
SISUKORD

                LK

TUTVUSTUS

OHUTUSNÕUDED

SEADME TUTVUSTUS JA LISAD

ELEKTRISÜMBOLID

ÜLDANDMED

TEHNILISED ANDMED

     1.DC pinge (DCV)

     2.AC pinge (ACV)

     3.DC vool (DCA)

     4.AC vool (ACA)

     5.Takistus

     6.Mahtuvus

     7. Induktiivsus

     8.Automaatvahemiku sagedustest

     9.Transistori hFE mõõtmine

     10.Diood

     11.Pidevus sumisti

     12.TTL LOGIC test

     13.Temperatuuri test

KASUTAMINE

     1. Funktsiooninuppude kasutamine

     2. DC pinge mõõtmine (DCV)

     3. AC pinge mõõtmine (ACV)

     4. Voolu mõõtmine (DCA)

     5. AC voolu mõõtmine (ACA)

     6. Takistuse mõõtmine

     7. Induktiivsuse mõõtmine (L)

     8. Mahtuvuse mõõtmine (C)

     9. Sageduse mõõtmine (10MHz)

     10. Temperatuuri mõõtmine (0C või 0F)
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                LK

   11. Transistori parameetri

          mõõtmine (hFE)

    12. Dioodi (või transistori PN sõlme)

           mõõtmine     (    )

    13. Pidevuse sumisti test

    14. TTL LOGIC test

HOOLDUS

KAITSME JA PATAREI vahetamine

Pakend sisaldab
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UT70A Multimeeter KASUTUSJUHEND

TUTVUSTUS

UT70A Multimeeter on käeshoitav digitaalne multimeeter 
uuendusliku disaini, paljude funktsioonide, suure ekraani 
ning usaldusväärsete töötulemustega. Sellega saab 
mõõta AC/DC voolu ja pinget, takistust, mahtuvust, 
induktiivusust, temperatuuri, sagedust, dioodi edastatava 
pinge langust, transistor hFE ning pidevust ja TTL LOGIC 
taset. Lisafunktsioonidena saab kasutada ekraani 
andmelukustust ja maksimumväärtust, kasutada 
taustavalgustust, see näitab polaarsust ja ülekoormust, 
seadmel on patarei tühjenemise indikaator ning ühikute 
ikoonid, täielik ülekoormuse kaitse ning automaatse 
väljalülitumise funktsioon. 

OHUTUSNÕUDED

1)   CE vastavustähis: seade vastab standardile
      IEC61010-1: saastetase 2, ülepinge kategooria 
      CAT III 1000V, CAT IV 600V ning topeltisolatsioon. 
      UL versioon: seade vastab standardile
      UL61010B-1, saastetase 2, ülepinge kategooria
      CAT II 1000V ning topeltisolatsioon. 
2)   Kontrollige et seadme isolatsioon oleks heas 
      seisukorras, vigastuste ja kahjustusteta. 
3)   Ärge kasutage avatud tagakaanega, elektrilöögi
      oht! 
4)   Vahetage patarei koheselt kui ekraanile kuvatakse 
      patarei tühjenemise ikoon "       ".
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5)   Määrake pöördlülitile korrektne asend.
6)   Mõõdetav väärtus ei tohi ületada maksimaalset
      vastavale mõõtmisele määratud vahemikku,
      seadme rikkumise ja elektrilöögi oht!
7)   Pöördlüliti asendit ei ole lubatud muuta
      mõõtmise ajal, seadme rikkumise oht.
8)   Olge eriti ettevaatlik, mõõtes kõrgemat pinget kui
      60V DC või 42Vrms AC, elektrilöögi oht!
9)   Kasutage vahetamiseks ainult sobivaid kaitsmeid:
          5x20(mm) – F 0.5A 250V või     5X20(mm) –
       F 10A 250V.     5X20(mm) – F 0.63A 250V.
10) Ärge kasutage seadet kõrge temperatuuriga või
      niiskes keskkonnas, seadme niiskumisel võib selle
      töötäpsus väheneda.
11) Kasutage suuremahuliste induktorite ja
      kondensaatorite mõõtmisel testklambreid seadme
      kahjustamise vältimiseks.
12) Tegemist on täppisinstrumendiga ning seda ei ole
      lubatud muuta.
13) Kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi ja
      pehmetoimelist puhastusvahendit. Ärge kasutage
      abrasiive ega lahusteid.
14) Resettige peale suurema LC voolu mõõtmist LC
      nupp ning määrake LC reziimi valikuks Off.
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Mudel UT70A: KASUTUSJUHEND

