
 
 
7. Multimeetri ja arvutiga töötamine 
 
7.1. Multimeetri ühendamine arvutiga  
 
Antud multimeeter ühendatakse arvutiga erilise USB kaabli abil, millel on A-
tüüpi USB-pistik ja mini-USB pistik. 
 
7.2. Tarkvara installeerimine  
 
Esmalt tuleb arvutisse installeerida USB - RS232 draiver ja tarkvara. 
 
Installeerimisprotsess on automaatne. 
 
Käivitage arvuti operatsioonisüsteemiga Windows. Sisestage kaasasolev 
CD-plaat arvuti CD-lugejasse. 
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1. Kataloogis CP210x  Driver  topeltklõpsake failil PreInstaller.exe , et 
installeerida draiverit. 

2. Arvutiekraanil avaneb alltoodud dialoogiaken, kus valige Install . 
 

 
 

3. Kui installeerimine on lõppenud, vajutage ilmuvas aknas Finish . 
4. Kataloogis Program  topeltklõpsake failil Setup.exe  ning 

installeerige tarkvara. 
5. Ühendage multimeeter arvutiga USB-kaabli abil. 
6. Klõpsake arvuti töölaual sinna tekkinud multimeetri ikooni. 

Avanema peaks järgmine aken: 
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7. Valige sobiv ühendusport menüüst ComSelect . Peaksite valima 
COM4. 

 
 
8. Lülitage multimeeter sisse ja vajutage ligikaudu 3 sekundi jooksul 

nupule USB (4), et arvutiühendust aktiveerida. Ekraanil kuvatakse 
indikaator ”PC-Link”. 

9. Klõpsake arvutis nuppu Connect . Mõõteandmed kuvatakse arvutis 
järgmiselt: 
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8. Seadme hooldamine 
 
Teie multimeeter on elektrooniline täppismõõteriist. Ärge kahjustage tema 
sisemisi ahelaid. Elektrilöögi vältimiseks eemaldage seadmelt enne 
tagakaane avamist mõõtejuhtmed. Kõiki seadme hooldus-, ümberehitus- ja 
parandustöid, peale patarei ning kaitsmete vahetamise, peab tegema 
selleks kvalifitseeritud personal. 

• Hoidke multimeeter puhta ja kuivana. Kui seade saab märjaks, 
pühkige ta viivitamatult kuivaks. Vedelikud sisaldavad mineraale, 
mis korrodeerivad multimeetri sisemisi elektroonilisi ahelaid. 

• Kasutage ja hoidke multimeetrit normaalse temperatuuriga 
keskkonnas. Ekstreemsed temperatuurid võivad lühendada 
elektroonikakomponentide eluiga, kahjustada patareid ning 
seadme plastikosasid. 

• Hoidke oma multimeetrilt õrnalt ja ettevaatlikult. Mahapillamine ja 
löögid kahjustavad nii sisemisi trükkplaate kui kaitsekesta ning 
viivad seadme töö häirumiseni. 

• Hoidke multimeetrit mustuse ja tolmu eest, mis vanandavad tema 
komponente enneaegselt. 

• Pühkige oma multimeetrit regulaarselt pehme niiske lapiga, et 
säilitada tema uus väljanägemine. Ärge kasutage tugevatoimelisi 
või abrassiivseid kemikaale tema puhastamiseks. 

• Patarei vahetamisel pöörake tähelepanu sellele, et uus patarei 
oleks tõepoolest uhiuus ega erineks suuruselt ja parameetritelt 
vanast. Vana patarei eemaldage koheselt, sest sealt võib lekkida 
elektroonikakomponente kahjustavaid kemikaale. 

 
Hoiatus! 
Seadme omavoliline modifitseerimine või selle komponentidega 
otstarbekohatu manipuleerimine võib põhjustada multimeetri töö häirumist 
ja lõpetab seadme garantii kehtivuse ennetähtaegselt. 
 
8.1. Patarei vahetamine  
 
Teie multimeeter töötab nelja 1,5 V AA (UM-3) patareiga. Kui patarei pinge 
langeb alla kindlaksmääratud väärtuse, ilmub näidikule patarei sümbol. 
Seadme veatu töö tagamiseks tuleb patarei vahetada esimesel võimalusel. 
Madala patareipingega töötamine põhjustab ebaõigeid näitusid. 
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Hoiatus! 
Elektrilöögi vältimiseks eemaldage seadmelt enne patarei vahetamist 
mõõtejuhtmed ja lülitage ta välja. 

