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Επισκόπηση

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, διαβάστε 
τις «Πληροφορίες για την ασφάλεια» και τις «Προειδοποιήσεις 
και σχετικές σημειώσεις» πριν τη χρήση του οργάνου.

Το MS8239C είναι ένα μικρό φορητό, ασφαλές και αξιόπιστο ψηφιακό 
πολύμετρο 3.5 " με λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής 
μέτρησης με σταθερή απόδοση και πρωτοποριακό σχεδιασμό. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της τάσης συνεχούς 
ρεύματος, της έντασης εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος, 
της αντίστασης, χωρητικότητας, συχνότητας, του λόγου κύκλου 
λειτουργίας, της θερμοκρασίας, της πτώσης ορθής τάσης διόδου και 
της ηλεκτρικής συνέχειας κυκλωμάτων. Είναι ένα ιδανικό εργαλείο 
συντήρησης που μεταφέρεται και χρησιμοποιείται εύκολα από ένα 
μεγάλο αριθμό χρηστών.

Οδηγίες για την ασφάλεια
Το ψηφιακό πολύμετρο MS8239C έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το 
Διεθνές Πρότυπο Ηλεκτρικής Ασφάλειας IEC61010-1 αναφορικά με 
τις απαιτήσεις ασφάλειας για τα ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεων και 
τα φορητά ψηφιακά πολύμετρα. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ΚΑΤ. 
III 600V του IEC61010 και το βαθμό 2 ρύπανσης.
 • Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το όργανο αυστηρά 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εγχειριδίου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εγγύηση για το όργανο μπορεί να καταστεί άκυρη.

 • Οι προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται 
για να υπενθυμίσουν στους χρήστες τους πιθανούς κινδύνους ή 
επικίνδυνες ενέργειες.

 • Οι σημειώσεις στο εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται για να 
υπενθυμίσουν στους χρήστες πιθανές βλάβες στο όργανο ή στην 
κατάσταση ή τη λειτουργία του μετρούμενου αντικειμένου.

Πρακτικές ασφαλούς εργασίας
Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, καθώς και 
βλάβη στο όργανο ή στα αντικείμενα προς μέτρηση, χρησιμοποιείτε το 
όργανο σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και μεθόδους:
 • Προτού χρησιμοποιήσετε το όργανο, επιθεωρήστε το περίβλημα. 

Μην χρησιμοποιείτε το όργανο με κατεστραμμένο περίβλημα. 
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα δεν φέρει ρωγμές και 
ότι δεν λείπουν τα πλαστικά μέρη. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή στη 
μονωτική στρώση των συνδέσμων.

 • Ελέγξτε για να διαπιστώσετε ότι τα σύρματα δεν φέρουν φθορές 
μόνωσης ή γυμνό μέταλλο. Ελέγξτε την ηλεκτρική συνέχειας 
του καλωδίου δοκιμής. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, 
αντικαταστήστε το με ένα νέο, πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο.

 • Μετρήστε γνωστή τάση με το όργανο για να βεβαιωθείτε ότι 
λειτουργεί σωστά. Εάν το όργανο δεν λειτουργεί κανονικά, 
σταματήστε αμέσως τη χρήση. Μια διάταξη προστασίας μπορεί να 
υποστεί ζημιά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε τον 
έλεγχο του οργάνου από εξειδικευμένο τεχνικό.

 • Μην δοκιμάζετε τάσεις που υπερβαίνουν την ονομαστική τάση που 
αναγράφεται στο όργανο.

 • Κατά τη δοκιμή τάσεων που υπερβαίνουν τα 30V τάσης RMS 
εναλλασσόμενου ρεύματος, τα 42V εναλλασσόμενου ρεύματος 
κορυφής ή τα 60V συνεχούς ρεύματος, επιδεικνύετε ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

 • Κατά τη μέτρηση, χρησιμοποιήστε τη σωστή υποδοχή και επιλέξτε 
τη σωστή λειτουργία και περιοχή μετρήσεων.

 • Μην χρησιμοποιείτε το όργανο σε περιβάλλονται με εκρηκτικά 
αέρια, ατμούς ή σκόνη.

