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1. LCD-näyttö 
2. Toimintonapit 
3. Kiertokytkin/mittausalueen valinta 
4. Mittajohtojen kytkentärima 
5. Magneettiripustin 
6. Paristo-/sulakekotelo ja mittarin nojatuki 
 
 
Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu 

 
Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä 
ja huollettuna. Amprobe 5XP-A:n takuu on yksi vuosi. Takuu alkaa ostopäivästä.  
Takuu ei koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai mitään vikaa, joka on aiheutettu kun mittaria on 
käytetty väärin, muutettu, käsitelty huolimattomasti tai vioitettu tahallisesti tai epänormaalilla 
käytöllä/käsittelyllä. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta Amproben 
puolesta. Saadaksesi takuupalvelua, palauta tuote (ostokuitin kopion kera) lähimpään Amprobe Test 
Tools-huoltoon tai Amprobe-jälleenmyyjälle. Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Korjaus”.  
TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO JA SE KORVAA KAIKKI 
MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. NIIHIN KUULUU, MUTTA EI RAJOITU, MIKÄ 
TAHANSA EPÄSUORA TAKUU KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN. VALMISTAJA EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN 
ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA 
VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, 
RIIPPUMATTA SIITÄ MISTÄ TAHANSA TEORIASTA NE JOHTUVAT. Jotkut valtiot eivät salli 
epäsuoran takuun rajoittamista tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista. 
Siksi tämän takuun rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia ostajia. Jos toimivaltainen 
tuomioistuin katsoo tämän takuun jonkin ehdon pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, ei 
sellainen päätös vaikuta minkään muun ehdon lainvoimaisuuteen tai toimeenpantavuuteen.. 
 
 
 



Turvatietoja 
• XP-sarjan yleismittarit täyttävät seuraavat turvaluokitukset: EN61010-1, rev-2; CAT I 1000 V 

/ CAT II 600V / CAT III 300V, luokka 2, ympäristöhaittaluokka 2; CSA 22.2 -1010-1. 
• EN61010-1, CAT I 1000V: tämä turvaluokitus mahdollistaa mittaukset matalaenergisistä 

piireistä laitteiden sisällä, joista ei ole suoraa kontaktia verkkojänniteisiin (Esim. piirikortti). 
• EN61010-1, CAT II 600V: tämä turvaluokitus mahdollistaa mittaukset pistotulpalla 

sähköverkossa kiinni olevista laitteista 600V:iin asti 
• EN61010-1, CAT III 300V: tämä turvaluokitus mahdollistaa mittaukset sähköverkossa 

kiinteästi kiinni olevista laitteista (esim. pistorasia tai sähkömoottori) 300V:iin asti 
• Älä koskaan ylitä valitun toiminnon maksimimittausarvoa (kts. tekniset tiedot), äläkä itse 

mittariin merkittyjä arvoja. Älä koskaan mittaa yli 1000 VDC / 750 VAC maan ja vaiheen 
väliltä.  

• Tarkasta mittari ja sen mittajohdot ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä mittaria, jos jokin 
osa on vaurioitunut 

• Älä koskaan maadoita itseäsi kun suoritat mittauksia. Älä koskaan kosketa mitattavaa piiriä tai 
mittapäitä mittauksen aikana 

• Älä käytä mittaria räjähdysvaarallisissa tiloissa 
• Ole erityisen varovainen mitatessasi kun: piirin jännite on yli 20V / piirin virta on yli 10mA / 

piirissä on induktiivisiä kuormia / ulkona on ukonilma / huollettaessa CRT-laitteita 
• Mittaa virta aina sarjakytkennällä, EI KOSKAAN rinnakkaiskytkennällä. 
• Käytä vain alkuperäissulakkeita 
• Irroita mittajohdot ennen mittarin koteloa avaamista 

 
Mittausten suoritus 
Ennen mittauksia, varmista että mittalaite toimii oikein ja että paristo on hyvässä kunnossa. Mikäli 
epäilet mittarissa olevan jotain vikaa, älä suorita mittauksia ennen kuin olet tarkistuttanut mittarin.  
 
