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صفحه نمایشگر-1
کلید هاي کنترلی-2
سلکتور جهت انتخاب پارامتر دلخواه-3
ورودي - 1: راست به ترتیب از سمتترمینال هاي ورودي -4

مثبت براي اندازه گیري ولتاژ، مقاومت، خازن، فرکانس و تست اتصال 
ورودي مثبت براي - 3یا مشترك COMورودي - 2کوتاه و تست دیود 

-4و میکرو آمپر و دما و تست ترانزیستور mAاندازه گیري جریان هاي 
ورودي مثبت براي اندازه گیري جریان هاي در حد آمپر

گر مقادیر اندازه گیري شده، بارگراف در صفحه نمایش-1
و عالئم و اختصارات نمایش داده میشود

کلید هاي کنترلی از باال راست-2
Max/Min : نمایش مقادیر ماکزیمم یا مینیمم اندازه گیري ها

نمایان میشود LCDروي Maxبا فشار دادن این دکمه عالمت 
فشردن نمایش داده میشود و با Minو با فشردن مجدد 

خارج میشود و داده لحظه اي Max/Minمجدد از حالت 
نمایش داده میشود

Hz/Duty ) نمایش فرکانس ولتاژ هاي متناوب با دامنه باال :
زمانی که روي مد اندازه گیري ولتاژ متناوب هستید با فشردن این دکمه فرکانس متناظر با آن یعنیولت) 750کمتر از 

نمایش داده 50Hzولت است زمانی که این دکمه را بزنید 220. بطور مثال ولتاژ شهر سیگنال نمایش داده میشود
نمایش داده میشود.Duty Cycleمیشود. با فشردن مجدد این کلید 

Range مولتی متر دیجیتال :owonروي داراي رنج اتوماتیک است)LCD عالمتAuto(اما در صورتی که دیده میشود
بین اعداد نقطه بخواهید رنج را بصورت دستی ست کنید از این دکمه استفاده کنید. با فشردن این دکمه خواهید دید 

ثانیه نگه دارید.2براي بازگشت به مد اتومات این دکمه را بیشتر از جابجا میشود.lcdروي 



Selectتغییر : انتخاب فانکشن :AC بهDCس، انتخاب یکاي دما در مد اندازه گیري دما، انتخاب یا بالعک
مقاومت/دیود/اتصال کوتاه/خازن

شروع میشود) با نگه داشتن این دکمه Bهاي بلوتوث دار میباشد( مدلهایی که با لعالمت بلوتوث براي مد: 
نمایان میشود. در صورتی که دستگاه شما بلوتوث نداشته LCDبلوتوث مولتیمتر روشن میشود و عالمت بلوتوث روي 

باشد این عملکرد اجرا نمیشود. عالمت مثلث شکل براي اندازه گیري نسبی استفاده میشود.

و عالمت چراغ براي روشن کردن نور پس زمینه است( نگه داشته Holdبه معنی فریز داده یا Hعالمت : 
ثانیه نگه دارید تا خاموش شود.2تومات خاموش میشود یا بیشتر از اهثانی10شود تا روشن شود) بعد از 

سلکتور از چپ ساعتگرد :-3
OFFخاموش کردن مولتیمتر :

: پروب هاي قرمز و مشکی را به ترتیب AC/DC: اندازه گیري ولتاژ 
) وصل کنید، COMو Vبه ترمینال هاي اول و دوم از سمت راست (

DCیا ACنوع Selectنه بگذارید و با زدن گزینه سلکتور را روي این گزی

آن را مشخص کنید. 

) در حد DCیا AC: در صورتی که محدوده اندازه گیري ولتاژ (
ولت) است از این گزینه استفاده نمایید. 250میلی ولت ( ماکزیمم تا 

محل قرار گیري پروب ها مانند گزینه قبلی ست.

و ظرفیت : این گزینه براي  اندازه گیري مقاومت 
را بفشارید. selectکاربرد دارد. براي رفتن رو هر کدام از این پارامتر ها دکمه ، تست اتصال کوتاه، تست دیود  خازن 

ت و خازن همیشه اتوماتیک اس. رنجکنیدوصلاول و دوم از راست به ترمینالمشکی را ، پراپ هاي قرمز و براي تست
ولت) براي تست مقاومت،دیود، اتصال کوتاه و خازن، آن را از مدار 250( ولتاژ ورودي ماکزیمم تا دستی نخواهد شد.