 • Κατά τη χρήση του ακροδέκτη, τα δάχτυλά σας πρέπει να 
βρίσκονται πίσω από τη διάταξη προστασίας του ακροδέκτη.
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 • Κατά τη σύνδεση κυκλωμάτων, συνδέστε πρώτα τον κοινό 
ακροδέκτη δοκιμής και, στη συνέχεια, συνδέστε τον ακροδέκτη 
δοκιμής υπό φορτίο. Κατά την αποσύνδεση κυκλωμάτων, 
αποσυνδέστε πρώτα τον ακροδέκτη υπό φορτίο και, στη συνέχεια, 
αποσυνδέστε τον κοινό ακροδέκτη δοκιμής.

 • Πριν από τη μέτρηση αντίστασης, ηλεκτρικής συνέχειας και διόδου, 
απενεργοποιήστε πρώτα την τροφοδοσία και εκφορτίστε όλους 
τους πυκνωτές υψηλής τάσης.

 • Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το όργανο σύμφωνα με τις οδηγίες, οι 
λειτουργίες ασφάλειας που παρέχονται από το όργανο ενδέχεται 
να καταστούν άκυρες.

 • Για όλες τις μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και για την αποφυγή 
του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
εναλλασσόμενου ρεύματος για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει 
τάση εναλλασσόμενου ρεύματος. Στη συνέχεια επιλέξτε περιοχή 
μέτρησης τάσης συνεχούς ρεύματος ίση ή μεγαλύτερη από την 
περιοχή μέτρησης τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος.

 • Πριν από τη μέτρηση έντασης, ελέγξτε την ασφάλεια του οργάνου, 
απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στο κύκλωμα που 
πρόκειται να ελεγχθεί και, στη συνέχεια, συνδέστε το όργανο και 
ενεργοποιήστε το κύκλωμα.

 • Κατά το άνοιγμα του περιβλήματος (ή μέρους του περιβλήματος), 
απενεργοποιήστε το όργανο.

 • Όταν φωτιστεί η ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας "  ", 
αντικαταστήστε την μπαταρία άμεσα. Η χαμηλή στάθμη μπαταρίας 
προκαλεί σφάλματα στις ενδείξεις του οργάνου και μπορεί να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

 • Πριν από το άνοιγμα του περιβλήματος ή του καλύμματος 
μπαταρίας, αφαιρέστε το καλώδιο δοκιμής από το όργανο.

 • Κατά τη συντήρηση του οργάνου, χρησιμοποιήστε τα ανταλλακτικά 
που ορίζονται από το εργοστάσιο.

Ηλεκτρικά Σύμβολα
  Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια 

   AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) 

   DC (Συνεχές ρεύμα) 

   AC ή DC 

   Καλώδιο γείωσης

   Διπλή μόνωση προστασίας 

  Ασφάλεια

  Συμφωνία με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της ΕΕ
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Οδηγίες οργάνου 
Εμφάνιση οργάνου

(1) Οθόνη LCD
(2) Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού
(3) Πλήκτρο συχνότητας / λόγου κύκλου λειτουργίας
(4) Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας
(5) Πλήκτρο διατήρησης δεδομένων
(6) Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
(7)  Υποδοχή θετικής εισόδου 10A (συνδέεται με τον κόκκινο 

ακροδέκτη δοκιμής)

(8)  Όλες οι κοινές υποδοχές εισόδου για τη μέτρηση (συνδέονται με 
τον μαύρο ακροδέκτη δοκιμής).

(9)  Θετική υποδοχή εισόδου τάσης, αντίστασης, χωρητικότητας, 
θερμοκρασίας, συχνότητας, έντασης mA, διόδου και ηλεκτρικής 
συνέχειας (συνδέονται με τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής)

Οθόνη

(1) Ένδειξη εναλλασσόμενου ρεύματος
(2) Αριθμητική ένδειξη πολικότητας (αρνητικό πρόσημο)
(3) Ένδειξη συνεχούς ρεύματος
(4) Ένδειξη Αυτόματης επιλογής περιοχής μέτρησης
(5) Ένδειξη λειτουργίας μέτρησης διόδου
(6) Ένδειξη μέτρησης ηλεκτρικής συνέχειας
(7) Ένδειξη διατήρησης δεδομένων
(8) Ένδειξη τιμής μέτρησης
(9) Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας
(10) Μονάδα μέτρησης
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Πλήκτρα Λειτουργίας
Πλήκτρο "FUNC":
Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, εναλλάξτε τη λειτουργία μέτρησης με 
πάτημα του πλήκτρου "FUNC" σε συνδυασμό με το διακόπτη 

Πλήκτρο HOLD (Διατήρηση δεδομένων):
Πλήκτρο διατήρησης δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο "HOLD", η 
ένδειξη θα διατηρηθεί και το σύμβολο "HOLD" θα εμφανιστεί στην 
οθόνη LCD. Πατήστε ξανά το πλήκτρο “HOLD” για να επαναφέρετε το 
όργανο στην κανονική κατάσταση μέτρησης. 