1.  Esiosa

2.  Funktsiooninupud

3.  Funktsiooni/vahemiku valik

4.  Sisendterminal

5.  LCD ekraan

SEADME TUTVUSTUS JA LISAD

1) Seadme tutvustus (joonis 1)

 5

Joonis 1



2) UT70A sisendterminal

Sisend-
terminal   Kirjeldus                             Terminal

10A       Sisendterminal voolule
 0.2A-10A.

"A" 

   "mA"

Sisendterminal: pinge,
takistus, sagedus,
diood, pidevus, TTL LOGIC.

"V/    "

COM Terminal: vool, pinge,
takistus, sagedus, 
diood, pidevus,
TTL LOGIC mõõtmine.

      "COM"

3) Lisad
1   Mitmeotstarbeline pistik: transistori võimenduse, 
      väikeste kondensaatorite, väikeste induktorite ning 
      K tüüpi lameda pistikuga anduriga  (müügil eraldi)
      temperatuuri mõõtmiseks.
2   Testklamber: kasutatakse suurte kondensaatorite
     ja induktorite mõõtmiseks. 
3   K tüüpi ristpistikuga punktkontakt temperatuuriandur: 
     sisend otse V/     ning mA terminali kasutatakse 
     temperatuuri mõõtmiseks.

Ω
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Sisendterminal voolule
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ELEKTRISÜMBOLID

AC vool

DC vool

AC või DC

Maandus

Topeltisolatsioon

Patarei tühjenemise indikaator

Pidevuse sumisti

Diood

Kaitse

Hoiatus. Lugege kasutusjuhendit                 

Vastab EL standarditele
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ÜLDANDMED

l  Max pinge terminali ja maanduse vahel: 1000V
l  3 1/2 kohaline suur ekraan: 53 mm x 62 mm,
      Max lugem: 1999.
l  Samaaegne funktsioonikuva ja ühiku ikooni näit. 
l  Automaatne väljalülitus kui seadet ei kasutata 
      15 min jooksul. 
l  Automaatne polaarsuse, ülekoormuse ("OL") ning 
      patarei tühjenemise näit. 
l  Vooluallikas: üks 9V patarei (6F22 või samaväärne).
l  Testkiirus: ca 2.5/sek.
l  Taustvalgustus: ca 10 sek.
l  Andmehoiu funktsioon. 
l  Max väärtuse näit. 
l  Mõõdud:  195 x 90 x 40 mm, ca 600g
      (ümbrisega).
l  Täielik ülekoormuse kaitse.

l  Töökeskkond: 50C - 40 0C (41 0F - 104 0F),
      niiskus <80%@50C - 31 0C/<50%@310C-40 0C.
l  Hoiustustemperatuur:  -100C - 50 0C (14 0F - 122 0F).
l  Kõrgus:  (töö) 2000 m,  (hoiustamine) 10000 m.

Seade on sobiv kasutamiseks siseruumides. 

Mudel UT70A: KASUTUSJUHEND
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TEHNILISED ANDMED 

Täpsus: lugemist + b arvu), garanteeritud 1a jooksul.

Töökeskkonna temperatuur:

Suhteline niiskus:

1. DC pinge (DCV)

Vahemik Resolutsioon     Täpsus      Sisendi kaitse

Märkus: Sisendi impedants ca

2. AC pinge (ACV)

Vahemik Resolutsioon     Täpsus      Sisendi kaitse

Märkus: Sisendi impedants 10M
Sagedusvastus 40 - 400 Hz
Siinuslaine efektiivväärtus (keskmise väärtuse vastus)



Vahemik Resolutsioon     Täpsus      Sisendi kaitse

F. 0.5A/250V

F. 10A/250V

(0.8%+1)

(2%+5)

3.DC vool (DCA)

(1.5%+1)

Märkus: 10A vahemiku testaeg max 10 sekundit,
testimiste vahelise ooteaja intervall 15 minutit

4. AC vool (ACA)

Vahemik Resolutsioon  Täpsus      Sisendi kaitse

F. 0.5A/250V

F. 10A/250V

(1%+3)

(3%+7)

(1.8%+3)

5. Takistus

Vahemik Resolutsioon             Täpsus

(0.8%+3)

(0.8%+1)

(1%+5)

[5%(lugem-10)+10]

Mudel UT70A: KASUTUSJUHEND
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Märkus: Sagedusvastus 40 - 400 Hz
Siinuslaine efektiivväärtus (keskmine väärtus) vahemikus 10A.
Max testaeg 10 sekundit, testimise vaheline ooteaeg vähemalt
15 minutit.

