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  :مقدمه●
سپاس  (DT-9960)از شما براي خريد دستگاه مولتي متر ديجيتال 

گزاريم.لطفا قبل از شروع به كار دستگاه به تذكرات و نكات ايمني 
  توجه كنيد تا از بروز هر گونه آسيب و حادثه جلوگيري شود.

در صورت بروز هر گونه خرابي و يا شكستگي در كابل هاي تست -1
  دستگاه از دستگاه استفاده نكنيد.

يد كه با قسمت هاي هنگام اندازه گيري با دستگاه بسيار احتياط كن-2
  فلزي و رسانا تماس نداشته تا باعث شك گرفتگي نشود.

هنگام كار توصيه مي شود از پوشش هاي عايق و مناسب استفاده -3
  كنيد.

  ولت بسيار احتياط نماييد. 50در هنگام كار با ولتاژ هاي باالي -4
پس از اتمام كار دستگاه را خاموش نماييد،همچنين هنگام تعويض -5
  ري بايد تمامي ولتاژ ورودي به دستگاه را قطع نماييد.بات
از اعمال ولتاژ و يا اندازه گيري خارج از محدوده اندازه گيري -6

دستگاه اجتناب نماييد در غير اين صورت باعث آسيب ديدگي دستگاه 
  خواهد شد.
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  جدول زير نشان دهنده محدوده اندازه گيري ولتاژ دستگاه مي باشد:
DC voltage: 

Accuracy  Resolution  Range 
 

±1.2% of rdg 
± 2 digit  

0.1mV  400.0mV  
1mV  4.000V  

10mV  40.00V  
100mV  400.0V  

±1.2% of rdg 
± 4 digit  

1V  1000V  

Input Impedance:10Mꭥ 
Maximum Input:1000V dc or 1000V ac rms 

 
AC voltage: 

Accuracy  Resolution  Range 
 

±1.5% of rdg 
± 3 digit  

0.1mV  400.0mV  
1mV  4.000V  

10mV  40.00V  
100mV  400.0V  

±1.5% of rdg 
± 5 digit  

1V  1000V  
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●Controls and Jacks :  
1-LCD  
  سوئيچ دستگاه -2
   10Aورودي جك جريان -3
  COMورودي جك -4
5-Positive Input Jack  
  MODEدكمه -6
  RANGEدكمه -7
 Data Holdدكمه نور پس زمينه و -8
  كاور باتري-Relative(REL) 10دكمه -9

  :معرفي نماد ها●
Continuity   

Low Battery  BAT  
Diode    

Data Hold  DATA HOLD  
Auto Ranging  AUTO  

Alternating Current 
or voltage  

AC  

Direct Current or 
Voltage  

DC  
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 :جدول مشخصات فني●
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  :نحوه كار با دستگاه●
1-Mode Button دكمه مود يا حالت براي تعيين يكي از حاالت:

Ohm,diode,continuity,Cap  ونيز تعيينDc,Ac,Hz%  مي
  باشد.

2-Range Button زماني كه دستگاه روشن مي شود به طور پيش:
قرار مي گيرد،براي تعيين محدوده  Auto Rangingفرض در حالت 

اندازه گيري به صورت دستي مي توانيد با كمك اين دكمه محدوده 
دلخواه خود را تنظيم نماييد،زماني كه اين دكمه را براي بار اول فشار 

خارج شده و سپس مي توانيد محدوده  Autoدهيد دستگاه از حالت 
  مورد نظر خود را تنظيم نماييد.

3-Data Hold Button زماني كه تصميم داريد داده اندازه گيري:
شده در لحظه اي خاص بر روي صفحه نمايشگر دستگاه ثابت بماند از 

 Data Holdاستفاده كنيد.براي خارج شدن از حالت  HOLDدكمه 
بار ديگر همين دكمه را فشار دهيد.براي روشن و يا خاموش كردن نور 

  ثانيه نگه داريد.براي چند  HOLDپس زمينه دستگاه دكمه 
4-Relative Button به كمك دكمه:Relative  شما قادر به

اندازه گيري مقايسه اي خواهيد بود،به اين صورت كه شما ابتدا مقدار 
مشخصي را به عنوان اندازه مرجع براي ولتاژ،جريان،فركانس و ... در 

دستگاه ذخيره كرده و دستگاه هنگام اندازه گيري هدف هاي متفاوت 
  ارامتر هاي اندازه گيري شده را با اندازه هاي مرجع مقايسه مي كند.پ
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روش اين اندازه گيري بدين صورت است:فرض كنيدكه شما ولتاژ هدف 
را اندازه گيري كرده و دستگاه به شما عددي را نمايش مي  1شماره

را فشار داده تا همان عدد به عنوان  RELدهد،در اين زمان شما دكمه 
ع در دستگاه ذخيره شود،سپس زماني كه ولتاژ هدف شماره اندازه مرج

را  2را اندازه گيري كنيد دستگاه ميزان اختالف ولتاژ هدف شماره  2
  به شما نمايش مي دهد. 1از هدف شماره 

  را فشار دهيد.  RELبراي خارج شدن از اين حالت بار ديگر دكمه 
سوئيچ  V DCوي : ابتدا دستگاه را بر رDCروش اندازه گيري ولتاژ ●

و كابل تست قرمز را  COMنماييد،سپس كابل تست سياه را به پايانه 
متصل كنيد.(در تمامي حاالت اندازه گيري در  V jackبه پايانه 

صورت نياز به اتصال كابل ها،كابل ها به همين صورت متصل مي 
  شوند.)

