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534023 Yleismittari, digitaalinen 

Käyttöohje 
  

1. Turvallisuusvarotoimet  

Tämä tuote noudattaa seuraavia Euroopan yhteisön direktiivejä: 2004/108/EC (Electromagnetic 

Compatibility) ja 2006/95/EC (Low Voltage) kuten muokattu 2004/22EC (CE-Marking).  

Ylijännitekategoria II 250V; TÜV/GS; saastuttamisaste 2.  

CAT I: Signaalitaso, telekommunikaatio, laitteet joissa hetkellinen ylijännite  

CAT II: Paikallinen taso, kodinkoneet, seinäpistokkeet, kannettavat laitteet 

CAT III: Maan alta tulevasta kaapelista; kiinteät katkaisijat, automaattiset katkaisijat ja pääkytkimet  

CAT IV: Yksiköt ja asennukset, jotka saavat sähkön ilmakaapelista, salamaiskuille alttiita, esim. virran 

pääkytkin, ylijännitteen kääntölevy, virtamittari.  

Varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön ja välttääksesi oikosulusta johtuvaa vakavaa vaaraa, 

seuraavia turvallisuusvaratoimia tulee seurata.    

Vikoja jotka aiheutuvat näiden turvalisuusohjeiden laiminlyönnistä eivät oikeuta laillisiin korvauksiin. 

 

* Älä käytä tätä laitetta korkeajännitteisiin teollisiin asennusmittauksiin. Tämä laite on tarkoitettu 

käytettäväksi CAT II -luokan asennuksiin.    

* Älä laita laitetta märälle tai kostealle alustalle.  

* Älä ylitä sallittua jännitettä (vaarana on vakava loukkaantuminen ja/tai laitteen vioittuminen).  

* Mittari on suunniteltu kestämään annettua maksimijännitettä. Jos jännitepiikkejä ei voida 

poissulkea, tulee valita jännite skaala (10:1).  

* Vaihda viallinen sulake ainoastaan sulakkeeseen jossa on sama luokitus. Älä koskaan aiheuta 

sulakkeelle tai sulakkeen pidikkeelle oikosulkua.* Poista anturit tai johdot mittausvirtapiiristä ennen 

kun vaihdat toimintoa.   

* Älä suorita jännitemittauksia kun testijohto on kiinnitetty laitteen mA/A- ja COM-terminaaliin.  

* Välttääksesi sähköiskua, poista virta laitteesta ja tyhjennä kondensaattorit ennen kun suoritat 

resistanssimittauksia.  

* Älä suorita mittauksia kun johdot ovat kytkettynä laitteen V/Ω-terminaaliin.  

* Tarkista ettei testijohdoissa tai antureissa ole viallisia eristeitä tai rikkinäisiä johtoja ennen kun 

yhdistät ne laitteeseen.  

* Käytä ainoastaan turvallista 4mm testijohtoja varmistaaksesi virheettömän käytön.  

* Välttääksesi sähköiskua, älä käytä laitetta märissä tai kosteissa tiloissa. Jotta mittaus onnistuu, 

käytä kuivia vaatteita ja kumipohjaisia kenkiä.  

* Älä koske antureihin tai johtojen päihin.  

* Seuraa laitteessa olevat varoitusmerkit ja ohjeet.  

* Laitetta ei saa olla toiminnassa ilman valvontaa.  



* Aloita isoimmalla mittausvälillä kun mittaat tuntemattomia arvoja.  

* Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon, korkeisiin lämpötiloihin, kosteaan tai märkään.  

* Älä aiheuta laitteelle iskuja tai kovaa ravistusta.  

* Älä käytä laitetta voimakkaan magneettisen kentän läheisyydessä (moottorit, muuntajat jne.).  

* Pidä juotinkolvit poissa laitteesta.  

* Anna laitteen tasoittua huoneenlämmössä ennen kuin suoritat mittauksia (tärkeää tarkkoja 

mittauksia varten).  

* Jotta mittari ei vahingoittuisi, älä aseta lukemia yli maksimi-mittausvälin.  

* Älä käännä roottoritoimintovipua voltti- tai virtamittauksen aikana, mittari voi vahingoittua.  

* Ole varovainen työskennellessäsi yli 35V DC tai 25V AC jännitteen kanssa. Nämä jänniteluvut 

muodostavat sähköiskun vaaran. 

* Vaihda paristo heti kun paristoindikaattori syttyy. Huonolla paristolla mittari voi antaa vääriä 

lukemia mikä voi aiheuttaa sähköiskuja ja henkilötapaturmia.   