Sisendi kaitse: 500Vrms
Märkus: Testtulemuse saamine on aeglasem
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6. Mahtuvus

7. Induktiivsus

8. Automaatvahemiku sagedustest

9. Transistor hFE mõõtmine

Vahemik Resolutsioon     Täpsus      Sisendi kaitse

Vahemik Resolutsioon     Täpsus      Sisendi kaitse

 Vahemik Resolutsioon     Täpsus     Sisendi kaitse

Vahemik Resolutsioon     Kirjeldus    Testtingimus

Ligikaudne hFE
testitava

transistori kohta
(NPN, PNP)

Testitud induktiivsus: Sisemine impedants:

Märkus: Sisendi tundlikkus
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10. Diood

11. Pidevus sumisti

t

13. Temperatuuri test

Vahemik Resolutsioon     Täpsus              Sisendi
                                                                      kaitse

Näidatav väärtus on
testitava dioodi PN
sõlme edastatav pinge
langus

Vahemik Resolutsioon     Täpsus             Sisendi 
                                                                      kaitse

Vahemik                 Täpsus                Sisendi kaitse

Kõrge
Madal

Vahemik Resolutsioon     Täpsus      Sisendi kaitse

Märkus: Avatud pinge ca 2.8V  Edastatav ringi
vool ca 1mA

Märkus: Näidatakse sumistiheliga
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Vahemik  Resolutsioon     Täpsus        Sisendi
                                                                   kaitse

-40 0F - 32 0F

32 0F - 752 0F

752 0F - 1832 0F

-40 0F
1832 0F

(3%+4)
(1%+4)

2.5%
250 Vrms

   Fahrenheit (0F)

Märkus: Seadmega on kaasas standartne K
tüüpi (nikkel kroom - nikkel silikoon) punktkontakt
temperatuuriandur mis sobib väiksema kui 230 C
(446 F) temperatuuri mõõtmiseks.



KASUTAMINE
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(     ) märgistus sisendterminalide juures näitab et
sisendpinge ja vool ei tohi ületada lubatud
maksimumväärtuseid.
Punast värvi sisendpesa ja noolekujuline märgistus
        märgistavad kõrgepingesisendit, olge mõõtmisel
eriti ettevaatlik!

Ärge vajutage LC funktsiooninuppu voolutarbimise
vähendamiseks muude mõõtmiste kui mahtuvuse ja
induktiivsuse mõõtmise puhul.
Keerake vahemikuvaliku lüliti sobivasse vahemikku
enne mõõtmise alustamist. Hoidke testjuhtmed
funktsiooni ja vahemikku muutes testitavast objektist
eemal.
Mõnda vahemikku ei saa muuta, kuid see ei mõjuta
mõõtetäpsust.
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1. Funktsiooninuppude kasutamine 
 

 
 

2. DC pinge mõõtmine (DCV) (joonis 2) 

 

 

1. 

 Nupp  Funktsioon   Kasutamine 

 Tipu hoid 1. Vajutage üks kord PEAK nuppu, ekraanil 
kuvatakse maksimaalne mõõdetud väärtus. 
2. Väljumiseks vajutage uuesti nuppu.  

 Andmehoid 1. Vajutage üks kord HOLD nuppu, mõõdetav 
väärtus lukustatakse ekraanile.  
2. Väljumiseks vajutage uuesti nuppu.  

 Induktiivsus ‘  
   ja 
 mahtuvus 

 Taustvalgus 

 AC ja DC 
 nupp 

 ON ja OFF 
 nupp 

Vajutage induktiivsuse ja mahtuvuse mõõtmiseks 
tavaLC reziimil LC nuppu.  

Taustvalgus süttib sekund peale nupu 
vajutamist.  

AC ja DC pinge ja voolu mõõtevalik.  

