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1 Ενδεικτικό
συνδεδεµένο
χρώµα

2 Ενδεικτικό
λαµβάνονται

3 Ενδεικτικό κατάστασης

4 Μενού παραµέτρων

5 Περιοχή απεικόνισης

6 Κουµπί επιλογής

7 Κουµπί επιλογής
πάτηµα (>2

8 Πιέστε παρατεταµένα
συσκευής

9 Έλεγχος της

10 Κουµπί επιβεβαίωσης
PTZ κάµερες

 

Ενδεικτικό σύνδεσης µε εξωτερικό τροφοδοτικό, όταν
συνδεδεµένο το τροφοδοτικό το ενδεικτικό φωτοβολεί
χρώµα. 

Ενδεικτικό λήψης δεδοµένων, όταν φωτοβολεί σε κόκκινο
λαµβάνονται ή στέλνονται δεδοµένα µέσω της θύρας επικοινωνίας

Ενδεικτικό κατάστασης φόρτισης της µπαταρίας. 

Μενού παραµέτρων του συστήµατος 

Περιοχή απεικόνισης δεδοµένων 

Κουµπί επιλογής τρόπου λειτουργίας / MENU 

Κουµπί επιλογής παραµέτρου προς ρύθµιση. Με παρατεταµένο
πάτηµα (>2sec) ενεργοποιείτε ο φακός της συσκευής
Πιέστε παρατεταµένα για ενεργοποίηση απενεργοποίηση
συσκευής. 

Έλεγχος της εστίασης PTZ κάµερας  

επιβεβαίωσης µια εντολής ή ενεργοποίηση ελέγχου
κάµερες. 

2 

όταν είναι 
φωτοβολεί σε πράσινο 

κόκκινο χρώµα 
θύρας επικοινωνίας. 

Με παρατεταµένο 
συσκευής. 

απενεργοποίηση της 

ελέγχου της ίριδας σε 
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11 Έλεγχος του zoom σε PTZ κάµερες. 

12 Κουµπί κίνησης του κέρσορα προς τα πάνω (στο µενού ρυθµίσεων) 
13 

Κουµπί κίνησης του κέρσορα προς τα αριστερά (στο µενού ρυθµίσεων) 
14 

Κουµπί κίνησης του κέρσορα προς τα δεξιά (στο µενού ρυθµίσεων) 
15 

Κουµπί κίνησης του κέρσορα προς τα κάτω (στο µενού ρυθµίσεων) 
16 

Ακροδέκτες πολυµέτρου 
17 Κουµπί RESET 
18 Έξοδος 12V/DC 1A για τροφοδότηση κάµερας. 
19 Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικού τροφοδοτικού 5V/2A 
20 Ακροδέκτης εισόδου ήχου 
21 LED φακού 
22 Είσοδος BNC σήµατος video 
23 Έξοδος σήµατος video 
24 Θύρα RS485 για έλεγχο κάµερας  
 

Συνδεσµολογία σε συστήµατα CCTV 

 

 

Συνδέστε την έξοδο  video της κάµερας µε την είσοδο βίντεο σήµατος του MLT-150. 

Στην οθόνη της συσκευής θα  εµφανιστεί η εικόνα από την κάµερα. 

Συνδέστε την έξοδο video του MLT-150 µε την είσοδο ενός monitor. Η εικόνας θα 

εµφανίζεται ταυτόχρονα τόσο στην οθόνη όσο και στην οθόνη του MLT-150. 
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Συνδέσετε την έξοδο RS-485 του MLT-150 στην αντίστοιχη θύρα της κάµερας. 

Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως η θύρα PTZ έχει πολικότητα ώστε να συνδέσετε 

αντίστοιχα τα καλώδια. 

Βασικές λειτουργίες του µενού 

Για να ενεργοποιήσετε-απενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε παρατεταµένα (για 2 

δευτερόλεπτα)  το κουµπί POWER. 

Ανεξάρτητα από την κατάσταση της συσκευής πιέζοντας το κουµπί SET για 2 

δευτερόλεπτα ενεργοποιείται ο φακός led της συσκευής. 

Όταν η συσκευή είναι κανονικά ενεργοποιηµένη πιέζοντας το 

κουµπί MODE για να εµφανιστεί το µενού λειτουργιών της 

συσκευής. Χρησιµοποιώντας τα βέλη κίνησης του κέρσορα 

µπορείτε να πλοηγηθείτε στο µενού της συσκευής. Για να 

µπείτε στις επιλογές ενός µενού πιέστε το βέλος κίνησης 

προς τα δεξιά (>) η αφήστε το κέρσορα πάνω στην 

επιθυµητή επιλογή για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.  

