
DT 92 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
• Υψθλι ακρίβεια 
• Μεγάλθ αναδιπλοφμενθ οκόνθ LCD διπλισ όψθσ, κλειδαριά απελευκζρωςθσ κουμπιοφ 
• Ψθφιακό φψοσ 25mm 
• Ενιαίοσ περιςτροφικόσ διακόπτθσ 32 κζςεων για επιλογι FUNCTION και RANGE, που επιτρζπει 
γριγορθ και άνετθ λειτουργία. 
• Μαλακι κικθ καμπυλόγραμμθσ λειτουργίασ. 
• Ζγχρωμθ υποδοχι ζνδειξθσ με πλιρωσ προςτατευτικά καλϊδια δοκιμισ. 
• Χαμθλότερθ ιςχφσ υπερβολικισ απενεργοποίθςθσ 
• Διατιρθςθ δεδομζνων για εφκολθ ανάγνωςθ 
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
1. Οκόνθ: LCD με 3-1 / 2 ψθφία με μζγιςτθ ζνδειξθ για το 1999. (Το μοντζλο DT9203A / DT9204A 
είναι μζγιςτθ τιμι 4-½ ψθφία του 19999.) 
2. υκμόσ μζτρθςθσ: ενθμερϊςεισ 2-3 δευτερόλεπτα. 
3. Ζνδειξθ υπερκείμενου εφρουσ: Η ζνδειξθ "1" εμφανίηεται μόνο ςτθν οκόνθ 
4. Ζνδειξθ αυτόματθσ αρνθτικισ πολικότθτασ. 
5. Εμφανίηεται το "" όταν θ τάςθ τθσ μπαταρίασ πζςει κάτω από τθν τάςθ λειτουργίασ. 
6. Ρλιρθσ προςταςία ζναντι τθσ προςταςίασ φορτίου. 
7. Μζτρθςθ χωρθτικότθτασ Αυτόματθ μθδζν. 
8. Αυτόματθ απενεργοποίθςθ Θα απενεργοποιθκεί αυτόματα ςε περίπου 15 λεπτά μετά τθν 
ενεργοποίθςθ τθσ τροφοδοςίασ. Ρρζπει να απενεργοποιθκεί και να ενεργοποιθκεί ξανά για να 
ςυνεχίςει τθν τροφοδοςία. 
9. Θερμοκραςία λειτουργίασ: 0 ° C ~ 40 ° C, 0 ~ 75% R.H. Θερμοκραςίεσ αποκικευςθσ: -10 ° C ~ 50 ° 
C, 0 ~ 75% R.H. 
10. Τροφοδοςία Μονι τυπικι μπαταρία 9V EC 6F22, NEDA 1604, JIS 006P. 
11. Διαςτάςεισ: 191L * 89W * 35Hmm. 
12. Βάροσ: περίπου 310g (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μπαταρίασ) 
13. Αξεςουάρ: οδθγεί δοκιμισ (ηευγάρι), ανταλλακτικά κομμάτι αςφάλεια 0,5 A ςτα ςπίτια (μοντζλο 
DT9201A ςυγχωνεφονται 2Α), κερμοθλεκτρικό ςφρμα τφπου Κ (μοντζλο DT9207A / DT9208A μόνο), 
εγχειρίδιο χειριςτι. 
3. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
Η ακρίβεια δίνεται ωσ   (% τθσ ανάγνωςθσ + αρικμόσ των λιγότερο ςθμαντικϊν ψθφίων) για ζνα 
ζτοσ, ςε 23 C 5 C RH <75%  

1) DCV 

Range 

Accuracy 

DT9201

A 

DT9202

A 

DT9203

A 

DT9204

A 

DT9205

A 

DT9206

A 

DT9207

A 

DT9208

A 

200m

V 

0.5%� 1 0.5%�1 
0.05%�

3 
0.1%�2 0.5%�1 0.5%� 1 0.5%� 1 0.5%� 1 2V 

20V 

200V 

1000V 0.8%� 2 0.8%�2 0 .1%�5 0.2%�5 0.8%�2 0.8%� 2 0.8%�2 0.8%�2 

Input impedance: 10MΩ on all range. 



2) ACV 

Range 

Accuracy 

DT9201

A 

DT9202

A 
DT9203A DT9204A 

DT9205

A 

DT9206

A 

DT9207

A 

OT9208

A 

200m

V 
1.2%�3 1 2%�3 � � 1.2%�3 � 1.2%�3 � 

2V 

0.8%�3 0 8%�3 
0.8%�1.