Mittausalueen valinta 
 
Valitse aina ensin suurin mahdollinen mittausalue, mikäli et ole täysin varma mitattavan signaalin 
suuruudesta. Mitattuasi signaalin, voi pienentää aluetta, mikäli tarve vaatii. 
 
Mittaustulos yli alueen (OL- tai –OL näytöllä) 
 
OL- tai –OL merkintä näytöllä tarkoittaa että mittaustulos on suurempi kuin mitä kyseisellä 
mittausalueella pystytään näyttämään. Vaihda mittari välittömästi suuremmalle mittausalueelle 
kiertokytkimestä kääntämällä. Mikäli suurin alue oli jo valittuna, keskeytä mittaus, irroita 
mittausjohdot ja selvitä/poista ongelma. OL-indikointi voi olla täysin normaalia esim. seuraavissa 
mittaustoiminnoissa: resistanssi, läpimenosummeri ja dioditesti. 

 
DC-jännitteen mittaus (kts. mittauskytkentä kuvasta 1) 

 
1. Käännä kiertokytkin haluamallesi mittausalueelle tämän toiminnon valintavaihtoehdoista 
3. Kytke mittajohdot mittariin, punainen                     –tuloon ja musta COM-tuloon 
4. Kytke mittajohdot mitattavaan piiriin 
5. Lue lukema näytöltä. Mikäli lukema on OL tai –OL, korjaa tilanne kuten aiemmin kerrottu. 



 
 
AC-jännitteen mittaus (kts. mittauskytkentä kuvasta 2) 
 

1. Käännä kiertokytkin haluamallesi mittausalueelle tämän toiminnon valintavaihtoehdoista 
3.   Kytke mittajohdot mittariin, punainen                     –tuloon ja musta COM-tuloon 
4. Kytke mittajohdot mitattavaan piiriin 
5. Lue lukema näytöltä. Mikäli lukema on OL tai –OL, korjaa tilanne kuten aiemmin kerrottu. 
 
Virtamittausten valmistelut 
 

• Tee mittauspiiri jännitteettömäksi ennen mittapäiden kytkemistä 
• Anna mittarin jäähtyä mittausten välillä, mikäli virtamittaus on yli (tai lähestyy) 2A 
• Mittari varoittaa käyttäjää, mikäli mittajohto on virranmittausliittimessä, mutta mittari ei ole 

virranmittausalueella (aseta mittari oikealle mittausalueelle) 
• Avoimen piirin jännite mittauspisteissä ei saa olla yli 1000V 
• Mittaa virta aina sarjakytkennällä, ei koskaan rinnakkaiskytkennällä. 

 
DC- virran ja AC-mittaus (kts. mittauskytkennät kuvista 3&4) 
 

1. Käännä kiertokytkin haluamallesi mittausalueelle tämän toiminnon valintavaihtoehdoista 
3 Kytke mittajohdot mittariin, punainen mA µA-tuloon ja musta COM-tuloon 
4.   Tee mittauspiiri jännitteettömäksi 
5 Katkaise piiri saadaksesi aikaan mittauspisteet (mittari tulee ”osaksi” virtapiiriä). Kts 

kohta –x- kuvissa 3 & 4. 
6. Kytke mittajohdot 
7. Kytke jännite takaisin mittauspiiriin 
8. Lue lukema näytöltä. Mikäli lukema on OL tai –OL, korjaa tilanne kuten aiemmin 

kerrottu. 
 