Πλήκτρο "Hz /%":
Πλήκτρο επιλογής συχνότητας /λόγου κύκλου λειτουργίας. Στη θέση 
συχνότητας, πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε τη 
μέτρηση συχνότητας ή του λόγου κύκλου λειτουργίας, τη θέση τάσης 
εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος ή έντασης εναλλασσόμενου/
συνεχούς ρεύματος. Πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να 
επιλέξετε τη λειτουργία μέτρησης λόγου τάσης/συχνότητας/κύκλου 
λειτουργίας ή λόγου έντασης/συχνότητας/κύκλου λειτουργίας. 

Πλήκτρο “  ”:
Πλήκτρο διακόπτη οπίσθιου φωτισμού. Πατήστε το πλήκτρο "  " 
και κρατήστε για 2 δευτ, για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό. 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο όταν ο οπίσθιος φωτισμός είναι ενεργός για 
να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό. 

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
Κατά τη μέτρηση, αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια με το πλήκτρο 
λειτουργίας ή το διακόπτη επιλογής λειτουργίας για 30 λεπτά, το 
όργανο θα κλείσει αυτόματα (κατάσταση αναμονής). Κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο "FUNC" για να ενεργοποιήσετε και η λειτουργία 
αυτόματης απενεργοποίησης θα ακυρωθεί.

Λειτουργία μέτρησης 
Μέτρηση τάσης εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος:
  Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στην θέση 

μέτρησης τάσης. 
  Πατήστε το πλήκτρο "FUNC" για να επιλέξετε τάση εναλλασσόμενου 

ή συνεχούς ρεύματος 
  Συνδέστε τον μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην 

υποδοχή εισόδου COM και την υποδοχή εισόδου VΩmA, αντίστοιχα. 
  Μετρήστε την τάση του κυκλώματος προς δοκιμή με τα άλλα άκρα 

των ακροδεκτών δοκιμής (συνδέονται στο κύκλωμα προς δοκιμή 
παράλληλα) 

  Διαβάστε τη μετρούμενη τιμή στην οθόνη LCD. Κατά τη μέτρηση 
της τάσης συνεχούς ρεύματος, η οθόνη θα εμφανίσει ταυτόχρονα 
την πολικότητα της τάσης, η οποία συνδέεται με τον κόκκινο 
ακροδέκτη δοκιμής.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην μετράτε τάση RMS υψηλότερη από 600V συνεχούς ή 
εναλλασσόμενου ρεύματος, για την αποφυγή τραυματισμού ή 
βλάβης στο όργανο και τον εξοπλισμό.

Μέτρηση έντασης εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος:
  Διακόψτε την τροφοδοσία του κυκλώματος που πρόκειται να 

ελεγχθεί. Εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές υψηλής τάσης στο 
κύκλωμα που πρόκειται να ελεγχθεί.

  Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στην κατάλληλη 
θέση έντασης.

  Πατήστε το πλήκτρο "FUNC" για να επιλέξετε ένταση εναλλασσόμενου 
ή συνεχούς ρεύματος.

  Ανάλογα με το μέγεθος της έντασης προς μέτρηση, συνδέστε τον 
κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην υποδοχή εισόδου 10Α ή VΩmA 
και το μαύρο ακροδέκτη δοκιμής στην υποδοχή εισόδου COM.
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  Απενεργοποιήστε το κύκλωμα που πρόκειται να δοκιμαστεί. 
Ο μαύρος ακροδέκτης δοκιμής συνδέεται στο ένα άκρο του 
αποσυνδεδεμένου κυκλώματος (σχετικά χαμηλή τάση) και ο 
κόκκινος ακροδέκτης δοκιμής συνδέεται στο άλλο άκρο του 
αποσυνδεδεμένου κυκλώματος (σχετικά υψηλή τάση). (Κατά τη 
μέτρηση συνεχούς ρεύματος, η αντίστροφη σύνδεση του ακροδέκτη 
δοκιμής θα κάνει την ένδειξη αρνητική, αλλά το όργανο δεν θα 
υποστεί ζημιά.)