* Poista paristo laitteesta kun et käytä sitä pitkään aikaan.  

* Pyyhi laite määräajoin kostealla rätillä jossa on mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankaavia tai 

liuottavia aineita.  

* Mittari on tarkoitettu sisäkäyttöön. 

* Älä käynnistä mittaria ennen kun kuori on suljettu ja ruuvattu kiinni turvallisesti sillä laiteessa voi 

olla jännite.  

* Älä säilytä laitetta räjähtävien tai syttyvien materiaalien läheisyydessä.  

* Älä muokkaa laitetta millään lailla.  

* Välttääksesi painikkeiden vioittuminen, älä aseta laitetta etupuoli alaspäin.  

* Laitteen avaamisen ja korjaustyön saa suorittaa ainoastaan asiantunteva huoltohenkilö.  

* Mittauslaitteet eivät kuulu lasten käsiin.  

Kuoren puhdistus  

Puhdista kostealla, pehmeällä liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella. Varmista ettei vettä 

mene laitteeseen jolloin laite voi vahingoittua.  

1.2. Multimeter-laitteen turvallisuus  

Seuraa ohjekirjan varoituksia tarkasti. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaraa.  

Seuraavia selitteitä sovelletaan tässä manuaalissa:  

 

Maadoitus(sallittu jänniteväli laitteen ja maadoituksen välillä)  

Viittaus ohjekirjaan (tärkeä ohje turvallista käyttöä varten)  

Tasavirta (DC)  

Vaihtovirta (AC)  

Vaihdettava sulake, amp/volt luokitus näkyvissä  

Kaksoiseriste (Suojaluokka II)  

TÜV/GS hyväksytty; TÜV-Rheinland  

 

2. Tuote-esittely  

Taskukokoinen digitaalinen Multimeter-mittauslaite, soveltuu sekä ammattilaisille että harrastajille. 

Laitteessa on 6 erilaista mittaustoimintoa ja 19 eri mittausväliä. 

  

(1) Näyttö  

3 ½- numeroinen, 13 mm korkea LCD-näyttö.  

  



 

(2) Kytkin  

Väännettävä kytkin laitteen etuosan keskellä. Kytkintä käytetään TOIMINNON, MITTAUSVÄLIN ja 

PÄÄLLE/POIS valitsemiseksi. Säästääksesi virtaa, käännä kytkin ”OFF”-asentoon kun et käytä laitetta.   

(3) 10 A pistoke  

Pistoke yli 200 mA virtaa varten  

(4) V/Ω/mA pistoke  

Jännite, resistanssi, virta ei yli 200 mA sekä pariston testauspistoke  

(5) "COM" pistoke  

Yleinen (COM) pistoke  

 

3. Laitekuvaus 

Näyttö     13 mm, 3 ½ numeroinen LCD jossa max. indikaatio 1999  

Polaarisuus   Automaattinen polarisaatio  

Yliohjausalue   Maksimi näyttö "1"  

Korkea jännite symboli  250 V AC/DC korkeajännite näyttää korkeajännitesymbolin "HV"  

Työskentely-ympäristö   lämpötila 0-40°C, relatiivinen kosteus: < 75 %  

Säilytys     -10...50° C  

Paristo     9 V (6 F 22)  

Matala jännite LCD näytön vasemmassa laidassa näkyy indikaattori kun paristo on 

loppumassa  

Koko     140 mm x 170 mm x 30 mm  

Paino     120 g  

Tarkkuus  ± % lukemasta ± desimaalien lukumäärästä vuoden takuulla. 

Ympäristön lämpötila 23° C ± 5° C; Relatiivinen kosteus : < 75%  

Tarvikkeet   Testijohdot, tyyppi-K-lämpöpari, paristo, ohjekirja  

 

3.1 DC jännite 

Mittausväli Resoluutio Tarkkuus 

200 mV 100 μV ±(0,5% ± 5 dgt.) 

2000 mV 1 mV ±(0,8% ± 5 dgt.) 

20 V 10 mV ±(0,8% ± 5 dgt.) 

200 V 100 mV ±(0,8% ± 5 dgt.) 

250 V 1 V ±(1,0% ± 5 dgt.) 

Impedanssi: 1 MΩ kaikissa mittausväleissä 

Ylikuormitussuoja: 250 V DC tai ACrms 

 

3.2 AC jännite 

Mittausväli Resoluutio Tarkkuus Taajuusväli 

200 V 100 mV ±(1,2% ± 5 dgt.) 45…450 Hz 

250 V 1 V  45…450 Hz 

Ylikuormitussuoja 250 V ACrms 

Indikaatio: Keskiarvo (rms sinus käyrästä) 

3.3 DC virta 

Mittausväli Resoluutio Tarkkuus 

200 µA 100 nA ±(1,0% ± 5 dgt.) 