 Resistanssin mittaus (kts. mittauskytkentä kuvasta 5) 
 

1. Käännä kiertokytkin haluamallesi mittausalueelle tämän toiminnon valintavaihtoehdoista 
3.   Kytke mittajohdot mittariin, punainen                     –tuloon ja musta COM-tuloon 
4.   Sammuta virta mitattavasta laitteesta tai tee mitattava piiri jännitteettömäksi. Älä ikinä mittaa    

resistanssia jännitteisestä piiristä 
5 Pura varaukset kondensaattoreista, jotka voivat vaikuttaa mittaustulokseen 
6. Kytke mittajohdot vastuksen yli 
7. Lue lukema näytöltä. Mikäli lukema suurimmalla mittausalueella on OL, se tarkoittaa että 

mittausalue on ylitetty (eli vastusarvo on yli 20 Mohmia tai mitattava piiri on poikki). 
 

Läpimenosummeri (kts. mittauskytkentä kuvasta 6) 
Läpimenosummeri: Se ilmaisee ”yhteyttä” mittajohtojen välissä olevassa piirissä tai johdossa. 

               Voit testata summerin toiminnan laittamalla mittapäät yhteen. 
1. Käännä kiertokytkin läpimenosummeri-asentoon 
2. Kytke mittajohdot mittariin, punainen                     –tuloon ja musta COM-tuloon 
3. Tee mitattava piiri jännitteettömäksi 



4. Pura varaukset kondensaattoreista, jotka voivat vaikuttaa mittaustulokseen 
5. Suorita mittaus 
6. Mittari antaa äänimerkin, mikäli mittapiiri on ehjä  

 
Diodimittaus (kts. mittauskytkentä kuvasta 7) 

 
1. Käännä kiertokytkin diodimittaus-asentoon 
2. Kytke mittajohdot mittariin, punainen                     –tuloon ja musta COM-tuloon 
3. Tee mitattava piiri jännitteettömäksi 
4. Irroita ainakin diodin toinen pää mittauspiiristä 
5. Kytke mittajohdot diodin yli 
6. Lue lukema näytöltä (jännitteen alenema). Hyvän diodin päästösuuntainen jännitteenalenema on 

noin 0.6V. Estosuuntaisesti mitattuna lukeman tulisi olla OL 
 

Kosketukseton jännitteentunnistin (NCV, Non-Contact Voltage, kts. kuva 11) 
 

1. Kiertokytkin  voi olla missa tahansa asennossa tai mittari voi olla pois päältä (OFF-asento). 
2. Mittajohtoja ei käytetä tässä mittauksessa 
3. Paina NCV-nappia. Näyttö sammuu ja mittari antaa lyhyen äänimerkin. Samalla punainen valo 

NCV-napin vieressä välähtää. Näin varmistutaan mittarin toiminnasta. Pidä NCV-nappia 
painettuna ja vie mittarin yläosassa oleva anturi lähellä mitattavaa piiriä (Esim sähköjohto). 
Anturi sijaitsee kohdassa, jossa mustassa ”kalossissa” on merkintä   

4. Mikäli kohteessa on 70 – 600 VAC jännite, kuulet merkkiäänen sekä punainen merkkivalo 
mittarissa palaa. 

 
Pariston testaus (kts. kuva 12) 

 
1. Käännä kiertokytkin paristotestaus-asentoon (BATT) ja valitse samalla oikea testattavan pariston 

jännite (1.5V tai 9V) 
2. Kytke mittajohdot: punainen joko BATT 1.5V- tai BATT 9V-tuloon (riippuen kiertokytkimen 

asennosta ja testattavasta paristosta) ja musta COM-tuloon 
3. Kytke mittajohdot paristoon. Mittari kuormittaa mittausta eli antaa paljon todellisemman 

mittaustuloksen pariston jännitteestä kuin tavallinen VDC-mittaus 
4. Katso mittaustulos näytöltä. Hyvän 1.5V:n pariston jännite tulisi olla >1.2V ja 9V:n pariston 

>7.2V. 
 

Lisätoiminnot 
 
Mittajohtovaroitus 
 
Mittari antaa jatkuvan äänimerkin, mikäli mittajohto on kytkettynä mAµA-tuloon, mutta kiertokytkin 
ei ole virranmittausasennossa. Käännä kiertokytkin oikeaan asentoon tai muuta mittajohto 
jännitemittaustuloon. Mittarin virtatulo on suojattu sulakkeella. 
 