خارج کنید یا تغذیه مدار را قطع کنید.

hFE اندازه گیري بتا ترانزیستور هاي :BJT براي اندازه گیري از مبدل موجود در پکیج استفاده کنید. بر روي مبدل .
درج شده است.PNPیا NPNورودي هاي کلکتور بیس و امیتر ترانزیستور هاي 

ولت) از این گزینه استفاده 36: براي اندازه گیري فرکانس مخصوصا مقادیر باال( اما با دامنه سیگنال کمتر از 
براي تست، پراپ هاي قرمز و را فشار دهید.Hz/Dutyمد نظر باشه دکمه Duty Cycleه میزان میشود. در صورتی ک

مشکی را  به ترمینال اول و دوم از راست وصل کنید.



یا دما می باشد. براي اندازه گیري دما توسط ترموکوپل سیمی ارائه شده در پکیج Temperature: مخفف
متصل نمایید. )COMو مشکی آن را به ترتیب به ترمینال سوم و دوم(، پایه هاي قرمزowonمولتی متر

همانند دما به DCیا AC: اندازه گیري جریان به روش سري( حتما این نکته رعایت شود) در رنج میکرو آمپر 
میکرو آمپر600ماکزیمم تا ترمینال هاي سوم و دوم متصل نمایید. 

همانند دما به DCیا AC: اندازه گیري جریان به روش سري( حتما این نکته رعایت شود) در رنج میلی آمپر 
میلی آمپر600ماکزیمم تا ترمینال هاي سوم و دوم متصل نمایید. 

م و به ترمینال هاي چهارDCیا AC: اندازه گیري جریان به روش سري( حتما این نکته رعایت شود) در رنج آمپر 
آمپر20ماکزیمم تا دوم متصل نمایید. 

بود، هیچ جریانی را اندازه گیري نکنید.250V: زمانی که پتانسیل اتصال باز نسبت به زمین بیشتر از نکته

نکات  مهم :
بودن مولتیمتر است.True RMSنشان دهنده owonمولتی متر انتهاي مدل Tعالمت 

ولتAA ،1.5نوع باتري : یگ جفت باتري قلمی 
هنگام استفاده از ترمینال ها به ماکزیمم عدد نوشته بین هر پایه دقت کنید

در صورتی که جریان اندازه گیري نمایش داده نشد، فیوز ها با تست اتصال کوتاه چک شود( فیوز شامل گارانتی نیست)
نمایان شد، باتري ها رو تعویض نماییدLCDزمانی که عالمت کمبود باتري روي 

ابتدا نوع پارامتري که میخواهید اندازه گیري کنید را توسط سلکتور انتخاب کنید وبعد پروب ها رو اتصال دهید. بطور 
ولتاژ را اندازه گیري نکنید.،مثال روي اهم

دقیقه بطورت اتوماتیک خاموش می شود( بجز در مدل 15در صورتی که از مولتی متر روشن استفاده اي نشود بعد از 
بلوتوث دار زمانی که بلوتوث روشن باشد)هاي

زمان اندازه گیري به این معنی ست که از رنج مولتی متر یا رنجی که ست شده خارج است.در LCDروي OLنمایش 
اهم باشد بوق میزند30در روش تست اتصال کوتاه یا بازر، در صورتی که مقاومت کمتر از 

)B35(T)اتصال به گوشی هوشمند از طریق بلوتوث (تنها مدل 
موجود است، دانلود و نصب نمایید. ( براي گوشی B35(T)مولتی متر اي در پکیج QR codeابتدا نرم افزار را از طریق 

داشته باشید). سپس بلوتوث مولتی متر را روشن کنید و در 4به باال و بلوتوث ورژن 4.3هاي اندروید باید حتما ورژن 
بصورت آنالین راشروع میشود متصل شوید. از این پس تمامی اطالعاتDMMنرم افزار به دستگاه مربوطه که با نام 

وي گوشی هوشمند خود خواهید داشت.ر


