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1 LCD ekraan 
2 Pöördlüliti funktsioonide valikuks ja sisse- ning väljalülitamiseks 
3 SELECT nupp seadme alternatiivsete funktsioonide valikuks 
4 Testrijuhtmed 
5 HOLD nupp ekraaninäidu seiskamiseks 

 
ÜLDISELT 
 
Maailma väikseimad CATIII ohutuskategooria nõuetele vastavad PM seeria 
testrid sisaldavad uskumatult palju kasulikke funktsioone. PM seeria digitaalsete 
testrite kasutamise muudavad eriti käepäraseks ja mugavaks suurte numbritega 
ekraan ning funktsioonide valimine vaid ühe nupu abil. 
PM51 on lihtsalt kasutatav taskusse mahtuv tester, mis sisaldab lisaks tavalistele 
multimeetri funktsioonidele ka sageduse ja mahtuvuse mõõtevõimalust. Tester on 
automaatse piirkonnavaliku ning innovatiivse kasutusliidesega. PM51 mõõdab 
alalis- ja vahelduvpinget kuni 600V-ni, takistust kuni 40 MΩ, mahtuvust kuni 3000 
µF ja sagedust kuni 1 MHz. PM51 tester vastab CAT III 300V ja CAT II 600V 
ohutuskategooriatele, mis tagab ohutuse testri kasutamisel elamute 
elektrisüsteemis ning kõikvõimalike elektriliste koduseadmete ja tööriistade 
parandamisel. 
 
HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 
 

• PM seeria multimeetrid omavad ENG61010-1,, CAT II 600V, CAT III 300V, 
klass 2 sertifikaati. Seadmed ühilduvad CE ja CSA 22.2-1010-1 nõuetega.  
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See tähendab kasutamist väikeste võimsuste mõõtmisel, kus pinge ei oma 
ohtlikku väärtust. Ei ole mõeldud elektriliinide ja kaablite mõõtmiseks.  

• Ei tohi kasutada seadme nimiväärtust ületavate andmete mõõtmisel. Mitte 
kunagi ei tohi kasutada seadmeid suurema kui 600V pinge korral, mis 
tekkib testrijuhtmete ja maandusühenduse vahel 

• Kontrolli multimeetrit ja testrijuhtmete korrasolekut enne igat mõõtmist. Ära 
kasuta vigastatud testrijuhtmetega seadet. 

• Mõõtmiste teostamisel ei tohi oma kehaga puutuda vastu maandatud 
metallosi. 

• Ära kasuta seadet äärmuslikes ilmastikutingimustes. 
• Ohtlikeks mõõtmisteks loetakse: pinge mõõtmisel >20V // voolutugevuse 

mõõtmisel >10mA // vahelduvvoolu võimsuse mõõtmine induktiivsuste 
puhul // vahelduvvoolu võimsuse mõõtmine tormi ajal // voolutugevuse 
mõõtmine avatud skeemides kaitsme läbipõlemise puhul pingel >1000V // 
kõrgepingeseadmete teenindamisel.  

 
Kasutusjuhendis olevate sümbolite selgitused 
 

 Patarei 
 

Vaata kasutusjuhendit 

 
Topeltisolatsioon 

 
Ohtlik pinge 

 Alalisvool  Maanduspunkt 

 Vahelduvvool  Helisignaal 

 
Vastab EL direktiividele   

 
SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE 
 
Seadme sisse- ja väljalülitamine toimub pöördlüliti abil. 
 
FUNKTSIOONIDE VALIK 
 
Funktsioonide valiku järjekord on nähtav järgmisel joonisel. 
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Alalis- ja vahelduvpinge funktsioon 
 
Kõigi mõõtmiste teostamisel ühendada punane testrijuhe positiivse polaarsusega 
ja must testrijuhe negatiivse polaarsusega või maaühendusega.  
Keera pöördlüliti asendisse V. Alalispinge mõõtmine on esmane funktsioon. 
Vahelduvpinge mõõtmiseks vajuta korraks SELECT nupule. Ekraanile ilmub  
ikoon. 
 
Takistuse, pidevuse, dioodide ja mahtuvuse funktsioon 
 
Keera pöördlüliti asendisse . Takistuse mõõtmine on esmane 
funktsioon. 

1. Lülita mõõdetavast skeemist vool välja. Mitte kunagi ei tohi selle 
funktsiooni puhul mõõta pinge all olevat takistust. 

2. Lae tühjaks skeemi kondensaatorid. 
3. Ühenda testrijuhtmed mõõdetava takistusega. 
4. Loe näit ekraanilt. Kui ekraanil on OL, siis kas mõõdetava takistuse 

väärtus on suurem kui seade võimaldab mõõta või on tegemist 
katkestusega. 

Pidev helisignaal tähistab lühist mõõdetavas skeemis. Pidevuse helisignaal 
toimib takistuse kuni 120 oomi korral. 
 
Dioodide testi tegemiseks vajuta korraks SELECT nupule. Ekraanile ilmub  
ikoon. Korras dioodi puhul ja juhtmete õige ühendamise korral on näit 0,400V 
kuni 0,900V. Kui on näit 0, siis on mõõdetav diood lühises, kui on näit OL, siis 
katkestuses.  
 
Mahtuvuse mõõtmiseks vajuta uuesti SELECT nupule.  
 
Sageduse mõõtmiseks keera pöördlüliti asendisse Hz. Sel puhul on võimalik 
mõõta ainult nõrku elektroonilisi signaale kuni 20V as rms. 
 