Περιγραφή επιλογών του µενού 

PTZ controller (Έλεγχος καµερών PTZ)  

 Ενώ έχετε επιλέξει τον µενού ελέγχου PTZ πιέστε εκ νέου το 

κουµπί SET για να εµφανιστεί η σελίδα µε την ρύθµιση των 

παραµέτρων ελέγχου. 

Προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχος µια κάµερας µέσω των 

λειτουργιών PTZ του MLT-150 θα πρέπει όλες οι παράµετροι 

επικοινωνίας (πρωτόκολλο, θύρα, ρυθµός µεταγωγής) να είναι 

συµβατά. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων όλων των 

παραµέτρων για να ελέγξετε αν η κάµερα ανταποκρίνεται 

µπορείτε χα χρησιµοποιήσετε τα  κουµπιά. 

Video Generator (Γεννήτρια video) 

Επιλέγοντας Video Generator εισέρχεστε στην λειτουργία γεννήτριας εικονοσήµατος 

και µπορείτε να επιλέξετε το σήµα που θα εµφανίζεται στην έξοδο video του MLT-

150. 

Χρησιµοποιώντας τα βέλη κίνησης του κέρσορα πάνω 

κάτω Λ V επιλέγετε το είδος του δοκιµαστικού σήµατος 

ενώ χρησιµοποιώντας τα βέλη κίνησης αριστερά δεξιά 

< >επιλέγετε το σύστηµα χρωµατικής κωδικοποίησης 

(PAL/NTSC). 
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Data Monitor (Απεικόνιση παραµέτρων PTZ) 

Μέσω αυτής της επιλογής και έχοντας ορίσει τον ρυθµό µεταγωγής (Baud) και την 

θύρα επικοινωνίας (port) µπορείτε να δείτε αν η συνδεδεµένη συσκευή στέλνει 

σήµατα ελέγχου και να αναλύσετε το πρωτόκολλο επικοινωνίας της. 

Tester Settings (Ρυθµίσεις Συσκευής) 

Μπαίνοντας µέσα σε αυτό το µενού µπορείτε να ρυθµίσετε τις βασικές παραµέτρους 

της συσκευής όπως περιγράφεται παρακάτω 

Auto Power Off: Ορίζεται το διάστηµα µετά το οποίο αν η συσκευή δεν έχει δεχθεί 

καµία εντολή θα σβήσει αυτόµατα. 

Κeypad Tone: Ενεργοποιείται απενεργοποιείται την ηχητική ειδοποίηση όταν πατιέται 

κάποιο πλήκτρο της συσκευής. 

Language: Επιλογή γλώσσας απεικόνισης µενού 

Backlight: Επιλέγετε την ένταση του οπίσθιου φωτισµού της οθόνης. 

PTZ address search: Ενεργοποιώντας (ON) αυτή τη λειτουργία η συσκευή θα κάνει 

αυτόµατη ανίχνευσης για να βρει τις παραµέτρους επικοινωνίας και ελέγχου 

(πρωτόκολλο, ρυθµό µεταγωγής διεύθυνση) µιας συνδεδεµένης κάµερας. 

 

Προσοχή όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία µόνο 

µια κάµερα θα πρέπει να είναι συνδεµένη στη θύρα 

PTZ. 

Προσοχή κάθε φορά που απενεργοποιείτε την συσκευή 

η λειτουργία αυτή αυτόµατα απενεργοποιείται και δεν 

είναι ενεργή όταν ενεργοποιήσετε εκ νέου το MLT-150. 

Έξοδος 12VDC 1A για τροφοδοσία κάµερας. 