  Συνδέστε την τροφοδοσία στο κύκλωμα και διαβάστε την ένδειξη 
στην οθόνη. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, η ένδειξη “OL” θα 
εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Για την αποφυγή τραυματισμού ή βλάβης στο όργανο και 
τον εξοπλισμό, μην εκτελείτε μετρήσεις έντασης, εάν η τάση 
υπερβαίνει τα 600V.

Σημείωση
Πριν από τη μέτρηση της έντασης, ελέγξτε πρώτα την ασφάλεια 
του οργάνου. Κατά τη μέτρηση, χρησιμοποιήστε το σωστό άκρο 
εισόδου και την ορθή λειτουργία. Όταν ο ακροδέκτης δοκιμής 
έχει τοποθετηθεί στο άκρο εισόδου ρεύματος, μην συνδέσετε 
παράλληλα το άλλο άκρο του ακροδέκτη δοκιμής με κανένα 
κύκλωμα

Μέτρηση αντίστασης:
  Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση μέτρησης 

αντίστασης και διακόψτε την τροφοδοσία στο κύκλωμα προς 
δοκιμή

  Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο "FUNC" για να επιλέξετε τη 
λειτουργία μέτρησης αντίστασης

  Συνδέστε τον μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην 
υποδοχή εισόδου COM και την υποδοχή εισόδου VΩmA, 
αντίστοιχα.

  Μετρήστε την αντίσταση του κυκλώματος προς δοκιμή με τα άλλα 
άκρα των ακροδεκτών δοκιμής.

  Διαβάστε την τιμή της αντίστασης στην οθόνη LCD. Σε περίπτωση 
υπερφόρτωσης, η ένδειξη “OL” θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD

Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη 
μέτρηση της αντίστασης:
 • Η αντίσταση που μετριέται στο κύκλωμα συνήθως διαφέρει από 

την ονομαστική τιμή της αντίστασης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι το ρεύμα δοκιμής του οργάνου ρέει μέσα σε όλα τα πιθανά 
κανάλια μεταξύ των ακροδεκτών δοκιμής.

 • Κατά τη μέτρηση χαμηλής αντίστασης, για να διασφαλιστεί 
η ακρίβεια, δημιουργήστε βραχυκύκλωμα μεταξύ των δύο 
ακροδεκτών δοκιμής για να δείτε την ένδειξη τιμής αντίστασης κατά 
τη βραχυκύκλωση. Αυτή η τιμή αντίστασης πρέπει να αφαιρείται 
μετά τη μέτρηση της αντίστασης που πρόκειται να δοκιμαστεί.

 • Όταν δεν υπάρχει είσοδος (για παράδειγμα σε ένα ανοικτό 
κύκλωμα), η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “OL”, η οποία 
υποδηλώνει ότι η μετρώμενη τιμή είναι εκτός της περιοχής 
μετρήσεων.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κατά τη μέτρηση της αντίστασης ή της ηλεκτρικής συνέχειας 
του κυκλώματος, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς 
ή ζημιές του οργάνου, διακόψτε την παροχή ρεύματος στο 
κύκλωμα και εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές.
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Μέτρηση χωρητικότητας:
  Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση μέτρησης 

χωρητικότητας και διακόψτε την τροφοδοσία στο κύκλωμα προς 
δοκιμή 

  Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο "FUNC" για να επιλέξετε τη 
λειτουργία μέτρησης της χωρητικότητας 

  Συνδέστε τον μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην 
υποδοχή εισόδου COM και την υποδοχή εισόδου VΩmA, 
αντίστοιχα.

  Μετρήστε την χωρητικότητα του κυκλώματος προς δοκιμή με τα 
άλλα δύο άκρα των ακροδεκτών δοκιμής. 