0 

0.8%�1.

5 
0.8%�3 0.8%�3 0.8%�3 

� 

20V 0.8%�3 

  200V 

750V 1.2% �3 1.2%�3 1%�1.5 
1.2%�1.

5 
1.2%�3 1.2%�3 1 2%t3 1.2%�3 

Input impedance: 10MΩ       Frequency range: 40 ~ 400Hz 

3) DCA 

Range 

Accuracy 

DT9201

A 

DT9202

A 

DT9203

A 

DT9204

A 

DT9205

A 

DT9206

A 

DT9207

A 

DT9208

A 

20uA 2% �5 
� 

� � 
� � � 

2%�5 

200uA 

0.5%�1 0.5%�2 0.5%�2 
� 

2mA 
0.8%�1 0 8%�1 0.8%�1 0.8%�1 

20mA 0.8%�1 

200m

A 1.2%�1 
1.2%�1 

0.75%�
5 

0 

75%�5 
1.2%�1 1.2%�1 1.2%�1 1.2%�1 

2A � � � � � � � 

20A 2%�5 2%�5 2%�5 2%�5 2%t5 2%�5 2%�5 2%�5 

Measuring voltage drop: 200mV 

4) ACA 

Range 

Accuracy 

DT9201

A 

DT9202

A 
DT9203A DT9204A 

DT9205

A 

DT9206

A 

DT9207

A 

DT9208

A 

20uA 3%�7 
 � � � � � � 

� 
200uA 1.8%�3 

2mA 
1%�3 1%�3 

0.8%�1

O 

0.8%�1

O 
1%�3 1%�3 1%�3 

20mA 



200m

A 1.8%�3 
1 8%�3 1.8%�3 1.8%�3 1.8%�3 1.8%�3 

2A � � � � � � � 

20A 2%�5 2%�5 2%�5 2% �5 2%�5 2%�5 2%�5 2%�5 

Measuring voltage drop: 200mV   Frequency range 40 ~ 400Hz 

5) CAPACITANCE 

Rang

e 

Accuracy 

DT9201

A 

DT9202

A 

DT9203

A 

DT9204

A 

DT9205

A 

DT9206

A 

DT9207

A 

DT9208

A 

2nF 

� 2.5%�3 2.5%�3 2.5% �3 2.5%�3 2.5%�3 2.5%�3 2.5%�3 

20nF 

200n

F 

2uF 

20uF 

6) OHM 

Range 

Accuracy 

DT9201

A 

DT9202

A 

DT9203

A 

DT9204

A 

DT9205

A 

DT9205

A 

DT9207

A 

DT9208

A 

200 0.8%�3 0.8%�3 0.2%�5 0.5%�5 0.8%�3 0.8%�3 0.8%�3 0.8%�3 

2KΩ 

0.8%�1 0.8%�1 0.8%�1 0.8%�1 0.8%�1 0.8%�1 0.8%�1 0.8%�1 
2on 

200KΩ 

2MΩ 

20MΩ 1%�2 1%�2 0.5%�5 1%�5 1%�2   1%�2 1%�2 

200M

Ω 
� 5%�1.0 � � 5%�1.0 � 5%�1.0 5%�1.0 

7) TEMPERATURE (DT9207A & DT9208A only) 

Range 
Accuracy 

DT9207A DT9208A 

-40�C~ 400�C 0.75%�3 0.75%�3 

400�C~1000�C 1.5%�1.5 1.5%�1.5 

With K-type thermocouple wire 



8) FREQUENCY TEST 

Range 

Accuracy 

DT9201

A 

DT9202

A 

DT9203

A 

DT9204

A 

DT9205

A 

DT9206

A 

DT9207

A 

DT9208

A 

2KHz 

20KH

z 

� � 

� � 

� 1.5%�5 � 1.5%�5 
1.5%�5 1.5%�5 

Sensitivity: 100mV rms 

4. ΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΗΣΗ 
1. Βεβαιωκείτε ότι θ μπαταρία ζχει τοποκετθκεί ςωςτά ςτθ μπαταρία 
2. Μθν υπερβείτε το όριο ειςόδου που φαίνεται παρακάτω: 