Το MLT 150 διαθέτει µια έξοδο τροφοδοσίας 12V DC 1A για να σας διευκολύνει αν 

θέλετε να δώσετε τροφοδοσίας σε µια κάµερα στο σηµείο εγκατάστασης της. Ο 

κεντρικός ακροδέκτης του βύσµατος τροφοδοσίας είναι το + . 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καµία 

περίπτωση µην 

συνδέσετε ακροδέκτες 

µε τάση στην έξοδο 

DC12V . H σύνδεση της 

εξόδου µε τροφοδοτικό 

ή µε οποιαδήποτε 

µπαταρία µπορεί να 

προκαλέσει την 
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καταστροφή της συσκευής.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε την έξοδο για τροφοδοσία µιας 

κάµερας βεβαιωθείτε πως η µπαταρία του MLT-150 είναι φορτισµένη τουλάχιστον 

κατά 50%. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καµία περίπτωση µην χρησιµοποιήσετε την έξοδο 12V DC για την 

τροφοδοσίας της ίδια συσκευής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταστροφή της συσκευής  που προέρχεται από λανθασµένη χρήση της 

εξόδου 12V/DC 1A δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής. 

Audio IN 

Η είσοδος Audio In  του MLT 150 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελέγξτε ένα 

µικρόφωνο ή µια άλλη συσκευή ήχου χαµηλής στάθµης αν παρέχει επαρκή στάθµη 

ηχητικού σήµατος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καµία περίπτωση σε αυτή την είσοδο µην συνδέετε σήµα υψηλής 

ηχητικής στάθµης (π.χ από έξοδο οδήγηση ηχείων). Σε αυτή την περίπτωση είναι 

πιθανό να προκληθεί καταστροφή της συσκευής. 
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Χρήση του MLT-150 σαν

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ∆ΩΣΤΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Να χρησιµοποιείτε το MLT

οδηγίες χρήσης που ακολουθούν

συσκευής αναιρούνται και η

Η χρήση του πολυµέτρου 

κανόνων προστασίας από υψηλή

άτοµα που δεν γνωρίζουν και

είδους συσκευών. 

Λανθασµένη χρήση του πολυµέτρου

ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και

 

 

Σήµατα προειδοποιήσεων

Κίνδυνος: Αυτό το σήµα

σε κίνδυνο την ασφάλεια

 

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό

 

Προσοχή: Αυτό το σήµα

καταστρέψουν το MLT

 

• Η χρήση του MLT-150  
και δεν υποδεικνύονται από
ασφαλείας του οργάνου µέτρησης
πριν χρησιµοποιήσετε το όργανο

• ∆εν πρέπει να επιχειρήσετε
Vrms /AC. 

σαν πολύµετρο 

ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ MLT-150 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΑΤΩ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

MLT-150 µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται

ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές

αναιρούνται και η εγγύηση της συσκευής δεν ισχύει. 

 - MLT-150 απαιτεί βασικές γνώσεις ηλεκτροτεχνίας

από υψηλή τάση. Η χρήση του πολυµέτρου δεν προτείνεται

γνωρίζουν και δεν είναι εξοικειωµένα µε την ορθή χρήση

του πολυµέτρου - MLT-150 µπορεί να προκαλέσει 

πυρκαγιά και σοβαρές σωµατικές βλάβες 

προειδοποιήσεων και κινδύνου 

το σήµα καταδεικνύει συνθήκες και ενέργειες που µπορεί

ασφάλεια ή τη ζωή του χρήστη. 

Προειδοποιητικό σήµα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

το σήµα καταδεικνύει συνθήκες ή ενέργειες που µπορεί

MLT-150 καθώς και την ακρίβεια των µετρήσεων. 

 µε τρόπους που δεν περιγράφονται στις οδηγίες
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή ακυρώνουν τις προδιαγραφές

οργάνου µέτρησης. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες
το όργανο µέτρησης. 

επιχειρήσετε να µετρήσετε τάση µεγαλύτερη από 400
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150 ΣΑΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

περιγράφονται στις 

προδιαγραφές της 

ηλεκτροτεχνίας και των 

δεν προτείνεται σε 

χρήση τέτοιου 

προκαλέσει 

που µπορεί να θέσουν 

µπορεί να 

οδηγίες χρήσης 
προδιαγραφές 

ακόλουθες πληροφορίες 

από 400VDC ή 400 



 

MLT-150 

www.tele.gr 

• Μην χρησιµοποιείτε το όργανο
ή εκρηκτικά αέρια ή ατµοί αυτών

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε

• Όταν χρησιµοποιείτε τα
µακριά τα δάχτυλα σας από
πρέπει πάντα να βρίσκονται
στους ακροδέκτες. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε
έχοντας τροποποιήσει κάποιο

• Όταν διενεργείτε µετρήσεις
 
 
 

 

Προειδοποίηση 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε
υπάρχει εκτεθειµένο κάποιο

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτική
(42VAC ή 60VDC). Με τέτοιου
ηλεκτροπληξίας. 

