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Kasutusjuhend

Taskusse mahtuv digitaalne multimeeter 



I. Sissejuhatus III. Ohutusjuhised

UT125C on käelabasuurune, stabiilne ja usaldusväärne multimeeter 4000   Ohutusstandardid 

ekraani lugemiga. See on ideaalne vahend AC/DC pinge ja voolu, takistuse,  CE, cETLus 

mahtuvuse, sageduse, dioodi, pidevuse jms mõõtmiseks ülekoormuskaitsega. VASTAB UL STD. 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-033, 61010-031; 

Toode vastab CAT III 600V-le ja sel on CE- ja cETLus märgised.   VASTAB CSA STD. C22.2 Nr 61010-1, 61010-2-030,61010-2-033, 61010-031 

  CAT III 600V, topeltisolatsiooni standard, ülepinge standard ja RoHS, saasteaste II 

II. Avatud karbi ülevaatus   Ohutusjuhised 

Avage pakendi karp ja võtke seade välja. Palun kontrollige, et järgmised     Palun järgige juhiseid, vastasel juhul ei pruugi te olla ohtude eest kaitstud. 

esemed ei oleks puudu ega kahjustada saanud ja kui on, siis võtke tarnijaga 1) Ärge kasutage seadet, kui tagakaas pole kinni – võib tekkida elektrišoki oht

kohe ühendust. 2) Funktsioonilüliti tuleks lülitada õigesse asendisse.

• Kasutusjuhend ………………………… 1 tk 3) Ärge kasutage seadet, kui seade või testjuhtmed tunduvad olevat kahjustunud

• Testjuhtmed ……………………………. 1 paar  või kui kahtlustate, et seade ei tööta korralikult. Eeskätt pöörake tähelepanu 

  isolatsioonikihtidele.  

4) Testjuhtmed peavad olema õigesti paigaldatud

5) Sisendpinge ja vool ei tohi ületada seadmel toodud väärtusi IV. Sümbolid

6) Ärge lülitage funktsioonilülitit mõõtmise ajal

7) Kasutage antud mudeli jaoks sobivaid asenduskaitsmeid

8) Elektrišoki vältimiseks ei tohi potentsiaalide vahe COM ja maanduse vahel

olla suurem kui 600V. 

9) Olge pinge >DC 60V või AC 30Vrms mõõtmisel ettevaatlik.

10) Valede näitude vältimiseks vahetage seadmel  ilmnemisel patareid. 

11) Lülitage pärast mõõtmist seade välja ja kui te seda pikemat aega ei kasuta, siis

eemaldage ka patareid. 

12) Ärge hoidke seadet kuumas, niiskes, tule- või plahvatusohtlikus või tugeva

magnetväljaga keskkonnas 

13) Ärge muutke seadme sisemist vooluahelat, vältimaks kahju seadmele ja kasutajatele

14) Kasutage korpuse puhastamiseks niisket riiet, lahusteid või abrasiive sisaldavate

vahendite kasutamine ei ole lubatud 
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V. Omadused VI. Tehnilised näitajad

1) LCD ekraan: Täpsus: ± (% lugemist + numbriline väärtus väikseima olulise komakohaga 

   Nähtav ala: 38x23 mm 1-aastane garantii 

   Maksimaalne ekraani lugem: 4000 Ümbritsev temperatuur: 23°C ± 5°C (73.4°F±9°F) 

2) Ülemäärase näidu indikatsioon: OL ülekoormuse kaitsega Ümbritsev niiskus: ≤75% RH 

3) Automaatne väljalülitus. Kui seadet 30 s jooksul ei kasutata, lülitub see välja. Märkused: 

   Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage mis tahes nuppu. *. Täpsuse tagamiseks peaks töötemperatuur jääma vahemikku 18°C~28°C 

4) Töötemperatuur: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatuurikoefitsient = 0,1*(määratud täpsus)/ °C (<18°C või >28°C) 

5) Hoiustamistemperatuur: -10°C~50°C (14°F~122°F) 1. Alalispinge (DC)

6) Patarei tühjenemise märgutuli:

7) Helisignaal: signaal hakkab korraks tööle iga korrektse toimingu korral

8) Muud funktsioonid: andmete salvestamine, NCV, taustvalgus

 Sisendtakistus: ligi 10 MΩ 

 Ülekoormuse kaitse: 600Vrms 3. Alalisvool

2. Vahelduvpinge (AC)

 Sageduskarakteristik: 45Hz~400Hz (ainult siinus- ja kolmnurklaine puhul)  Ülekoormuse kaitse: F1-500mA/600V kaitse 