Function Range Input terminals Maximum input 

DCV 200mV 

V/OHM COM 

250VDC 

ACV 200mV 250VAC 

DCV 2~1000V 1000 VDC 

ACV 2~750V 750VAC 

OHM V/OHM COM 

250V DC/AC 
Freq V/OHM/Hz COM 

Logic V/OHM COM 

Diode V/OHM COM 

DCA 200mA 

A COM 

200mA DC/AC 
ACA 200mA 

DCA2A 
2A DC/AC 

ACA2A 

DCA 20A 20A COM 20A DC/AC 

1. Επικεωριςτε τουσ αγωγοφσ μζτρθςθσ για ηθμιά ςτθ μόνωςθ ι ςτο εκτεκειμζνο μζταλλο Ελζγξτε 
τθ ςυνζχεια του αγωγοφ τθσ δοκιμισ. Τα καλϊδια που ζχουν υποςτεί βλάβθ πρζπει να 
αντικαταςτακοφν 
2. Επιλζξτε τθ ςωςτι λειτουργία και εφροσ για τθ μζτρθςι ςασ 
3. Ελζγξτε τθ κζςθ του ακροδζκτθ ειςόδου για το κόκκινο καλϊδιο ελζγχου. 
4. Οποιοδιποτε από τα καλϊδια πρζπει να λαμβάνεται από το υπό δοκιμι κφκλωμα κατά τθν 
αλλαγι των περιοχϊν δοκιμισ. 
5. Για να αποφφγετε θλεκτροπλθξία ι ηθμιά ςτο μετρθτι. Μθν εφαρμόηετε περιςςότερα από 500V 
μεταξφ οποιουδιποτε τερματικοφ και γείωςθσ. 
6. Για να αποφφγετε τθν θλεκτροπλθξία, χρθςιμοποιιςτε τάςθ άνω των 60VDC ι 25VAC rms, μια 
τζτοια τάςθ κζτει ςε κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ. 
7. Πταν ολοκλθρωκεί θ μζτρθςθ, απενεργοποιιςτε τθν παροχι ρεφματοσ. Βεβαιωκείτε ότι ζχετε 
αφαιρζςει τθν μπαταρία όταν δεν χρθςιμοποιείται. 
8. Μθν παραβιάηετε τα κυκλϊματα για να αποφφγετε ηθμιζσ. 



9. Μθν χρθςιμοποιείτε ι αποκθκεφετε το όργανο ςε χϊρο άμεςου θλιακοφ φωτόσ, ςε υψθλι 
κερμοκραςία και υψθλι υγραςία. 
5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΗΣΗΣ 
5.1 ΜΕΤΗΣΗ DCV & ACV 
1. υκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ ςτθν επικυμθτι κζςθ. 
2. Συνδζςτε το μαφρο καλϊδιο δοκιμισ ςτον ακροδζκτθ "COM" και το κόκκινο καλϊδιο δοκιμισ 
ςτον ακροδζκτθ ειςόδου "V / OHM". 
3. Συνδζςτε τουσ αγωγοφσ μζτρθςθσ ςτο ςθμείο μζτρθςθσ και διαβάςτε τθν τιμι τθσ ζνδειξθσ, θ 
πολικότθτα τθσ κόκκινθσ ςφνδεςθσ κα υποδεικνφεται ταυτόχρονα με τθν τάςθ. 
Σθμείωςθ: 
ζνα. Εάν θ τάςθ που πρόκειται να δοκιμαςτεί δεν είναι γνωςτι εκ των προτζρων, ρυκμίςτε το 
διακόπτθ εφρουσ λειτουργιϊν ςτο υψθλότερο εφροσ και κατεβάςτε το. 
ςι. Πταν εμφανίηεται μόνο ο αρικμόσ "1" πάνω από το εφροσ και ο διακόπτθσ εφρουσ λειτουργίασ 
ζχει ρυκμιςτεί ςε υψθλότερο εφροσ τιμϊν. 
ντο. Ροτζ μθν προςπακιςετε να μετριςετε τθν τάςθ πάνω από 1000V! Ραρόλο που είναι δυνατι θ 
ζνδειξθ, υπάρχει κίνδυνοσ να καταςτραφεί το εςωτερικό κφκλωμα. 
5.2 ΜΕΤΗΣΗ DCA & ACA 
1. Συνδζςτε το μαφρο καλϊδιο ελζγχου ςτον ακροδζκτθ "COM" και το κόκκινο καλϊδιο δοκιμισ 
ςτον ακροδζκτθ "A" για μζγιςτο 0,5A (μοντζλο DT9201A μζγιςτο 2Α) 
2. υκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ ςτθν επικυμθτι κζςθ. 
3. Συνδζςτε τουσ αγωγοφσ μζτρθςθσ ςε ςθμεία μζτρθςθσ και διαβάςτε τθν τιμι εμφάνιςθσ. Η 
πολικότθτα ςτο κόκκινο καλϊδιο ςφνδεςθσ κα επιςθμαίνεται ταυτόχρονα με το ρεφμα. 
Σθμείωςθ: 
α) Εάν θ τρζχουςα περιοχι δεν είναι γνωςτι εκ των προτζρων, ρυκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ 
λειτουργίασ ςτο υψθλότερο εφροσ και κατεβάςτε το. 
β) Πταν εμφανίηεται μόνο το ςχιμα "1", δείχνεται υπεραξία και ο διακόπτθσ εφρουσ λειτουργίασ 
ζχει ρυκμιςτεί ςε υψθλότερο εφροσ τιμϊν. 
γ) Το υπερβολικό ρεφμα κα βρίςκεται κάτω από τθν αςφάλεια που πρζπει να αντικαταςτακεί όταν 
θ είςοδοσ είναι από τον ακροδζκτθ "Α". Ο τφποσ αςφάλειασ είναι 0,5Α (μοντζλο DT9201A χριςθ 
2Α). 
δ) Η περιοχι 2QA δεν προςτατεφεται από αςφάλεια, μζγιςτθ ροπι 10A, μζγιςτθ ροπι μζτρθςθσ 
20A πρζπει να είναι μικρότερθ από 15 δευτερόλεπτα. 
 