  Διαβάστε την τιμή μέτρησης χωρητικότητας στην οθόνη LCD. Σε 
περίπτωση υπερφόρτωσης, η ένδειξη “OL” θα εμφανιστεί στην 
οθόνη LCD 

Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη μέτρηση της 
χωρητικότητας:
 • Κατά τη μέτρηση πυκνωτών έρματος με αυτό το όργανο, οι 

ενδείξεις σταθεροποιούνται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 • Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κάτω των 20nF, αφαιρέστε την 

κατανεμημένη χωρητικότητα του οργάνου και του καλωδίου.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κατά τη μέτρηση της χωρητικότητας, για να αποφύγετε τυχόν 
τραυματισμούς ή ζημιές του οργάνου, διακόψτε την παροχή 
ρεύματος στο κύκλωμα προς μέτρηση και εκφορτίστε όλους 
τους πυκνωτές

Μέτρηση ηλεκτρικής συνέχειας:
  Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση μέτρησης 

ηλεκτρικής συνέχειας, και διακόψτε την παροχή ρεύματος στο 
κύκλωμα που πρόκειται να ελεγχθεί 

  Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο "FUNC" για να 
επιλέξετε τη λειτουργία μέτρησης ηλεκτρικής συνέχειας 

  Συνδέστε τον μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην 
υποδοχή εισόδου COM και την υποδοχή εισόδου VΩmA, 
αντίστοιχα. 

  Μετρήστε το κύκλωμα προς δοκιμή με τα άλλα άκρα των 
ακροδεκτών δοκιμής. 

  Εάν η μετρούμενη αντίσταση του κυκλώματος είναι μικρότερη από 
50Ω περίπου, ο βομβητής θα ηχεί συνεχώς.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κατά τη μέτρηση της αντίστασης ή της ηλεκτρικής συνέχειας 
του κυκλώματος, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς 
ή ζημιές του οργάνου, διακόψτε την παροχή ρεύματος στο 
κύκλωμα προς μέτρηση και εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές.

Δοκιμή διόδου:
  Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση διόδου, 

και διακόψτε την παροχή ρεύματος στο κύκλωμα που πρόκειται να 
δοκιμαστεί

  Συνδέστε τον μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην 
υποδοχή εισόδου COM και την υποδοχή εισόδου VΩmA, 
αντίστοιχα.

  Συνδέστε τον μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην 
κάθοδο και την άνοδο της διόδου προς δοκιμή, αντίστοιχα.
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  Το όργανο θα εμφανίσει την τιμή της ορθής τάσης πόλωσης της 
διόδου. Εάν αντιστραφεί η πολικότητα του ακροδέκτη δοκιμής, 
το όργανο θα εμφανίσει την ένδειξη "OL", η οποία διακρίνει την 
κάθοδο και άνοδο της διόδου.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κατά τη μέτρηση διόδων, για να αποφύγετε τυχόν 
τραυματισμούς ή ζημιές του οργάνου, διακόψτε την παροχή 
ρεύματος στο κύκλωμα και εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές.

Μέτρηση συχνότητας/λόγου κύκλου λειτουργίας
  Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση μέτρησης 

λόγου συχνότητας / κύκλου λειτουργίας. 
  Πατήστε το πλήκτρο "FUNC" για να επιλέξετε τη λειτουργία 

μέτρησης συχνότητας ή του λόγου κύκλου λειτουργίας. 
  Συνδέστε τον μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην 

υποδοχή εισόδου COM και την υποδοχή εισόδου VΩmA, 
αντίστοιχα. 

  Μετρήστε το κύκλωμα με τα άλλα άκρα των ακροδεκτών δοκιμής 
  Διαβάστε το αποτέλεσμα της μέτρησης στην οθόνη LCD.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην εισαγάγετε τάση υψηλότερη από 60V συνεχούς ρεύματος 
ή 30V εναλλασσόμενου ρεύματος στη θέση μέτρησης 
συχνότητας / λόγου κύκλου λειτουργίας, για την αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του οργάνου.

Μέτρηση θερμοκρασίας
  Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση μέτρησης 

θερμοκρασίας (επιλέξτε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ, όπως 
απαιτείται). 

  Συνδέστε το αρνητικό και το θετικό άκρο του θερμοστοιχείου τύπου 
Κ στην υποδοχή εισόδου COM και την υποδοχή εισόδου VΩmA.