 Täpsuse garantiivahemik: 5-100% vahemikust, väikseim oluline komakoht ≤5 Maksimaalne sisendvool: 400mA 

 Ülekoormuse kaitse: 600 Vrms. Ekraan: keskmine väärtus Mõõtepinge langus: 400mV kogu vahemikus 
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4. Vahelduvvool 5. Takistuse mõõtmine

 Ülekoormuse kaitse: F1-500mA/600V kaitse 

Sageduskarakteristik: 45Hz~400Hz (ainult siinus- ja kolmnurklaine puhul) 

Ekraan: keskmine väärtus  400Ω juures mõõtetulemus = takisti lugem - lühikese testjuhtmete lugem 

Täpsuse garantiivahemik: 5-100% vahemikust, väikseim oluline komakoht ≤2    Avatud vooluringi pinge = 0,4V 

Maksimaalne sisendvool: 400mA  Ülekoormuse kaitse: 600Vrms 

Mõõtepinge langus: 400mV kogu vahemikus 

6. Mahtuvus 7. Sagedus

 Ülekoormuse kaitse: 600Vrms 8. Pidevus, diood

Vahemik: automaatne (avatud vooluahela korral võib esineda jääklugem, 

ca 1100 numbrikohta) 

 Ülekoormuse kaitse: 600Vrms 

Dioodi avatud vooluahela pinge: 1,5V Pidevpinge: 0,5V 
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9. NCV

Asend Märkus 

NCV 
1. Vahelduvpinge 100V/50~60Hz

2. Mõõtekaugus ≤ 8mm; NCV LED põleb

3. Mõõtekaugus ≥80mm; NCV LED ei põle

4. 8~80mm, NCV oled määramata

VII. Käitamisjuhised

a. Valede lugemite vältimiseks vahetage seadmel vastava sümboli ilmnemisel patareid

b. Pöörake erilist tähelepanu hoiatusmärgile testjuhtmete pesal, mis näitab, et

testitav pinge või vool ei tohi ületada seadmel toodud väärtusi 

c. Enne mõõtmist lülitage skaala õigesse asendisse

Struktuur: 1. testjuhtmed; 2. NVC LED; 3. LCD ekraan; 4. SELECT; 5. Sageduslüliti; 

6. HOLD/taustvalgus; 7. Vahemiku valik; 8. Testjuhtmete ava; 9. Patareide kaas

1. Alalispinge mõõtmine 2. Vahelduvpinge mõõtmine 

1) Lülitage skaala  peale 1) Lülitage skaala  peale 

2) Vajutage , et valida alalisvool, ühendada 2) Vajutage , et valida vahelduvvool, ühendada

testjuhtmed koormusega paralleelselt testjuhtmed koormusega paralleelselt 

3) Lugem kuvatakse ekraanil 3) Lugem kuvatakse ekraanil

Hoiatused: Sisendpinge ei tohi ületada 600Vrms, Hoiatused: Sisendpinge ei tohi ületada 600Vrms, 

et ei tekiks elektrišoki ohtu et ei tekiks elektrišoki ohtu 

• Olge kõrge pinge mõõtmisel ettevaatlik Olge kõrge pinge mõõtmisel ettevaatlik 

Märkus: Enne seadme kasutamist on soovitatav Märkus: Enne seadme kasutamist on soovitatav

mõõta testimiseks teadaoleva pingeallikat mõõta testimiseks teadaoleva pingeallikat 

• Kui LCD ekraan kuvab OL, on pinge vahemikust väljas Kui LCD ekraan kuvab OL, on pinge vahemikust väljas  

• Kui sisendtakistus on ligi 10 MΩ, tekib mõõteviga. Takistuse ≤ 10 kΩ korral Kui sisendtakistus on ligi 10 MΩ, tekib mõõteviga. Takistuse ≤ 10 kΩ korral 

võib mõõteviga eirata (≤ 0,1%) võib mõõteviga eirata (≤ 0,1%) 
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3. Alalisvoolu mõõtmine

1) Lülitage skaala  või  peale 

2) Vajutage , et valida alalisvool

3) Ühendage testjuhtmed vooluahelaga järjestikku

4) Lugem kuvatakse ekraanil

Märkus: Enne mõõtmist lülitage vooluahela toide välja 

• Kui ühendate testjuhtmed ahelaga järjestikku, lülitage enne ahela toide välja

• Kui mõõdetava voolu vahemik pole teada, valige maksimaalne vahemik ja

vähendage seejärel vastavalt vajadusele 

• mA/μA pesa sees on kaitsmed. Ärge ühendage testjuhtmeid ühegi voolu- 

ahelaga paralleelselt. 