• Πάντα να εκφορτίζετε όλα
µέτρησης αντίστασης, συνέχειας

• Βεβαιωθείτε πως το MLT
της µπαταρίας. 
 

Προσοχή 

 

• Όταν πρόκειται να διενεργήσετε
κάθε τροφοδοσία από το υπό
κυκλώµατος µπορεί να έχουν

• Όταν φθαρούν τα καλώδια
αντικαταστήσετε µόνο µε απόλυτα

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε
υψηλή υγρασία, σε περιβάλλον
σε περιβάλλον που υπάρχει

• Για να καθαρίσετε την επιφάνεια
µαλακό στεγνό ύφασµα. Ποτέ
επιφάνεια του οργάνου θα καταστραφεί
υποβαθµιστεί. 
 

multimeter. 

χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης σε περιβάλλον που υπάρχουν
ατµοί αυτών. 

χρησιµοποιείτε το όργανο σε περιβάλλον µε αυξηµένη υγρασία

ιµοποιείτε τα καλώδια µε τους ακροδέκτες µέτρησης κρατάτε
από το µεταλλικό τµήµα των ακροδεκτών. Τα δάχτυλα

βρίσκονται πίσω από τα προστατευτικά «δακτυλίδια» που

είτε το MLT-150 έχοντας αφαιρέσει κάποιο καπάκι
τροποποιήσει κάποιο τµήµα του. 

µετρήσεις µην έρχεστε σε επαφή µε το κύκλωµα που

χρησιµοποιείτε το MLT-150 αν έχει καταστραφεί το περίβληµα
κάποιο µεταλλικό τµήµα του. 

προσεκτική όταν υπάρχει τάση µεγαλύτερη από 30
τέτοιου πλάτους τάση υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος

κφορτίζετε όλα τα στοιχεία ενός κυκλώµατος για την διενέργεια
συνέχειας ή ελέγχου καλωδιώσεων. 

MLT-150 είναι απενεργοποιηµένο όταν ανοίγετε το

διενεργήσετε µια µέτρηση αντίστασης – συνέχειας
το υπό µέτρηση κύκλωµα και εκφορτίστε όσα στοιχεία
έχουν αποθηκεύσει ενέργεια (π.χ πυκνωτές). 

καλώδια µέτρησης ή οι ακροδέκτες του πολυµέτρου
µε απόλυτα όµοια µε ίδιες προδιαγραφές. 

χρησιµοποιείτε το MLT-150 σε περιβάλλον µε υψηλή θερµοκρασία
περιβάλλον που υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια
υπάρχει αυξηµένη ηλεκτροµαγνητική ενέργεια. 

την επιφάνεια του πολυµέτρου να χρησιµοποιείτε µόνο
ύφασµα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε υγρά καθαρισµού, διαλυτικά
οργάνου θα καταστραφεί και η ακρίβεια των µετρήσεων θα

8 

υπάρχουν εύφλεκτα 

υγρασία. 

κρατάτε πάντα 
Τα δάχτυλα σας 

δακτυλίδια» που υπάρχουν 

καπάκι του ή 

κύκλωµα που µετράτε. 

περίβληµα του ή 

από 30V rms 
κίνδυνος 

διενέργεια µιας 

ανοίγετε το κάλυµµα 

συνέχειας αφαιρέστε 
στοιχεία του 

πολυµέτρου πρέπει να τα 

θερµοκρασία, 
εκρηκτικά αέρια καθώς και 

χρησιµοποιείτε µόνο ένα 
διαλυτικά κλπ. Η 

µετρήσεων θα 

Βασικές 

λειτουργίες 

Για να 

λειτουργήσει το 

MLT-150 σαν 

πολύµετρο από 

το κεντρικό του 

µενού επιλέξτε 

Digital 
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Λειτουργίες κουµπιών σε λειτουργία πολυµέτρου 

Αυτόµατη επιλογή κλίµακας 

 

Συγκράτηση απεικόνισης µέτρησης 

 

<    >     Επιλογή τρόπου λειτουργίας 

Λ    V    Χειροκίνητη επιλογή  κλίµακας 

 

 

Χρησιµοποιούµενα σύµβολα 

V Μέτρηση τάσης DC 

V~ Μέτρηση τάσης AC 

Ω Μέτρηση αντίστασης 

 
Έλεγχος διόδου 

 
Έλεγχος συνέχειας κυκλώµατος 

 
Μέτρηση χωρητικότητας 

 

 

Μέτρηση τάσης  DC 

Τοποθετήστε τα καλώδια µέτρησης στους ακροδέκτες COM και V/Ω. Επιλέξτε την 

µέτρηση τάσης DC (V) και κατάλληλη κλίµακα στην συνέχεια τοποθετήστε τους 

ακροδέκτες στα σηµεία µεταξύ των οποίων θέλετε να µετρήσετε την τάση (διαφορά 

δυναµικού).   