 
1. Lülitage seade välja ning eemaldage mõõtejuhtmed. 
2. Eemaldage 2 kruvi, mis hoiavad patareipesa katet. 
3. Eemaldage vana patarei. 
4. Sisestage uus patarei isolatsioonkapslisse ja asetage ta vana 

kohale, jälgides polaarsust. 
Hoiatus! 
Ärge eemaldage kaasasolevat patarei isolatsioonkapslit. Isolatsioonkapsli 
paigaldamata jätmine võib tuua endaga kaasa multimeetri kahjustumise või 
vigastada kasutajat. 

5. Asetage tagasi kate ning kinnitage see kruviga. 
 
Hoiatus! 
Ärge töötage seadmega enne, kui patareipesa kate on kindlalt kinnitatud! 
 
Märkus. 
Ärge kunagi jätke pooltühja või tühja patareid multimeetrisse. Isegi 
lekkekindel patarei võib aja jooksul eritada kahjulikke kemikaale. Kui te ei 
kavatse seadet kasutada enama kui nädala aja jooksul, võtke patarei 
seadmest välja. 
 
Märkused patareidega seotud eeskirjade kohta 
 
Paljud seadmed tarnitakse koos patareidega. Võib leiduda ka seadmeid, 
millesse on patareid või akud sisseehitatud. Seoses niisuguste patareide ja 
akude müügiga oleme eeskirjade järgi kohustatud teavitama oma kliente 
järgnevast: 
 
Palun viige kasutatud patareid ja akud kogumispunkti või tagastage nad 
kaupluses. Patareide hävitamine koos majapidamisjäätmetega on rangelt 
keelatud. Te võite meilt ostetud patareid tasuta utiliseerida või tagastada 
aadressile, mille leiate kasutusjuhendi viimaselt leheküljelt või saata 
postiga.  
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Ohtlikke aineid sisaldavad patareid tähistatakse 
kõrvaloleva märgisega. Märgise all on toodud ohtliku 
aine keemiline sümbol, näiteks ”Cd” tähendab 
kaadmiumi, “Pb” pliid ja “Hg” elavhõbedat. 
 
Infot seadme patareide kohta saab seadmega 
kaasasolevatest dokumentidest või tootja 
kasutusjuhendist. 
 
Rohkem teavet patareidega seotud nõuete kohta on võimalik saada 
Keskkonnaministeeriumist. 
 
 
8.1. Kaitsmete vahetamine  
 
HOIATUS! 
Elektrilöögi vältimiseks eemaldage seadmelt enne kaitsmete vahetamist 
mõõtejuhtmed ja lülitage ta välja. Vahetage vana kaitse üksnes samade 
parameetritega uue vastu! Antud tegevust peaks sooritama vastava 
kvalifikatsiooniga personal. 
 
Ettevaatust! 
Kaitseks tuleohu või muu ohu vastu peab uus kaitse olema nõutud pinge- 
ja voolutugevuse parameetritega: 
 
0,25 A / 1000 V; Ø 10,3 x 38 mm 
10 A / 1000 V; Ø 10,3 x 38 mm 
 

1. Lülitage seade välja ning eemaldage mõõtejuhtmed. 
2. Eemaldage patareipesa, keerates lahti kaks kruvi. 
3. Eemaldage vana kaitse ja asendage see eelpool toodud 

parameetritega uue kaitsmega. 
4. Asetage tagasi patareipesa ja kinnitage see kruvidega 

 
Hoiatus! 
Ärge töötage seadmega enne, kui tagumine kate on kindlalt kinnitatud! 



 24

Kõik õigused, sealhulgas käesolevale tõlkele, juhendi või selle osade 
trükkimisele ja paljundamisele, on kaitstud. Mistahes viisil 
reprodutseerimine on lubatud üksnes kirjalikul loal. 
 
Juhend on koostatud värskeima tehnilise info põhjal. 
 
Käesolevaga kinnitame, et mõõteseade on tehases nõuetele vastavalt 
kalibreeritud ja vastab toodud tehnilistele andmetele. 
 
Soovitame 1 aasta möödumisel seade uuesti kalibreerida. 
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