5.3 ΜΕΤΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ 
1. Συνδζςτε το μαφρο καλϊδιο δοκιμισ ςτον ακροδζκτθ "COM" και το κόκκινο καλϊδιο δοκιμισ 
ςτον ακροδζκτθ ειςόδου "V / OHM". 
2. υκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ ςτθν περιοχι OHM. 
3. Συνδζςτε τα καλϊδια δοκιμισ ςε όλθ τθν αντίςταςθ υπό μζτρθςθ και διαβάςτε τθν τιμι τθσ 
ζνδειξθσ. 
Σθμείωςθ: 
ζνα. Η πολικότθτα του κόκκινου καλωδίου ελζγχου είναι "+". 
ςι. Πταν θ είςοδοσ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ, δθλ. Σε ανοιχτό κφκλωμα, κα εμφανιςτεί ο αρικμόσ "1" 
για τθν κατάςταςθ υπερκείμενου εφρουσ. 
ντο. Αν θ τιμι αντίςταςθσ που μετράται υπερβαίνει τθ μζγιςτθ τιμι τθσ επιλεγμζνθσ περιοχισ, κα 
εμφανιςτεί μια ζνδειξθ υπερβολικισ απόςταςθσ "1" και ο διακόπτθσ εφρουσ λειτουργίασ κα πρζπει 
να ρυκμιςτεί ςε υψθλότερο εφροσ τιμϊν. 
ρε. 200MΩ ζχει ςτακερότθτα 10 ψθφίων (1MΩ), το ςχιμα κα εμφανιςτεί ςε κατάςταςθ 
βραχυκυκλϊματοσ, κα πρζπει να αφαιρεκεί από το αποτζλεςμα μζτρθςθσ, για παράδειγμα: κατά 
τθ μζτρθςθ αντιςτάςεωσ 100MΩ, κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ το ςχιμα 101.0 και κα αφαιρεκοφν τα 
τελευταία 10 ψθφία. 
5.4 ΜΕΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ 



1. υκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ ςτθ κζςθ "Cx". Ρριν ςυνδζςετε τον πυκνωτι, θ οκόνθ 
που μπορεί να μθδενιςτεί αυτόματα επιβραδφνεται. 
2. Συνδζςτε τον πυκνωτι δοκιμισ ςτθν υποδοχι ειςόδου "Cx" (όχι τουσ αγωγοφσ εξζταςθσ) και 
διαβάςτε τθν τιμι εμφάνιςθσ. 
Σθμείωςθ: 
Ο δοκιμαςμζνοσ πυκνωτισ πρζπει να εκκενωκεί πριν από τθ διαδικαςία δοκιμισ. Ροτζ μθν 
εφαρμόηετε τάςθ ςτθν πρίηα ειςόδου "Cx" ι μπορεί να προκλθκεί ςοβαρι ηθμιά. 
5.5 ΜΕΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
1. υκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ ςτθν απαιτοφμενθ κζςθ "Hz" 
2. Συνδζςτε τουσ αγωγοφσ μζτρθςθσ ςτα ςθμεία μζτρθςθσ και διαβάςτε τθν τιμι εμφάνιςθσ. 
Σθμείωςθ: Μθν εφαρμόηετε περιςςότερα από 250V rms ςτθν είςοδο. Ζνδειξθ είναι δυνατι μια 
τάςθ υψθλότερθ από 100V rms, αλλά ανάγνωςθ ίςωσ εκτόσ των προδιαγραφϊν. 
Σθμείωςθ: 
Μθν χρθςιμοποιείτε περιςςότερα από 250V rms ςτθν είςοδο. Ζνδειξθ είναι δυνατι μια τάςθ 
υψθλότερθ από 100V rms, αλλά ανάγνωςθ ίςωσ εκτόσ των προδιαγραφϊν. 
5.6 ΜΕΤΗΣΗ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ 
1. υκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ ςτθ κζςθ "TEMP". 
2. Βεβαιωκείτε ότι θ πολικότθτα του κερμοηεφγουσ, τοποκετιςτε το ψυχρό άκρο (ελεφκερο άκρο) 
του αιςκθτιρα κερμοςτοιχείου ςτισ οπζσ ελζγχου κερμοκραςίασ. 
3. Το άκρο εργαςίασ (άκρο δοκιμισ) ςτο εςωτερικό ι ςτο εςωτερικό του δοκιμαηόμενου 
αντικειμζνου. 
4. Η τιμι τθσ κερμοκραςίασ εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ςε βακμοφσ Κελςίου ( C). 
Σθμείωςθ: 
ζνα. Η κερμοκραςία δοκιμισ εμφανίηεται αυτόματα όταν τοποκετείται το κερμοςτοιχείο ςτισ οπζσ 
ελζγχου. 
ςι. Η κερμοκραςία περιβάλλοντοσ εμφανίηεται όταν διακόπτεται το κφκλωμα του αιςκθτιρα. 
ντο. Η οριακι κερμοκραςία που μετράται από το κερμοςτοιχείο που δίνεται μαηί με το όργανο 
είναι 250 ° C, 300 ° C είναι αποδεκτι μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 
5.7 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΔΟΧΗΣ & ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ 
1. υκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ ςτθ κζςθ "". 
2. Συνδζςτε το μαφρο καλϊδιο ελζγχου ςε ακροδζκτθ "COM" και το κόκκινο καλϊδιο δοκιμισ ςτον 
ακροδζκτθ ειςόδου V / OHM. (Σθμείωςθ: θ πολικότθτα του κόκκινου θλεκτροδίου είναι "+"). 
3. Αυτό το εφροσ με τθ λειτουργία "AUDIO CONTINUITY TEST" Ενςωματωμζνοσ βομβθτισ ακοφγεται 
εάν θ αντίςταςθ μεταξφ δφο ανιχνευτϊν είναι μικρότερθ από 30 10Ω. 
4. Συνδζςτε τα καλϊδια δοκιμισ ςτθ δίοδο και διαβάςτε τθν τιμι εμφάνιςθσ. 
Σθμείωςθ: 
ζνα. Πταν θ είςοδοσ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ, δθλ. Σε ανοιχτό κφκλωμα, κα εμφανιςτεί ο αρικμόσ "1" 
ςι. Συνκικθ δοκιμισ: Ρροωκοφμενο ρεφμα DC περίπου 1mA. Αντίςτροφθ τάςθ DC περίπου. 2.8V 
ντο. Ο μετρθτισ εμφανίηει τθν πτϊςθ τάςθσ προσ τα εμπρόσ και εμφανίηει το ςχιμα "1" για 
υπερφόρτιςθ όταν αντιςτραφεί θ δίοδοσ. 
5.8 ΔΟΚΙΜΗ HFE ΜΕΤΑΦΟΑΣ TRANSISTOR 
1. υκμίςτε τθ κζςθ "hFF" του διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ. 
2. Βεβαιωκείτε ότι το τρανηίςτορ είναι τφπου "NPN" ι "PNP". 
3. Συνδζςτε ςωςτά το τρανηίςτορ ςτθν υποδοχι E.B.C. 
4. Η ζνδειξθ οκόνθσ είναι περίπου. τρανηίςτορ τιμι hFE. 
Σθμείωςθ: 
Συνκικθ δοκιμισ: ρεφμα βάςθσ περίπου 10uA. Vce περίπου 2,8V 
5.9 ΔΟΚΙΜΗ LOGIC (μόνο για το DT9208A) 
1. υκμίςτε το διακόπτθ εφρουσ λειτουργίασ ςτθ κζςθ "LOGIC". 
2. Συνδζςτε το μαφρο καλϊδιο δοκιμισ ςτον ακροδζκτθ "COM" και το κόκκινο καλϊδιο δοκιμισ 
ςτον ακροδζκτθ ειςόδου "V / OHM / Hz". 