Αν θέλετε να επιλέγετε κλίµακα αυτόµατα πιέστε το κουµπί  

 

Σηµαντικές σηµειώσεις 
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Αν δεν γνωρίζετε περίπου την

την µεγαλύτερη κλίµακα και

Προσοχή ποτέ µην

υπάρχει σοβαρός

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Είναι πολύ σηµαντικό

είναι υπό τάση. Υπάρχει πολύ

 

 

 

Μέτρηση τάσης  ΑC 

Τοποθετήστε τα καλώδια µέτρησης

µέτρηση τάσης ΑC (V~) και

ακροδέκτες στα σηµεία µεταξύ

δυναµικού).   

Αν θέλετε να επιλέγετε κλίµακα

 

Σηµαντικές σηµειώσεις 

Αν δεν γνωρίζετε περίπου την

την µεγαλύτερη κλίµακα  και

Προσοχή ποτέ µην

υπάρχει σοβαρός

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Είναι πολύ σηµαντικό

είναι υπό τάση. Υπάρχει πολύ

 

Μέτρηση αντίστασης 

Τοποθετήστε τα καλώδια µέτρησης

µέτρηση τάσης Ω και κατάλληλη

ακροδέκτες παράλληλα µε την

Ανάλογα µε την αντίσταση που

µέτρησης. 

Αν θέλετε να επιλέγετε κλίµακα

περίπου την τιµή της τάσης που θέλετε να µετρήσετε ξ

και µειώνετε σταδιακά το εύρος µέτρησης.   

ποτέ µην επιχειρείτε να µετρήσετε τάση υψηλότερη από

ός κίνδυνος καταστροφής του πολύµετρου και σοβαρός

ηλεκτροπληξίας. 

σηµαντικό να µην έρχεστε σε επαφή µε µη µονωµένα

Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

καλώδια µέτρησης στους ακροδέκτες COM και V/Ω. Επιλέξτε

και κατάλληλη κλίµακα στην συνέχεια τοποθετήστε

σηµεία µεταξύ των οποίων θέλετε να µετρήσετε την τάση

κλίµακα αυτόµατα πιέστε το κουµπί  

 

περίπου την τιµή της τάσης που θέλετε να µετρήσετε ξεκινήστε

και µειώνετε σταδιακά το εύρος µέτρησης.   

ποτέ µην επιχειρείτε να µετρήσετε τάση υψηλότερη από

ός κίνδυνος καταστροφής του πολύµετρου και σοβαρός

λεκτροπληξίας. 

σηµαντικό να µην έρχεστε σε επαφή µε µη µονωµένα

Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

καλώδια µέτρησης στους ακροδέκτες COM και V/Ω. Επιλέξτε

κατάλληλη κλίµακα στην συνέχεια τοποθετήστε τους

µε την αντίσταση που θέλετε να µετρήσετε.   

αντίσταση που θα µετρήσετε επιλέξτε την κατάλληλη κλίµακα

κλίµακα αυτόµατα πιέστε το κουµπί   
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ε ξεκινήστε από 

υψηλότερη από 400V 

τρου και σοβαρός 

µονωµένα σηµεία που 

Επιλέξτε την 

τοποθετήστε τους 

την τάση (διαφορά 

ε ξεκινήστε από 

υψηλότερη από 400V 

τρου και σοβαρός 

µονωµένα σηµεία που 

Επιλέξτε την 

τοποθετήστε τους 

κατάλληλη κλίµακα 
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Προσοχή: όταν µετράτε αντίσταση σε καµία περίπτωση στο κύκλωµα δεν πρέπει να 

υπάρχει τάση (είτε από την τροφοδοσία του κυκλώµατος είτε αποθηκευµένη σε 

πυκνωτές). Αν µετρήσεις αντίστασης γίνονται υπό τάση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

ατυχήµατος και καταστροφής του πολυµέτρου. 