  Τοποθετήστε το θερμοστοιχείο τύπου Κ στο αντικείμενο ή το 
περιβάλλον που πρόκειται να μετρηθεί. 

  Διαβάστε το αποτέλεσμα της μέτρησης στην οθόνη LCD.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην εισαγάγετε τάση υψηλότερη από 30V θέση μέτρησης 
θερμοκρασίας, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του 
οργάνου.

Γενικά Χαρακτηριστικά
 • Συνθήκες και περιβάλλον λειτουργίας: 600V ΚΑΤ III,  

βαθμός ρύπανσης: II.
 • Υψόμετρο <2000 m
 • Θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος: 0~40°C,  

<80% RH (μην χρησιμοποιείτε το όργανο σε θερμοκρασία <10 °C).
 • Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης: -10 ~ 60°C,  

<70% RH (αφαιρέστε την μπαταρία).
 • Συντελεστής θερμοκρασίας: 0,1xΑκρίβεια/°C  

(<18°C ή >28°C).
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση μεταξύ του άκρου μέτρησης και της 

γείωσης: 600V συνεχούς ρεύματος ή 600V RMS εναλλασσόμενου 
ρεύματος.
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 • Προστασία από ασφάλεια: Βαθμός mA: FF 400mA H 600V  
βαθμός 10Α: FF 10A H 600V

 • Ρυθμός δειγματοληψίας: περίπου 3 φορές / δευτ.
 • Οθόνη: Οθόνη LCD 3 3/4 bit ψηφίου.
 • Ένδειξη υπέρβασης περιοχής μετρήσεων: Η οθόνη LCD θα 

εμφανίσει την ένδειξη "OL".
 • Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας: Όταν η τάση μπαταρίας είναι 

χαμηλότερη από την κανονική τάση λειτουργίας, η ένδειξη “  ” 
θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

 • Ένδειξη πολικότητας εισόδου: εμφανίζεται αυτόματα το σύμβολο “-”.
 • Τροφοδοσία: Συνεχές ρεύμα, Μπαταρίες 1,5Vx2 ΑΑΑ. 

Ενδείξεις ακρίβειας
Ακρίβεια: ± (% της ένδειξης + ψηφία) με ένα έτος εγγύηση.
Συνθήκες αναφοράς: περιβαλλοντική θερμοκρασία από 18°C~28°C, 
σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 80%.

Τάση συνεχούς ρεύματος

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

400mV 0,1 mV

±(0,5% ένδειξη + 3 ψηφία)

4V 0,001V

40V 0,01V

400V 0,1V

600V 1V

Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 10MΩ
Μέγιστη τάση εισόδου: 600V συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος 
(RMS)

Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

4V 0,001V

±(1,2% ένδειξη + 5 ψηφία)
40V 0,01V

400V 0,1V

600V 1V

Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 10MΩ
Μέγιστη τάση εισόδου: 600V συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος 
(RMS). 
Απόκριση συχνότητας: 40Hz-400Hz, ημιτονοειδούς κύματος RMS 
(μέση απόκριση).

Αντίσταση

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

400Ω 0,1Ω

±(0,8% ένδειξη + 5 ψηφία)

4kΩ 0,001kΩ

40kΩ 0,01kΩ

400kΩ 0,1kΩ

4MΩ 0,001MΩ

40MΩ 0,01ΜΩ

Προστασία από υπερφόρτωση: 600V συνεχούς ή εναλλασσόμενου 
ρεύματος (RMS)
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Χωρητικότητα

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

5NF 0,001nF

±(3,0% ένδειξη + 5 ψηφία)

50nF 0,01nF

500nF 0,1nF

5μF 0,001μA

50μF 0,01μA

100μF 0,1μA

Προστασία από υπερφόρτωση: 600V συνεχούς ή εναλλασσόμενου 
ρεύματος (RMS) 

Μέτρηση διόδου και ηλεκτρικής συνέχειας

Λειτουργία Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

Δοκιμή 
διόδου

 
1V 0,001V

Εμφάνιση 
προσεγγιστικής 
τιμής πτώσης 
ορθής τάσης 
διόδου.

Όταν ενσωματωμένος βομβητής 
ηχεί, η αντίσταση προς δοκιμή 
είναι μικρότερη από 60Ω.