• Vahelduvvoolu režiimis on lugemid keskmise väärtusena

• Kui LCD ekraanil kuvatakse OL, on pinge vahemikust väljas. Valige kõrgem vahemik.

• Sisendvool ei tohi ületada 400mA, muidu võivad kaitsmed läbi põleda

4. Vahelduvpinge mõõtmine

1) Lülitage skaala  või  peale  2) Vajutage , et valida vahelduvvool 

3) Ühendage testjuhtmed vooluahelaga järjestikku

4) Lugem kuvatakse ekraanil

Märkus: Enne mõõtmist lülitage vooluahela toide välja 

• Kui ühendate testjuhtmed ahelaga järjestikku, lülitage enne ahela toide välja

• Kui mõõdetava voolu vahemik pole teada, valige maksimaalne vahemik ja

vähendage seejärel vastavalt vajadusele 

• mA/μA pesa sees on kaitsmed. Ärge ühendage testjuhtmeid ühegi voolu- 

ahelaga paralleelselt. 

• Vahelduvvoolu režiimis on lugemid keskmise väärtusena

• Kui LCD ekraanil kuvatakse OL, on pinge vahemikust väljas. Valige kõrgem vahemik.

• Sisendvool ei tohi ületada 400mA, muidu võivad kaitsmed läbi põleda
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5. Takistuse mõõtmine

1) Lülitage skaala  peale 

2) Vajutage , et valida takistus. Ühendage testjuhtmed koormusega paralleelselt

3) Lugem kuvatakse ekraanil

Märkused: Kui takisti on avatud või vahemikust väljas, kuvatakse ekraanil „OL“ 

• Enne takistuse mõõtmist lülitage ahela toide välja ja ühendage kõik kondensaatorid

täielikult lahti 

• Väikese takistuse mõõtmisel tekitavad testjuhtmed 0,1Ω~0,2Ω mõõtevea. Täpse

mõõtmistulemuse saamiseks, lühendage testjuhtmeid, mõõteväärtus = kuvatud 

väärtus – väärtus lühendatud juhtmete korral. 

• Mõõtes suurt, üle 1Ω takistust, võib lugemite kuvamine võtta mõni sekund aega.

6. Mahtuvuse mõõtmine

1) Lülitage skaala  peale 

2) Vajutage , et valida mahtuvus. Ühendage testjuhtmed koormusega paralleelselt

3) Lugem kuvatakse ekraanil

Märkused: 

• Lülitage vooluahela toide välja ja ühendage kõik kondensaatorid täielikult lahti

• Enne kondensaatorite mõõtmist (eriti kõrge pingega kondensaatorid), ühendage need

palun täielikult lahti 

• Kui testitava kondensaatori mahtuvus on suurem kui määratud vahemik, kuvatakse

ekraanil sümbol „OL“ 

• Suurte kondensaatorite mõõtmisel võib püsivate tulemuste kuvamine võtta pisut aega.

Kui sisend puudub, kuvab seade fikseeritud väärtuse (sisemine mahtuvus) 

• Väikese mahtuvuse mõõtmise korral tuleb mõõdetud väärtus täpse tulemuse saamiseks

sisemisest mahtuvusest maha lahutada 
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8. Dioodi mõõtmine

7. Sageduse mõõtmine 1) Lülitage skaala  peale 

2) Dioodi valimiseks vajutage , ühendage 1) Lülitage skaala pinge asendisse,

vajutage sageduse valimiseks nuppu testjuhtmed koormusega paraleelselt 

2) Ühendage testjuhtmed koormusega 3) Lugem kuvatakse ekraanil

3) Lugem kuvatakse ekraanil 4) Kui diood on avatud või polaarsus vastu-

Hoiatused: pidine, kuvatakse sümbol „OL“. Räni PN sõlme 

• Sisendväärtus peab vastama tehniliste korral on normaalväärtus 500~800mV (0,5~0,8V) 