2000 µA 1 µA ±(1,0% ± 5 dgt.) 

20 mA 10 µA ±(1,0% ± 5 dgt.) 

200 mA 100 µA ±(1,2% ± 5 dgt.) 

10 A 1 mA ±(2,0% ± 5 dgt.) 

Ylikuormitussuoja: F 250 mA/250 V sulake 

Ylikuormitussuoja: F 10 A/250 V sulake 

Mittaus 10 A:han vain 10 s ajan, 15 min. välein 

3.4 Resistanssi 

Mittausväli Resoluutio Tarkkuus 

200 Ω 100 mΩ ±(1,0% ± 5 dgt.) 

2000 Ω 1 Ω ±(0,8% ± 5 dgt.) 

20 kΩ 10 Ω ±(0,8% ± 5 dgt.) 

200 kΩ 100 Ω ±(0,8% ± 5 dgt.) 

2000 kΩ 1 kΩ ±(1,2% ± 5 dgt.) 

Avoimen piirin maksimi jännite: 3,2 V 

3.5. Ääni  

Äänikynnys: alle 50 Ohm 

Testivirta: < 1,2mA  

 

3.6. Diodi 

Diodi: Testijännite noin 2,4 V, virta 1,5 mA, indikoi diodin etupään noin arvon. 

 

3.7. Lämpötila 

Mittausväli Resoluutio Tarkkuus 

0…1000°C 1°C ±(2% ± 3 dgt.) 

 

  



 

4. Käyttöohje  

Huomaa! Turvallisuussyistä korkein sallittu syötetty jännite on 250 V. Jos sääntöä laiminlyödään, 

vaarana on sähköisku ja sähköpiirin vioittuminen.  

Ennen mittausta tarkista onko laitteessa tai testijohdoissa vikoja.   

4.1. Jännitteen mittaaminen (DC V)  

1. Liitä punainen testijohto "V/Ω/mA" -pistokkeeseen, musta testijohto "COM" -pistokkeeseen.  

2. Aseta KYTKIN haluttuun V DC asentoon. Jos et ole varma, valitse korkein mittausväli.  

3. Yhdistä testijohdot laitteeseen tai mitattavan piiriin.  

4.2. AC jännitemittaus (AC V)  

1. Liitä punainen testijohto "V/Ω/mA"-pistokkeeseen, musta testijohto "COM"-pistokkeeseen.  

2. Aseta KYTKIN haluttuun AC V asentoon.  

3. Yhdistä testijohdot mitattavaan laitteeseen tai lue lukema.  

4.3. DC virtamittaus (DC A)  

1. Liitä punainen testijohto "V/Ω/mA"-pistokkeeseen kun virta on pienempi kuin 200 mA ja "10 A"-

pistokkeeseen kun virta on suurempi kuin 200 mA. Liitä musta testijohto "COM"-pistokkeeseen.  

2. Aseta KYTKIN haluttuun DC A asentoon.   

3. Yhdistä testijohdot mitattavaan laitteeseen tai lue lukema. 

4.4. Resistanssimittaus (Ω)  

1. Liitä punainen testijohto ”V/ Ω /mA”-pistokkeeseen, musta johto ”COM”-pistokkeeseen.   

2. Aseta KYTKIN Ω -asentoon.  

3. Yhdistä testijohdot mitattavaan laitteeseen tai lue lukema.  

4. Kun mittaat resistanssia, virran pitää olla pois päältä ja oikosulkutilanteessa kytkemällä 

testijohdot.  

Huomaa:  

Kun aiheutat testijohdoille oikosulun 200 Ω mittausvälissä, mittarisi näyttää pientä lukemaa (max 0,3 

Ω). Lukema johtuu mittarin ja testijohtojen omasta resistanssista. Merkitse lukema muistiin ja 

vähennä se pienistä resistenssimittauksista tarkkuuden parantamiseksi.  

4.5. Jatkuvuustesti  

1. Liitä musta testijohto “COM”-pistokkeeseen ja punainen testijohto ”V/Ω/mA”-pistokkeeseen. 

(Huomaa: Punaisen johdon polariteetti on positiivinen“+”)  

2. Aseta KYTKIN  °)))/Diodi-asentoon.  

3. Jatkuvuustestissä, jos jatkuvuutta esiintyy, (resistanssi alle 50 Ω) sisäänrakennettu summeri soi.  

VAROITUS! Älä koskaan suorita jatkuvuustestiä piiriin joka on kytketty virtaan!  