Τάση ανοικτού 
κυκλώματος: 
περίπου 0,5V

Προστασία από υπερφόρτωση: 600V συνεχούς ή εναλλασσόμενου 
ρεύματος (RMS)

Ένταση συνεχούς ρεύματος

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

400 μΑ 0,1μA

±(1,0% ένδειξη + 5 ψηφία)
4000μA 1μΑ

40mA 0,01μA

400mA 0,1μA

10A 0,01A ±(2,0% ένδειξη + 10 ψηφία)

Προστασία υπερφόρτωσης: Βαθμός mA: FF 400mA H 600V) 
προστασία, βαθμός 10Α: FF 10A H 600V προστασία. 
Μέγιστο ρεύμα εισόδου: βαθμός mA: 200mA συνεχούς ρεύματος 
ή εναλλασσόμενου RMS, βαθμός 10Α: 10A συνεχούς ρεύματος ή 
εναλλασσόμενου RMS 
Όταν το μετρώμενο ρεύμα είναι περισσότερο από 2A, ο συνεχής 
χρόνος μέτρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Αποσυνδέστε 
το ρεύμα και περιμένετε 10 λεπτά πριν εκτελέσετε άλλη μέτρηση.

Ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

400 μΑ 0,1μA

±(1,2% ένδειξη + 5 ψηφία)
4000μA 1μΑ

40mA 0,01μA

400mA 0,1μA

10A 0,01A ±(2,5% ένδειξη + 10 ψηφία)

Προστασία υπερφόρτωσης: Βαθμός mA: Προστασία FF 400mA H 
600V, βαθμός 10A: FF 10A H 600V προστασία. 
Απόκριση συχνότητας: 40Hz-400Hz, ημιτονοειδούς κύματος RMS 
(μέση απόκριση)
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Μέγιστο ρεύμα εισόδου: βαθμός mA: 200mA συνεχούς ρεύματος 
ή εναλλασσόμενου RMS, βαθμός 10Α: 10A συνεχούς ρεύματος ή 
εναλλασσόμενου RMS 
Όταν το μετρώμενο ρεύμα είναι περισσότερο από 2A, ο συνεχής 
χρόνος μέτρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Αποσυνδέστε 
το ρεύμα και περιμένετε 10 λεπτά πριν εκτελέσετε άλλη μέτρηση.

Συχνότητα
Μέσω λειτουργίας HZ / Κύκλου λειτουργίας:

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

9,999Hz 0,001Hz

±(0,5% ένδειξη + 5 ψηφία)

99,99Hz 0,01Hz

999,9Hz 0,1Hz

9,999KHz 0,001KHz

99,99KHz 0,01KHz

999,9KHz 0,1KHz

9,999MHz 0,001MHz

-  Προστασία από υπερφόρτωση: 250V συνεχούς ή εναλλασσόμενου 
ρεύματος RMS.

-  Το εύρος τάσης εισόδου: ≥ 2V (η τάση εισόδου αυξάνει, όταν η 
συχνότητα προς μέτρηση αυξάνει).

Μέσω βαθμού V ή Α:

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

99,99Hz 0,01Hz

± (1,5% ένδειξη + 5 ψηφία)999,9Hz 0,1Hz

9,999kHz 0,001KHz

-  Πεδίο μέτρησης: 40Hz ~ 10kHz
-  Η περιοχή τάσεων εισόδου: ≥600mV εναλλασσόμενου ρεύματος 

(RMS) (η τάση εισόδου αυξάνει, όταν η συχνότητα προς μέτρηση 
αυξάνει)

-  Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 10MΩ
-  Μέγιστη τάση εισόδου: 600V εναλλασσόμενου ρεύματος RMS

Λόγος κύκλου λειτουργίας

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

0,1%-99,9% 0,1% ±2%

Μέσω λειτουργίας HZ / Κύκλου λειτουργίας:
-  Απόκριση συχνότητας: 1~10MHz
-  Η περιοχή μετρήσεων τάσης εισόδου: ≥ 2V εναλλασσόμενου 

ρεύματος (RMS) (η τάση εισόδου αυξάνει, όταν η συχνότητα προς 
μέτρηση αυξάνει)