3. Ελζγξτε τθν τάςθ του λογικοφ κυκλϊματοσ, μπορεί να ελεγχκεί μόνο το κφκλωμα τθσ λογικισ 
ςτάκμθσ 5V. 
4. Συνδζςτε το μαφρο δοκιμαςτικό αιςκθτιρα ςτο ςθμείο παροχισ αρνθτικοφ ρεφματοσ λογικοφ 
κυκλϊματοσ. Συνδζςτε τον κόκκινο αιςκθτιρα καλωδίου ελζγχου ςτο ςθμείο δοκιμισ του λογικοφ 
κυκλϊματοσ. 
5. Επίπεδο δοκιμισ ≥2,4V, λογικι υψθλι ςτάκμθ 1, κα εμφανιςτεί θ τιμι "▲". Επίπεδο δοκιμισ 
≤0.7V, λογικι χαμθλι ςτάκμθ 0, κα εμφανιςτεί ο αρικμόσ "▼" και κα ακουςτεί ο ιχοσ. 
Πταν το επίπεδο ελζγχου δεν είναι ςυνδεδεμζνο, κα εμφανιςτεί θ ζνδειξθ "▲". 
Σθμείωςθ: 
Πταν ο διακόπτθσ εφρουσ λειτουργίασ βρίςκεται ςτθ κζςθ "LOGIC", εμφανίηεται ο αρικμόσ "1", 
χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται θ υπζρβαςθ τθσ εμβζλειασ και θ απενεργοποίθςθ του εςωτερικοφ 
κυκλϊματοσ. 
6. ΕΡΙΛΟΓΗ ΓΛΥΡΤΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ 
Ο πίνακασ οκόνθσ LCD είναι κλειδωμζνοσ ςτθ κζςθ του κάτω από τθν κανονικι κατάςταςθ 
λειτουργίασ και αποκικευςθσ, όταν θ χριςθ χρειάηεται να αλλάξει τθ γωνία του πίνακα 
απεικόνιςθσ, πιζςτε προσ τα κάτω το κουμπί που βρίςκεται πάνω από τθν επάνω κικθ, το 
κλείδωμα του πίνακα οκόνθσ κα απελευκερωκεί. Ο πίνακασ απεικόνιςθσ μπορεί να περιςτραφεί 
ςτθν καλφτερθ δυνατι γωνία. 
7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΡΑΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
1. Η αντικατάςταςθ τθσ μπαταρίασ και των αςφαλειϊν κα πρζπει να γίνεται μόνο μετά τθν 
αποςφνδεςθ των αγωγϊν και τθν απενεργοποίθςθ τθσ τροφοδοςίασ. 
2. Χαλαρϊςτε τισ βίδεσ με κατάλλθλο κατςαβίδι και αφαιρζςτε το κάτω μζροσ τθσ κικθσ 
3. Ο μετρθτισ τροφοδοτείται από μία μπαταρία 9V (EC 6F22, NEDA1604, JIS 006P). Στερεϊςτε τθ 
φίςα τθσ μπαταρίασ ςτα τερματικά μιασ νζασ μπαταρίασ και επανατοποκετιςτε τθν μπαταρία ςτθν 
κορυφι τθσ κικθσ. Φορζςτε τουσ αγωγοφσ τθσ μπαταρίασ ζτςι ϊςτε να μθν τείνουν μεταξφ τθσ 
κάτω πλευράσ τθσ κικθσ τθσ κικθσ. 
4. Ο μετρθτισ είναι προςτατευμζνοσ ταχείασ αςφάλειασ 0,5A / 250V (μοντζλο DT9201A είναι 
προςτατευμζνθ αςφάλεια 2A / 250V μόνο), οι διαςτάςεισ είναι Φ5 * 20mm. 
5. Επανατοποκετιςτε το κάτω μζροσ τθσ κικθσ και επανατοποκετιςτε τισ τρεισ βίδεσ. Μθν 
χρθςιμοποιείτε ποτζ το μετρθτι εκτόσ εάν το κάτω μζροσ τθσ κικθσ είναι πλιρωσ κλειςτό. 
 
 