Όταν µετράτε αντιστάσεις βεβαιωθείτε πως στο κύκλωµα δεν υπάρχει τάση 

και οι πυκνωτές είναι πλήρως εκφορτισµένοι. 

Η τάση που χρησιµοποιεί το πολύµετρο προκειµένου να επιτύχει την 

µέτρηση αντίστασης µπορεί να καταστρέψει ευαίσθητα κυκλώµατα.  

 

 

 

Μέτρηση συνέχειας 

Τοποθετήστε τα καλώδια µέτρησης στους ακροδέκτες COM και V/Ω. Επιλέξτε την 

µέτρηση συνέχειας   και τοποθετήστε τους ακροδέκτες µεταξύ των σηµείων που 

θέλετε να διαπιστώσετε µέσω ηχητικής ένδειξης αν υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια. Η 

µέγιστη αντίσταση του αγωγού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30Ω προκειµένου να έχετε 

ένδειξη συνέχειας. 

 

Προσοχή: όταν µετράτε συνέχεια  σε καµία περίπτωση στο κύκλωµα δεν πρέπει να 

υπάρχει τάση (είτε από την τροφοδοσία του κυκλώµατος είτε αποθηκευµένη σε 

πυκνωτές). Αν µετρήσεις συνέχειας γίνονται υπό τάση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

ατυχήµατος και καταστροφής του πολυµέτρου. 

Όταν µετράτε αντιστάσεις βεβαιωθείτε πως στο κύκλωµα δεν υπάρχει τάση 

και οι πυκνωτές είναι πλήρως εκφορτισµένοι. 

Η τάση που χρησιµοποιεί το πολύµετρο προκειµένου να επιτύχει την 

µέτρηση αντίστασης µπορεί να καταστρέψει ευαίσθητα κυκλώµατα.  

 

Έλεγχος διόδων 

Τοποθετήστε τα καλώδια µέτρησης στους ακροδέκτες COM και V/Ω. Επιλέξτε την 

λειτουργία ελέγχου διόδων ( )  και τοποθετήστε τους ακροδέκτες στα άκρα του 

ηµιαγωγού. 

 

Προσοχή: όταν µετράτε ηµιαγωγούς σε καµία περίπτωση στο κύκλωµα δεν πρέπει 

να υπάρχει τάση (είτε από την τροφοδοσία του κυκλώµατος είτε αποθηκευµένη σε 
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πυκνωτές). Αν µετρήσεις διόδων γίνονται υπό τάση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

ατυχήµατος και καταστροφής του πολυµέτρου. 

 

Μέτρηση χωρητικότητας 

Τοποθετήστε τα καλώδια µέτρησης στους ακροδέκτες COM και V/Ω. Επιλέξτε την 

λειτουργία µέτρησης χωρητικότητας ( )  και τοποθετήστε τους ακροδέκτες στα 

άκρα του πυκνωτή. 

 

Επιλέξετε την κατάλληλη κλίµακα ανάλογα µε την χωρητικότητα του πυκνωτή και 

περιµένετε εωσότου σταθεροποιηθεί η ένδειξη. 

 

Σηµείωση για πυκνωτές µε χωρητικότητα µεγαλύτερη από 20µF ο απαιτούµενος 

χρόνος µέτρησης ξεπερνά τα 30sec. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε πως οι πυκνωτές είναι εκφορτισµένοι πλήρως πριν 

διενεργήσετε την µέτρηση. Αν ο πυκνωτής που πρόκειται να µετρήσετε έχει 

πολικότητα φροντίστε να τον συνδέσετε µε την σωστή πολικότητα στους ακροδέκτες 

µέτρησης. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Καθαρίζεται τις επιφάνειες του MLT-150 µόνο µε ένα µαλακό στεγνό πανί. Σε καµία 

περίπτωση µην χρησιµοποιείται σπρέι ή καθαριστικά  ή χηµικά για τον καθαρισµό των 

επιφανειών του. 

Σε καµία περίπτωση µην ανοίγετε το περίβληµα της συσκευής στο εσωτερικό της δεν 

υπάρχουν σηµεία που µπορεί να συντηρηθούν από ιδιώτες. 

 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία 

επικοινωνήστε µε το τµήµα service της εταιρίας TELEIMPEX A.E. Τηλ: 2164003900, 

email: service@tele.gr 
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