-  Μέγιστη τάση εισόδου: 250V εναλλασσόμενου ρεύματος RMS

Μέσω βαθμού V ή Α:
- Απόκριση συχνότητας: 40 ~ 10kHz
- Περιοχή μέτρησης τάσης εισόδου: ≥ 600mV εναλλασσόμενου ρεύματος
- Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 10MΩ
- Μέγιστη τάση εισόδου: 600V εναλλασσόμενου ρεύματος RMS
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Θερμοκρασία

Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια

-20~1000°C 1°C
±(3,0% ένδειξη + 3 ψηφία)

-4 ~ 1832 ° F 1°F

Προστασία από υπερφόρτωση: Προστασία FF 400mA H 600V

Συντήρηση
Αυτή η ενότητα παρέχει βασικές πληροφορίες συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για την αντικατάσταση της 
ασφάλειας και της μπαταρίας. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε 
το όργανο, εκτός και εάν είστε εξειδικευμένοι στη συντήρηση και 
διαθέτετε τα σχετικά δεδομένα βαθμονόμησης, δοκιμής απόδοσης και 
συντήρησης.

Γενική συντήρηση

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς ή ζημιά στο όργανο, 
μην βρέχετε τα εσωτερικά μέρη του οργάνου. Προτού ανοίξετε 
το περίβλημα ή το κάλυμμα μπαταριών, αφαιρέστε το καλώδιο 
σύνδεσης μεταξύ του ακροδέκτη δοκιμής και του σήματος 
εισόδου.

Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του οργάνου με βρεγμένο πανί 
και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά 
καθαριστικά ή χημικά διαλύματα. Εάν η υποδοχή εισόδου λερωθεί ή 
βραχεί, μπορεί να επηρεάσει τις ενδείξεις μέτρησης.

Για να καθαρίσετε την υποδοχή εισόδου:
  Απενεργοποιήστε το όργανο και αφαιρέστε όλους τους ακροδέκτες 

δοκιμής από την υποδοχή εισόδου. 
  Αφαιρέστε όλους τους ρύπους από τις υποδοχές. 
  Εφαρμόστε απορρυπαντικό ή λιπαντικό (όπως το WD-40) σε ένα 

καθαρό κομμάτι βαμβάκι. 
  Καθαρίστε κάθε υποδοχή με ένα κομμάτι βαμβάκι και λιπαντικό για 

την πρόληψη της ρύπανσης από υγρασία στην υποδοχή.

Αντικατάσταση μπαταριών

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Για την αποφυγή εσφαλμένων ενδείξεων και πιθανής 
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όταν εμφανίζεται η 
ένδειξη “  ” στην οθόνη του οργάνου, αντικαταστήστε 
τη μπαταρία αμέσως. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή 
τραυματισμού, προτού ανοίξετε το κάλυμμα μπαταριών για να 
αντικαταστήσετε τη μπαταρία, πρέπει να απενεργοποιήσετε 
το όργανο και να διασφαλίσετε ότι ο ακροδέκτης δοκιμής είναι 
αποσυνδεδεμένος από το κύκλωμα μέτρησης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αντικατάσταση της 
μπαταρίας: 
 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του οργάνου. 
  Αφαιρέστε όλους τους ακροδέκτες δοκιμής από τις υποδοχές 

εισόδου. 
 Χαλαρώστε τις βίδες στο κάλυμμα μπαταριών με κατσαβίδι. 
 Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών. 
 Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες. 
  Αντικαταστήστε με δύο νέες μπαταρίες ΑΑΑ, τοποθετώντας τα 

θετικά και τα αρνητικά άκρα στις σωστές θέσεις τους.
  Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του και συσφίγξτε 

τις βίδες.
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Αντικατάσταση ασφάλειας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, 
προτού ανοίξετε το πίσω κάλυμμα για να αντικαταστήσετε 
την ασφάλεια, πρέπει να απενεργοποιήσετε το όργανο 
και να διασφαλίσετε ότι ο ακροδέκτης δοκιμής είναι 
αποσυνδεδεμένος από το κύκλωμα μέτρησης.

Αντικατάσταση ασφάλειας:
 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του οργάνου.
  Αφαιρέστε όλους τους ακροδέκτες δοκιμής από τις υποδοχές 

εισόδου.
 Χαλαρώστε τις βίδες στο πίσω κάλυμμα με κατσαβίδι.
 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
 Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια.
 Αντικαταστήστε με νέα ασφάλεια του ίδιου τύπου.
 Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και συσφίγξτε τις βίδες.
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