Vajutage seadme sisse ja välja lülitamiseks. 
Seade lülitub automaatselt välja kui seda ei 
kasutata 15 minuti jooksul.  

Joonis 2 

Punane  Must 
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HOIATUS: Ärge mõõtke kõrgemat pinget kui 

1000V. Seade võib mõõtetulemuse kuvada kuid see 

võib seadme rikkuda.  

pessa ning must testjuhe 1) Ühendage punane testjuhe 

“COM“ pessa.  
2) Keerake funktsiooni/vahemiku lüliti asendisse “Required 
Range”. Määrake AC/DC selektori asendiks “DC”. Kui 
mõõdetava pinge väärtus ei ole teada, valige esmalt 
maksimumvahemik ning vähendage seda samm-sammult 
kuni korrektse mõõtetulemuseni.  
3) Ühendage testjuhtmed. Mõõtetulemus kuvatakse 
ekraanile.  
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3. AC Voltage Measurement (ACV)(see figure3) 
 

 
 

 
 

HOIATUS: Ärge mõõtke kõrgemat pinget kui 
750V.  Seade võib tulemuse kuvada kuid see võib 
seadme rikkuda.  

3. AC pinge mõõtmine (ACV) (joonis 3) 
 

Joonis 3 

Punane Must 

pessa ning must testjuhe 1) Ühendage punane testjuhe 

2) Keerake funktsiooni/vahemiku lüliti asendisse “Required 
Range”. Määrake AC/DC selektori asendiks “AC”. Kui 
mõõdetava pinge väärtus ei ole teada, valige esmalt 
maksimumvahemik ning vähendage seda samm-sammult 
kuni korrektse mõõtetulemuseni.  
3) Ühendage testjuhtmed. Mõõtetulemus kuvatakse 
ekraanile.  

“COM“ pessa.  
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4. Voolu mõõtmine (DCA) (joonis 4) 
 

 
 

 
 

HOIATUS: Lülitage enne seadme mõõdetava 
ringiga ühendamist ringist vool välja. Selles reziimis                 
EI ole lubatud mõõta pinget.  

Joonis 4 

Punane Must 

1) Ühendage punane testjuhe “mA“ pessa (kui testitav vool 
on vahemikus 200mA ja 10A, ühendage punane testjuhe 
“10A“ pessa). Ühendage must testjuhe “COM“ pessa.  
2) Keerake funktsiooni/vahemiku valikulüliti asendisse 
“Required Range“.Keerake AC/DC selektor asendisse 
“DC“. Kui mõõdetava voolu suurus ei ole teada, valige 
esmalt maksimumvahemik ning liikuge samm-sammult 
allapoole kuni korrektse mõõtetulemuse saavutamiseni. 
3) Ühendage testjuhtmed. Mõõtetulemus kuvatakse 
ekraanile.   
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5. AC voolu mõõtmine (ACA) (joonis 5) 
 

 
 

 
 

HOIATUS: Lülitage enne seadme mõõdetava 
ringiga ühendamist ringist vool välja. Selle reziimiga                 
EI ole lubatud mõõta pinget. 

Joonis 5 

Punane Must 

1) Ühendage punane testjuhe “mA“ pessa (kui testitav vool 
on vahemikus 200mA ja 10A, ühendage punane testjuhe 
“10A“ pessa). Ühendage must testjuhe “COM“ pessa.  
2) Keerake funktsiooni/vahemiku valikulüliti asendisse 
“Required Range“.Keerake AC/DC selektor asendisse “AC“. 
Kui mõõdetava voolu suurus ei ole teada, valige esmalt 
maksimumvahemik ning liikuge samm-sammult allapoole 
kuni korrektse mõõtetulemuse saavutamiseni. 
3) Ühendage testjuhtmed. Mõõtetulemus kuvatakse 
ekraanile.   