 
 
 



MIN MAX -mittaus 
 
Painamalla MIN MAX-nappia, käynnistyy mitattavan suureen seuranta. Eli mittari jättää ”muistiinsa” 
napin painamisen jälkeen käyneen suurimman ja pienimmän arvon. Käyneen suurimman ja 
pienimmän arvon voi tarkistaa mittauksen aikana painamalla lyhyesti MIN MAX-nappia. MIN MAX-
seurannan lopetus tapahtuu painamalla MIN MAX-nappia yli 1 sekunti. 
 
HOLD -toiminto 
 
Painamalla HOLD-nappia lyhyesti, mittarin näyttö ”jäädyttyy” eli mittaustulos pysyy näytöllä vaikka 
mittajohdot irrottaisikin mittauskohteesta. HOLD-tila poistuu painamalla HOLD-nappia uudelleen. 
 
Mittarin kunnossapito 
 
Puhdistus 
 
Pyyhi mittari säännöllisesti mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. Älä käytä 
hankausaineita, alkoholipohjaisia puhdistusaineita tai liuottimia.  
 
Vianhaku 
 
Mikäli mittari ei toimi oikein, tarkista seuraavat asiat: 
1. Tarkista tästä käyttöohjeesta että varmasti käytät mittaria oikein 
2. Tutki ja varmista läpimenosummerin tai vastusmittauksen avulla mittojohtojen kunto 
3. Varmista että paristojännite on riittävä. Paristosymbolin ilmestyessä näytölle, mittaustulosten 

oikeellisuutta ei voida enää taata. Vaihda paristo välittömästi paristo-symbolin ilmestyttyä 
näytölle.  

4. Mikäli virta-alue ei toimi, tarkista virtatulon sulake. 
 
Pariston ja sulakkeen vaihto (kts. kuva 14) 
 
1. Sammuta mittari ja irroita mittajohdot mittauskohteesta 
2. Irroita ”suojakalossi” mittarista 
3. Avaa mittarin pohjassa oleva ruuvit 
4. Erota mittarin etukansi ja takakansi toisistaan 
5. Vaihda paristo (9V) tai sulake (0.315A/1000V, katkaisukyky 30kA, tilauskoodi FP300) 
6. Paina etu- ja takakansi takaisin yhteen (varmista että näytön puoleinen pää ”napsahtaa” 

paikoilleen) 
7. Kiristä takakannen ruuvit. 
 
Huolto 
 
Kaikissa mittalaitteissa jotka palautetaan huoltoon takuuaikana, sen jälkeen tai kalibrointia varten, 
tulee olla mukana seuraavat tiedot: Sinun nimesi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio 
ostokuitista. Lisää mukaan vielä vikakuvaus ongelmasta tai haluamastasi toimenpiteestä (esim. 
kalibrointi). Varmista että toimitat myös mittajohdot mittarin mukana. Lähetä mittari Amprobe-



jälleenmyyjällesi tai Amprobe-huoltoon toimituskulut maksettuina  (FOB määräasemalla). Valmistaja 
ei vastaa rikkoontumisvaarasta kuljetuksen aikana. 
 
Takuun aikainen huolto 
 
Lue takuuohjeet ja tarkista paristo sekä sulake ennen mittalaitteen lähettämistä takuuvaihtoon. 
Takuuaikana Amprobe-jälleenmyyjälle palautettu toimimaton 5XP-A-mittalaite vaihdetaan 
veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vastaavaan.  
 
Huolto takuuajan umpeuduttua 
 
Ota yhteyttä Amprobe-jälleenmyyjään saadaksesi edullinen tarjous uudesta 5XP-A-mittalaitteesta (tai 
vastaavasta). 
 
