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Multimetras SMD elementams MS8910 

1 LCD 
2 Duomenų užlaikymo mygtukas 
3 Funkcijos pasirinkimo mygtukas 
4 Išvadų laikiklis 
5 Įėjimo išvadas 
6 COM išvadas 
7 Baterijos dangtelis 

 
Naudojimas 

Duomenų užlaikymo funkcija: 
Paspausti duomenų užlaikymo mygtuką duomenims displėjuje užlaikyti arba grįžti į normalaus darbo režimą.  
Automatinis režimas: 
Įdėjus bateriją prietaisas įsijungia ir automatiškai bando atpažinti matuojamą elementą, dega „SCAN“ ir „----„ simboliai. Atpažinęs matuojamą elementą 
prietaisas pereina į atitinkamą matavimo režimą. 

!!!! Neatlikinėti matavimų veikiančiose grandinėse. 
Varžos matavimo režimas: 
Automatinio režimo diapazonas: 
 300,0 Ω - 3,000MΩ 
Pasirinkus varžos matavimo režimą funkcijos matavimo mygtuku diapazonas praplečiamas iki 30,00MΩ. 
Talpos matavimas: 
Automatinio režimo diapazonas: 
 3,000nF – 300,0µF 
Pasirinkus talpos matavimo režimą funkcijos matavimo mygtuku diapazonas praplečiamas iki 30,00mF. 
Diodo testavimas: 
Pasirenkamas režimo nustatymo mygtuku.  
Diodas arba puslaidininkio sandūra yra : 

• Gera, jei matuojant elementą ar sandūrą viena matavimo kryptimi rodoma tiesioginė įtampa. Apsukus matavimo išvadus rodoma diapazono 
viršijimo žymė „OL“. 

• Užtrumpintas, jei abiem matavimo kryptimis rodomi 0. 

• Atviras, jei abiem matavimo kryptimis rodoma diapazono viršijimo žymė „OL“. 
Mažos varžos matavimas: 
Įjungiamas automatinio režimo arba pasirenkamas režimo pasirinkimo mygtuku. 
Jei matuojama varža yra mažesnė nei 30 Ω, generuojamas 2kHz garsinis signalas. 
 

 
Bendros charakteristikos 

Displėjus LCD, maksimali vertė 3000 

Darbinė temperatūra ir maksimali drėgmę 0°C~ 40°C, 80%RH 
Maitinimas 3V ličio baterija. 
Automatinis išjungimas Po 10 minučių 

 
 
Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms 
įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose. 
 
 
 