Mudel UT70A: KASUTUSJUHEND 

20 

 

 

 
 

6. Takistuse mõõtmine           (  ) (joonis 6) 
 

 
 

 

Joonis 6 

Punane Must 

pessa ning must testjuhe 1) Ühendage punane testjuhe  
“COM“ pessa.  

valida mõõtevea minimeerimiseks sellest väiksem 
vahemik. 

vahemikus mõõtmise teostamist lühistage mõlemad 
testjuhtmed. Ekraanile kuvatakse ca 10 kohalise numbriga 
veanäit, salvestage see. Seejärel mõõtke testitav objekt. 
Lahutage testväärtusest veanäidu väärtus, nii saate täpse 
takistuse mõõtetulemuse.    
Märkus: see mõõtevahemik on sobiv suure takistuse 
mõõtmiseks. Mõõtetulemuse kuvamine võib sel juhul olla 
tavalisest aeglasem, see on normaalne.   

suure takistuse mõõtmine: enne selles   

2) Keerake funktsiooni/vahemiku valikulüliti asendisse 
“Required Range“. Kui mõõdetava takistuse suurus ei ole 
teada, valige esmalt maksimumvahemik ning liikuge samm-
sammult allapoole kuni korrektse mõõtetulemuse 
saavutamiseni. 
3) Ühendage testjuhtmed. Mõõtetulemus kuvatakse 
ekraanile.   

Mõõtes   väiksemat   takistust   kui on soovitatav 
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HOIATUS: Mõõtmist ei tohi teostada voolu all 

olevas elektriringis. Lülitage enne mõõtmist ringist 
vool välja ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks. 
Selle reziimiga EI ole lubatud mõõta pinget.  

7. Induktiivsuse mõõtmine (L) (joonis 7) 

 

 
 

 

Joonis 7 

Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.  

kahe   sisendpesaga:   “mA“ ja   

1) Keerake funktsiooni/vahemiku valiku lüliti asendisse
„Required Range“, ning vajutage “LC“ nupp alla.
2) Kui mõõdetava induktiivsuse väärtus ei ole teada, valige
esmalt maksimumvahemik ning liikuge samm-sammult
allapoole kuni korrektse mõõtetulemuse saavutamiseni.
3) Valige mitmeotstarbeline pistik või testklamber vastavalt
testitava induktori viikidele ning ühendage see 
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HOIATUS: Induktiivsuse test tuleks korrektsete 

mõõtetulemuste kindlustamiseks teostada tugevatest 
magnetväljadest eemal.  

 
8. Mahtuvuse mõõtmine (C) (joonis 8) 

 

 
 

 

Joonis 8 

 
1) Keerake funktsiooni/vahemiku valiku lüliti asendisse  “C“ 
ning vajutage “LC“ nupp alla.   
2) Kui mõõdetava mahtuvuse väärtus ei ole teada, valige 
esmalt maksimumvahemik ning liikuge samm-sammult 
allapoole kuni korrektse mõõtetulemuse saavutamiseni.  
3) Valige mitmeotstarbeline pistik või testklamber vastavalt 
testitavale juhtmele ning ühendage see      

4) Mõõtetulemuse kindlustamiseks, eriti kui mõõdate 
väikese mahtuvuse 20nF vahemikku, lahutage korrektse 
tulemuse saavutamiseks mõõdetud väärtusest avatud 
ringi väärtus.  

Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile. 

 kahe   sisendpesaga:   “mA“ ja  
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HOIATUS: Mahtuvuse mõõtefunktsiooniga ei ole 
lubatud mõõta voolu all olevat elektriringi. 
Kondensaatorid peavad olema enne testimist tühjaks 
laetud.  

 
9. Sageduse mõõtmine (10MHz) (joonis 9) 

 

 
 

 

Joonis 9 

Punane  Must 

pessa ning must  1) Ühendage punane testjuhe  

2) Keerake funktsiooni/vahemiku valiku nupp 
asendisse “10MHz“.  
3) Sellel funktsioonil on automaatvahemik. 
Mõõtetulemus kuvatakse peale seadme ühendamist 
ekraanile.  

testjuhe “COM“ pessa.  
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10. Temperatuuri mõõtmine (0C või 0F) (joonis 10) 
 

 
 

 
11.Transistori parameetri mõõtmine (hFE) 

 

 

1) Ühendage kaasasoleva temperatuurianduri must 
banaanpistik “mA“ pessa ning ühendage punane 

Joonis 10 

kui soovite mõõtetulemust Fahrenheit skaalal.  

3) Ühendage temperatuurianduri ots testitava kohaga, 
ekraanile kuvatakse mõõteväärtus Celsius ühikutes.  
 

seejärel ühendage temperatuuriandur pesaga, kontrollige 
et sisestaksite selle õigetpidi.  

sisenditega ning  Ühendage pesa “mA“ ning 

lameda pistikuga andurit, kasutage mitmeotstarbelist pesa.  