4.6. Diodi  

1. Liitä punainen testijohto "V/Ω/mA"-pistokkeeseen ja musta testijohto "COM"-pistokkeeseen.  

2. Aseta KYTKIN  *)))-asentoon ja yhdistä punainen testijohto diodin anodiin ja musta testijohto 

katodiin. Näytössä näkyy diodin suurpiirteinen jännite. Jos johdot kiinnitetään toisin päin näytössä 

lukee "1", johtuen mittausalueen ylittämisestä. 

4.7. Lämpötilan mittaus  

Varoitus!  

Välttääksesi sähköiskun, poista testianturit kaikista mahdollisista sähkölähteistä ennen kun mittaat 

lämpötilaa.  

1. Yhdistä K-tyypin lämpöpari “V/Ω/mA“ ja “COM“-pistokkeisiin.  

2. Aseta KYTKIN “TEMP”-asentoon.  

3. Yhdistä lämpöpari mitattavaan kohteeseen.  

4. Lue lämpöarvo näytön °C-kohdassa.  

Varoitus!  

Välttääksesi sähköiskun, varmista että lämpöristi on poistettu ennen kun aloitat toisen mittauksen.  

Huomaa:  

Valitsemalla lämpötilamittaustoiminnon (°C), näytössä näkyy lämpötila-arvot. Arvo on 

mittausyksikön sisälämpötila, ei ympäröivän tilan lämpötila.  

Tarkka lämpötilamittaus on mahdollista vain jos sopiva termopari on kytketty mittausyksikön 

pistokkeeseen.   

5. Pariston ja sulakkeen vaihtaminen 

Varoitus! Välttääksesi sähköiskun, poista kaikki testijohdot ennen kun vaihdat pariston. Korvaa 

paristo ainoastaan samanlaisella paristolla. Sulakkeen vioittuminen johtuu yleensä laitteen 

käyttövirheestä. Seuraa alla olevia ohjeita vaihtaessasi paristoa:  

1. Poista testijohdot kaikista virtalähteistä. Käännä KYTYKIN “OFF”-asentoon ja poista testijohdot 

pistokkeista.  

2. Ruuvaa paristolokero auki ja poista kansi.  

3. Poista paristo ja korvaa se uudella 9 V paristolla.  

4. Laita kansi takaisin ja ruuvaa se kiinni.  

5. Kun vaihdat pariston tarkista että uusi paristo on asetettu oikein päin.  

6. Käytetty paristo on vaarallinen. Vie vanha paristo sille tarkoitettuun keräyspisteeseen.  

7. Tärkeää! Viallinen sulake tulee vaihtaa samanlaiseen 250 mA / 250 V tai  

10 A / 250 V.  



Lakisääteinen tiedote paristojen ohjesäännöistä  

Monet laitteet sisältävät paristoja. Laitteet tai niiden kaukosäätimet saattavat sisältää paristoja tai 

akkuja. Olemme velvoitettuja tiedottamaan asiakkaitamme paristojen ohjesäännöistä:  

Käytetyt paristot tulee viedä niille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai paristoja myyvään kauppaan 

veloituksetta. Paristoja ei saa laittaa sekajätteeseen. Voit myös lähettää käytetyt paristot alla 

olevaan osoitteeseen. 

Paristot jotka sisältävät vaarallisia aineita ovat merkitty viereisellä merkillä. 

Paristossa lukee myös vaaralliset aineet esim. “Cd“ eli cadmium "Pb“ eli lyijy ja “Hg“ 

eli elohopea.  

Lisätietoja paristojen ohjesäännöistä saat Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and 

Reactor Safety).  

Tämän manuaalin kaikki oikeudet, myös käännökset, painatus ja kopiointi pidätetään. Kaikenlaiset 

jäljennökset (kopiointi, mikrofilmi tai muu), sallittu ainoastaan julkaisijan kirjallisella hyväksynnällä.  

Ohjekirja on tehty viimeisten teknisten tietojen pohjalta. Tekniset muutokset jotka edesauttavat 

kehitystä pidätetään.  

Täten vahvistamme että laite on kalibroitu tehtaassa teknisen spesifikaation mukaisesti.  

© PeakTech® 10/2013/Th/Ho./Pt.  

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH - Kornkamp 32 –  

DE-22926 Ahrensburg / Germany  

Tel: +49-(0) 4102-42343/44 Fax: +49-(0) 4102-434 16  

Email: info@peaktech.de Web page: www.peaktech.de 