Tekniset tiedot 
Yleiset tiedot 
 
Näyttö:  3½-numeron LCD-näyttö, 1999 lukemaa 
Mittausalueen ylitys:  Näytöllä OL tai -OL 
Pariston kesto:  200h (alkaliparisto) 
Alhaisen paristojännitteen 
osoitus  Paristo-symboli näytöllä. Vaihda paristo välittömästi. 
Käyttölämpötila:  0…50˚C, < 70%RH 
Paristo:  9V vakioparisto: NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22 
Mitat ja paino:  155mm (P) x 72 mm (L) x 32 mm (S)/ noin 210g (sis. pariston) 
Ylijännitesuojaus:  1000V DC ja 750V AC 
Käyttökorkeus:  Alle 2000m merenpinnasta 
Vakiovarusteet:  Mittajohdot (TL245), 9V paristo (asennettuna), suojakalossi, 

magneettiripustin, käyttöohje 
Hyväksynnät: 
 
Turvaluokitus:  EN61010-1, rev-2; CAT I 1000 V / CAT II 600V / CAT III 300V, luokka 

2, ympäristöhaittaluokka 2; CSA 22.2 -1010-1 
EMC:  EN61326-1. Tuote täyttää myös seuraavat eurooppalaiset direktiivit: 

89/336/EEC (Elektromagneettinen yhteensopivuus) ja 73/23/EEC 
(matalajännite) kuten parannettu 93/68/EEC (CE-merkinnät). Kuitenkin 
elektromagneettiset kentät voivat haitata mittausta. Mittari mittaa myös ei-
halutut signaalit, jotka esiintyvät mittauspiirissä. 

Non-Contact Voltage:  Kosketukseton jännitteentunnistin. Tunnistaa jännitteen 70…600V (50-
60Hz). Tunnistusetäisyys: 230V/50Hz = 75mm 

Lisävarusteet ja varaosat:  
 TL36: mittajohdot hauenleuoilla 
 TL245: mittajohdot (samat kuin vakiona) 
 FP300: Sulake (0.315A, 1000V) 
  
 
 



Tarkkuudet: 
(kun ympäristön lämpötila  23˚C ± 5˚C ja <75%RH) 
 
DC-jännite: 
Alueet:      Tarkkuus 
200 mV, 2 V , 20 V, 200 V, 1000 V   ±(1.0%+1 dgt) 
 
AC-jännite (45 Hz…500 Hz): 
Alueet:      Tarkkuus 
200 mV, 2 V , 20 V, 200 V, 750 V   ±(1.5%+5 dgt) 
 
DC-virta: 
Alueet:      Tarkkuus 
200 µA, 2 mA , 20 mA, 200 mA    ±(1.5%+1 dgt) 
 
AC-virta (45 Hz…500 Hz): 
Alueet:      Tarkkuus 
200 µA, 2 mA , 20 mA, 200 mA    ±(2.0%+5 dgt) 
 
Resistanssi: 
Alueet      Tarkkuus 
200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ    ±(1.0%+4 dgt) 
2 MΩ      ±(1.5%+4 dgt) 
20 MΩ      ±(3.0%+5 dgt) 
 
Läpimenosummeri: 
Äänimerkki lopettaa toimintansa kun vastusarvo ylittää 75 Ω ± 25 Ω 
 
Dioditesti: 
Testivirta (noin): 1.0 mA 
Tarkkuus: ±(1.5%+3 dgt) 
Avoimen piirin jännite: 3.0 VDC (tyypillisesti) 
 
Paristotesti: 
Alueet: 1.5V & 9V 
Tarkkuus: ±(3.5%+2 dgt) 
 
Ylikuormitussuojaus: 
Jännite-, diodi-, resistanssi- ja läpimenomittauksissa: 1000VDC tai 750 VAC 
200mV:n alueella: 1000VDC / 750 VAC (3 minuuttia) 
Virtamittauksissa: 0.315A/1000V nopea keraaminen sulake (6.3 mm x 32 mm) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