سپس دو سر ديگر كابل را بر روي قطب هاي منفي(كابل سياه) و 
  (كابل قرمز) هدف قرار داده و سپس ولتاژ را بخوانيد.مثبت

بديهي است كه عالمت منفي نشان دهنده اين است كه كابل ها را ●
 بر عكس قرار داده ايد.
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بوده با اين  DCنيز مشابه  ACمراحل اندازه گيري ولتاژ ●
  سوئيچ نماييد. V ACتفاوت كه دستگاه را بايد بر روي 

  :DCاندازه گيري جريان ●
ابتدا كابل هاي تست را همانطور كه توضيح داده شد متصل 
نماييد،سپس با توجه به محدوده جريان هدف دستگاه را بر روي يكي 

سوئيچ نماييد،دكمه مود را فشار داده تا  uA,mA,10Aاز حاالت 
را نمايش دهد سپس دو سر ديگر كابل ها را بر روي  DCدستگاه 

  قطب هاي مثبت و منفي هدف قرار داده و جريان اندازه گيري كنيد.
ثانيه باعث  30براي مدت بيش از  10Aعبورمداوم جريان ●

  بروز آسيب به دستگاه خواهد شد.
بوده به  DCنيز مشابه  ACروش اندازه گيري جريان ●

  را نمايش دهد. ACه گونه اي كه بايد دستگا
  اندازه گيري مقاومت:●

براي اندازه گيري مقاومت ابتدا دستگاه بر روي                    سوئيچ 
را نمايش دهد.كابل هاي  ꭥنماييد.دكمه مود را فشار داده تا دستگاه 

تست دستگاه را متصل نموده و دو سر ديگر كابل را بر روي دو طرف 
  مقاومت قرار داده و مقاومت هدف را اندازه گيري نماييد.
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  تست اتصال كوتاه:●
سوئيچ  براي بررسي اتصال كوتاه در مدار دستگاه را روي                    

تا دستگاه     را نمايش دهد،سپس دو كنيد.دكمه مود را فشار داده 
سر ديگر كابل را بر روي قسمت مورد نظر خود در مدار قرار داده  تا 
شويد.اگر مقاومت  صال كوتاه در مدار آگاه  از وجود و يا عدم وجود ات

  باشد دستگاه بوق خواهد زد.  150ꭥهر قسمت كمتر از 
  :تست ديود●

بر روي                       سوئيچ براي تست سالم بودن ديود دستگاه را 
نماييد.دكمه مود را فشار داده تا دستگاه      را نمايش دهد.سپس 
كابل هاي تست دستگاه را متصل نموده و سپس دو سر ديگر كابل 
را قرار دهيد،عدد خوانده شده را ثبت نماييد،سپس اين بار دو سر 

و عدد خوانده  كابل را به صورت عكس در دو طرف ديود قرار دهيد
شده را ثبت نماييد،در صورت سالم بودن ديود يكي از اين اعداد بايد 

  حتما صفر باشد.
  اندازه گيري فركانس:●

سوئيچ  %Hzبراي اندازه گيري فركانس دستگاه را بر روي 
نماييد.سپس كابل هاي تست دستگاه را متصل نماييد و دو 
سرديگر كابل را بر روي هدف قرار داده و فركانس جريان را 

  بخوانيد.
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  اندازه گيري ظرفيت:●
براي اندازه گيري دستگاه را بر روي                      سوئيچ 

نمايش بر روي صفحه  ”nF“نماييد،سپس دكمه مود را فشار داده تا 
داده شود،سپس كابل هاي تست دستگاه را متصل نموده و ظرفيت 

  خازن مورد نظر خود را اندازه گيري نماييد.
زماني كه اقدام به اندازه گيري ظرفيت،تست ●

ديود،مقاومت و اتصال كوتاه مدار شما نبايد حاوي هيچ 
گونه ولتاژ خارجي باشد،لطفا قبل از اندازه گيري مدار 

  را از برق جدا نماييد. مورد نظر خود
  تعويض باتري:●

در قسمت  ”BATT“زماني كه باتري دستگاه ضعيف شود عبارت  
نمايشگر ظاهر مي شود.براي تعويض باتري ابتدا كابل هاي تست 
دستگاه را جدا نموده و بهتر است دستگاه را خاموش نماييد،سپس 

  ن نماييد.كاور باتري را باز نموده و باتري جديد مشابه را جايگزي
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  تعويض فيوز ها:●
براي تعويض فيوز ها نيز ابتدا كابل هاي تست دستگاه را جدا كنيد 
و بهتر است دستگاه را خاموش نماييد،سپس اقدام به تعويض فيوز 
ها نماييد. فيوز هاي دستگاه در قسمت زيرين باتري دستگاه مي 

  باشد.
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