Muud funktsioonid 
 
HOLD ja 30ms MAX HOLD funktsioonid. Peale näidu saamist ekraanile vajuta 
HOLD nupule ja seda näitu on võimalik lugeda ka peale testrijuhtmete 
lahtiühendamist mõõdetavast skeemist. Uuesti HOLD nupule vajutades 
väljutakse funktsioonist. 
30ms MAX HOLD funktsiooni puhul fikseeritakse alalis- ja vahelduvpinge 
mõõtmisel lühiajalised signaali väljalöögid. Funktsiooni aktiveerimiseks hoia 
HOLD nuppu all vähemalt 1 sek. Samuti toimub funktsioonist väljumine. 
 
Seadme hooldamine 
 
Seadme parandamine 
 
Seadme parandamine on lubatud ainult kvalifitseeritud hoolduspersonali poolt.  
 
Puhastamine 
 
Multimeetri kesta tohib puhastada niiske pehme lapiga. Puhastamiseks ei tohi 
kasutada abrasiivseid aineid ja söövitavaid vedelikke. Kui seadet ei kasutata 
rohkem kui 60 päeva, on soovitav eemaldada toitepatarei. 
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Vigade kõrvaldamine 
 
Kui seade ei tööta normaalselt, siis tuleb kontrollida toitepatareid ja testrijuhtmeid. 
Vajadusel vahetada toitepatarei.  
Kui seadme ekraan lukustub, siis vajuta SELECT nupule ja hoia seda all kauem 
kui 6 sek. Sel juhul teostab mikroprotsessor taaskäivituse.  
.  
Toitepatarei vahetus 
 
Kui seade käivitamisel teostab järjekindlalt ekraani taaskäivitist või ekraanile 
ilmub tühja toitepatarei ikoon , siis vaheta koheselt toitepatarei. Kasutetakse 
3V tablettpatareid CR2032. 

1. Lülita seade välja. 
2. Ühenda testrijuhtmed lahti mõõdetavast skeemist. 
3. Keera lahti tagakaane kruvi.  
4.  Vajuta seadme allosale testrijuhtmete ligidal ja liiguta kaant kuni 

avanemiseni. Keera lõdvemaks patareiklambri kinnituskruvi ja keera 
klamber kõrvale. Eemalda tühi patarei. 

5. Paigalda uus patarei, jälgi õiget polaarsust. Keera kinni patareiklamber, 
paigalda seadme tagakaas. Vajuta kergelt ekraani tagaosale kuni 
klambrite haakumiseni. 

6. Keera kruvi kinni. 
 
Garantiitingimused 
 
PM seeria multimeetrite kooste- ja materjalikvaliteet on tagatud üheaastase 
garantiiperioodi jooksul, mis algab multimeetrite ostukuupäevast. Garantii alla ei 
kuulu kaitsmed, toitepatarei ja seadme vigastamisest või valede kasutajapoolsete 
töömeetodite kasutamisel tekkinud vigastused, purustused, ümberehitused. 
Garantiiperioodil vigaseks osutuv multimeeter tuleks koos ostudokumentidega 
tagastada Wavetek-Metermani hoolduskeskusesse või kohalikule Wavetek-
Metermani ametlikule esindajale, kelle käest antud mõõteseade oli ostetud. 
Vaata antud juhendi hooldusjaotist täpsema info tarvis 
 Kõik Wavetek-Metermani mõõteseadme ostutehingust tulenevad garantiid, 
sealhulgas tootekvaliteedi ja  toote eesmärgipärasuse garantiid, on oma 
kestvuselt piiratud üheaastase perioodiga. Wavetek-Meterman pole vastutav 
mõõteseadme kasutusest tulenevate majanduslike kahjude või muude juhuslike 
või kaudsete kahjude ja kulude eest. Kuna osad riigid ei luba kaasa arvatud 
garantii kehtivusaja piiramist või juhuslike või kaudsete kahjude välja arvamist või 
piiramist, siis ei pruugi antud garantii piirangud ja väljaarvamised kehtida igale 
ostjale.  See garantii annab sulle konkreetsed seaduslikud õigused, millele võivad 
lisanduda riigiti erinevad õigused. 
 
Parandamine 
 
Loe läbi selle juhendi alguses paiknev garantii enne kui sa esitad taotluse garantii 
või garantiiväliseks remondiks. Iga vigase seadme võib tagastada Wavetek-
Metermani ametlikule esindajale või Wavetek-Metermani hoolduskeskusele 
garantiiremondiks või samaväärse tootega väljavahetamiseks. Võta ühendust 
Wavetek-Metermaniga või leia ise endale lähim hoolduskeskus. Kõikide garantii- 
või garantiivälisesse remonti või kalibreerimisse saadetavate mõõteseadmetega 
peab olema kaasas järgmine informatsioon: firma nimi, kliendi nimi, aadress, 
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telefoni number, ostukinnitus (garantiiremondil), probleemi või nõutava hoolduse 
lühike kirjeldus ning vastav hooldustasu (garantiivälisel remondil). Palun pane 
koos mõõteseadmega kaasa ka testrijuhtmed. Hooldustasud tuleks üle anda 
tšeki, maksekorralduse, kehtivustähtajaga krediitkaardi teel või Wavetek-
Metermanile või hoolduskeskusele makstava ostukorraldusega. Minimiseerimaks 
käitlusaega helista garantiivälise remondi korral ette saamaks teada 
hooldusremondi tasusid. Mõõteseade tuleks koos ettetasutud postitasudega 
saata ühel järgmistest aadressitest: 
 

Euroopa     Eesti 
Meterman Test Tools Europe   Tevalo AS 
P.O. Box 1186     Paldiski mnt. 15  
5602 BD Eindhoven     10137 Tallinn 
The Netherlands          Tel.: 660 5327 

 
Mõõteseade tagastatakse Wavetek-Metermani kuludega.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