Kasutades eraldi müüdavat K-tüüpi pistik 

1) Keerake funktsiooni/vahemiku lüliti asendisse “hFE“ . 
2) Ühendage mitmeotstarbeline pistik “mA“ ning    

3) Kinnitage alus (B), emitter (E) ning kollektor (C) 
vastavate pesadega sõltuvalt transistori PNP või NPN 
tüübist. Ligikaudne hFE väärtus kuvatakse ekraanile.  

pessa, kontrollige et ühendaksite selle õigetpidi.  

4) Keerake funktsiooni/vahemikulüliti asendisse, 
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12. Dioodi (või transistori PN sõlme) mõõtmine      (   ) 
 

 
 

 
13. Pidevuse sumisti test   

 

 
 

pessa ning must  1) Ühendage punane testjuhe   

3) Ühendage punane ja must testjuhe testitava dioodi (või 
transistori PN sõlme) positiivse ja negatiivse (või P ja N) 
poolusega.  Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile. Hea 
silikoon pooljuhi näit peaks olema vahemikus 0.5 – 0.8V. 

pessa ning must  1) Ühendage punane testjuhe   

kui mõõdetud takistuse väärtus on väiksem kui 

 ikoon kuvatakse ekraanile sumisti  heli   kõlab   ning 

3) Ühendage testitava komponendi või ringi otsad testjuhtmetega.  

2) Keerake  funktsiooni/ vahemiku  lüliti 

            testjuhe “COM“ pessa.  
asendisse. 

testjuhe “COM“ pessa.
2) Keerake funktsiooni/vahemiku lüliti asendisse.

HOIATUS: Mõõtmise ajal ei tohi olla mõõdetavas
objektis pinget. 

HOIATUS: Testi ei tohi teostada voolu all olevas
ringis. Lülitage enne testimist vool välja ning laadige
kõik kondensaatorid tühjaks.
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14.TTL LOGIC test 

  HOIATUS:  Testitav tase peab olema 

kuvatakse ekraanile kui testitud tase on 0.8V ning 
kõlab sumistiheli. Kui testitud tase on vahemikus 0.8V 
ja 2V, seade indikaatornäitu ei edasta.   

2)  kuvatakse ekraanile, kui testitud tase on    

testjuhe “COM“ pessa.   
pessa ning must  1) Kinnitage punane testjuhe  
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HOOLDUS 
 

HOIATUS! Tegemist on elektroonilise 
täppisinstrumendiga, selle muutmine ei ole lubatud.  
Järgige seadet kasutades alati juhiseid:  

1) Ärge ühendage suuremat pinget kui DC 1000 V või 

AC 750 V. 

2) Ärge ühendage seadet otse pistikupessa, kui selle 

funktsiooni/vahemiku lüliti ei ole sobivas asendis 

(pinge).  

3) Ärge kasutage tühjeneva patareiga või avatud 

tagakaanega seadet.  

4) Kontrollige enne patarei või kaitsme vahetamist, et 

seade ei oleks ühenduses vooluallikatega, et seade 

oleks välja lülitatud ning testjuhtmed eemaldatud.  

Seadme avamine on näidatud joonisel 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( figure11) 

Kummist jalg 

Tagakaane kruvid 3 tk 

    Joonis 11 
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KAITSME JA PATAREI vahetamine 

1) Lülitage seade välja ning eemaldage testjuhtmed 

terminalidest.  

2) Eemaldage kõik kummist jalad ning kinnituskruvid                
tagakaanelt. 

3) Eraldage seadme tagaosa esiosast.  

4) Asendage patarei või kaitse sobivate näitajatega uue                           
patarei või kaitsmega.  

5) Kinnitage esiosa ja tagaosa kruvidega ning 

paigaldage kummist jalad kohale.  
 

Pakend sisaldab: 
 

 
Lisana müügil eraldi: 

1)  Lameda pistikuga punktkontakt temperatuuriandur 

 

 

 

 

 

 

 

          Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata. 
 

 

1) Kasutusjuhend

2) Testjuhtmete paar

3) Ristpistikuga punktkontakt temperatuuriandur

4) Mitmeotstarbeline pesa

5)  Testklambrite paar

6) Hoidik
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