Hoiatused: nõuete standarditele

Sisend ei tohi ületada 60V alalis- ja 30V vahelduv- 

    voolu korral, vältimaks elektrišoki ohtu 

Märkused: 

Lülitage vooluahela toide välja ja ühendage kõik kondensaatorid lahti 

Testitava dioodi pinge on umbes 1,5V 

9. Pidevuse mõõtmine 10. NCV MÕÕTMINE

1) Lülitage skaala  peale 1) Lülitage seade sisse ja vahemiku valija

2) Vajutage pidevuse mõõtmiseks  nuppu õigesse asendisse 

3) Ühendage testjuhtmed koormusega paraleelselt 2) Asetage seade mõõdetava objekti lähedale

4) Kuvatakse lugem. Mõõdetud takistus >100Ω, ahel 3) Kui mõõdetav pinge ületab 100V/50Hz,

on avatud olekus. Mõõdetud takistus ≤100Ω, ahela süttib NCV LED suure pinge näitamiseks põlema 

Hoiatused: juhtivus on hea, helisignaal lõppeb

Hoiatused: NCV funktsioon ei suuda tuvastada suure  

• Lülitage vooluahela toide välja ja ühendage kõik võimsusega alalisvooluga toiteallikat 

kondensaatorid täielikult lahti Tuvastusvahemik on piiratud. Kui kaugus 

• Sisend ei tohi ületada 60V alalis- ja 30V vahelduvoolu jääb ulatusest välja, ei saa pinget määrata 

korral, vältimaks elektrišoki ohtu Juhtmega tuvastamist sel funktsioonil ei ole 
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11. Nuppude funktsioonid 12. Muud

SELECT: tsükli lüliti vahelduv-/alalispinge, voolu, takistuse, pidevuse, dioodi ja Automaatne välja lülitamine: 

mahtuvuse kaudu. (Ainult  puhul) Seade lülitub automaatselt välja, kui seda 30 minuti jooksul ei kasutata. Saate 

HOLD/ seadme uuesti sisse lülitada, vajutades mis tahes nuppu või seadme välja ja 

• Vajutage nuppu lugemi säilitamiseks. Lugemi kaotamiseks lukustage see ja uuesti sisse lülitades. Helisignaali märguanne: signaal lülitub iga  

uuesti lahti ja sisenege tavapärasesse mõõtmisrežiimi õige toimingu korral välja. 

• Hoidke taustvalguse sisse lülitamiseks nuppu 2s all. Taustvalgustuse välja VIII. Hooldus

lülitamiseks hoidke nuppu 2s all Hoiatus: Enne tagakaane avamist lülitage toide välja (eemaldage testjuhtmed 

Sageduse/töö suhe sisendterminalist ja vooluahelast) 

• Pinge asendis saate lülitada sageduse ja töö suhte vahel. 1. Üldine hooldus

Järjestus: pinge-sageduse-töö suhe 1) Puhastage korpus niiske lapi ja pesuainega. Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid

• Voolutugevuse asendis saate lülitada sageduse ja töö suhte vahel 2) Mis tahes rikke korral lõpetage seadme kasutamine ja saatke see hooldusesse

Järjestus: voolutugevuse-sageduse-töö suhe 3) Hooldust ja teenindust peavad läbi viima välja õppinud isikud või sellele spetsiali- 

 seerunud ettevõtted 

2. Asendused Kaitsmete vahetamine: 

Patareide vahetamine: F1 kaitse Φ6 x 32mm FF500mA H 600V 

Valede lugemite vältimiseks vahetage 1) Lülitage kaitse OFF-asendisse ja eemaldage

indikaatori ilmnemisel patareid välja. testjuhtmed sisendterminalist 

Patareide tüüp: AAA 1,5V x 2 2) Keerake patarei kaane kruvi lahti ja eemal-

1) Lülitage skaala OFF-asendisse ja eemal- dage tagakaas ning keerake lahti 5 tagakaane 

dage testjuhtmed sisendterminalist kruvi, et kaitsmed välja vahetada 

2) Võtke kaitsekaas ära. Keerake kaane

kruvi lahti ja eemaldage kaas. Jälgige, et 

positiivne ja negatiivne poolus saaksid õigesti 

paigutatud 
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