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ค ำแนะน ำกำรใช้งำนมิเตอร์ HD-610E 

กำรท ำงำนของปุ่มต่ำงๆ 

ปุ่ม mV:  

การกดปุ่มน้ีจะสามารถวดัค่า mV AC / DC ได้แม่นย ายิง่ขึ้น สญัลักษณ์การเปลีย่นโหมด "AC, DC, mV" พร้อมแสดงบน LCD เช่นเดยีวกับเม่ืออยู่ในโหมดปกติ "APO"  

ปุ่ม HOLD / 🔆 : 

เม่ือกดปุ่มน้ี  LCD จะแสดงการอ่านคร้ังหลังสดุพร้อมสัญลักษณ์ "H" การกดปุ่มน้ีอีกคร้ังท าให้ข้อมูลที่จัดเก็บถูกยกเลิก กดปุ่มน้ีค้างไว ้2 วินาที  LCD ดา้นหลงัจะสว่างขึ้น

เป็นระยะเวลาประมาณ 10 วินาท ี 

ปุ่ม NCV/ 🔦 : 

เม่ือกดปุ่มน้ีหลอดไฟ LED ทีส่่วนหัวมิเตอร์จะส่องสว่างขึ้นและดบัลงเม่ือกดปุ่มอีกคร้ัง กดปุ่มน้ีค้างไว ้2 วินาทแีละคงค้างไว้  LCD เม่ือแสดงสัญลักษณ์ "EF" ขึ้นจากน้ัน

โหมดทดสอบ NCV ก็พร้อมท างาน  

การปล่อยมือออกจากปุ่ม หมายถึง การออกจากโหมดน้ีและกลบัไปโหมดปกติ "APO" 

ปุ่ม   : 

การกดปุ่มน้ี ใช้เพยีงการใช้งาน Continuity Buzzer และการกดปุ่มอีกคร้ังท าให้กลับไปโหมดปกติ "APO" 

ปุ่ม  :  

การกดปุ่มน้ี เปิดการท างานมิเตอร์ขึ้น แล้วเร่ิมต้นโหมดการใช้งานการทดสอบทั่วไปพร้อมสัญลักษณ์ "APO" ทีแ่สดงบน LCD ส าหรับฟังก์ชัน ACV / DCV /Ω/ A ; หาก

ต้องการปดิมิเตอร์ ให้กดปุ่มค้างไว ้2 วินาท ี

ปิดอัตโนมัติ 

หลังจากเวลาผา่นไปประมาณ 5 นาที หากไม่มีการใช้งานมิเตอร์น้ีจะตัดไฟโดยอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดพัก (sleep mode)  

หลังจากน้ันการกดปุ่มใด ๆ ก็สามารถท าให้มเิตอร์กลับมาท างานใหม่ได้ 

สัญลักษณ์แผง: 

1. ตรวจจับ NCV 

2. ไฟ LED 

3. เตือนแฟลช LED ส าหรับการท างานแต่ละคร้ัง 

4. จอ LCD 

5. ปุ่ม mV 

6. ปุ่ม เปิด/ปิด และ วัด APO 

7. ไฟ LED และ ปุ่ม NCV 

8. รูใส่สาย ACA/DCA 

9. รูใส่สาย –COM 

10. รูใส่สาย+V/Ω/บัซเซอร์  

11. ปุ่มบัซเซอร์ 

12. ปุ่ม Hold & LCD ย้อนแสง  

13. ฝาปิดแบตเตอร่ีด้านหลัง 

14. ช่องเสียงส าหรับบัซเซอร์ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:IEC5009_Standby_Symbol.svg


 
กำรท ำงำนปกติ 

⚠ อย่าทดสอบแรงดันไฟฟ้าใด ๆ เกิน 600V เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายต่อมิเตอร์น้ี 

⚠ อย่าป้อนใช้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 600V ระหว่างสายลบและสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายต่อมิเตอร์น้ี 

กำรวัดแรงดัน / ควำมต้ำนทำน 
1. เชื่อมต่อสายวัดสดี าเข้ากับแจ็ค "-COM" และสายสแีดงเขา้กับแจ็ค V /Ω 
2. กดปุ่มเพาเวอร์      เพื่อเปิดมิเตอร์ โดย LCD จะแสดง "- - - -" 
3. เชื่อมต่อสายวัดกับวตัถุทีท่ดสอบ 
4. มิเตอร์น้ีสามารถเลือกโหมดเป็น ACV หรือ DCV หรือความตา้นทานโดยอัตโนมัต ิแลว้แสดงการอ่านค่าทีเ่หมาะสมบน LCD ที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ "AC" หรือ "DC" 
หรือ "Ω" และหน่วยวดัที่เก่ียวข้อง "V" หรือ "Ω/ kΩ /MΩ" เป็นต้น 
5. ขอบเขตการแสดงผลการวัดของ DCV / ACV: 0.5V ~ 600V 
6. ขอบเขตการแสดงผลการวัดของ OHM: 10Ω ~ 60MΩ 

กำรวัด ACA / DCA 
1. เชื่อมต่อสายวัดสดี าเข้ากับแจ็ค "-COM" และสายสแีดงกับแจค็ "A" 
2. กดปุ่มเพาเวอร์    เพื่อเปดิมิเตอร์ โดย LCD จะแสดง "- - - -" 
3. เชื่อมต่อสายวัดตามล าดับกับวตัถุทีท่ดสอบ 
4. มิเตอร์น้ีสามารถเลือกโหมดเป็น AC หรือ DC โดยอัตโนมัต ิแล้วแสดงการอ่านคา่ที่เหมาะสมบน LCD ทีส่ัมพันธกั์บสัญลักษณ์ "AC" หรือ "DC" และหน่วยวดัที่
เก่ียวข้อง "A" 
5. ขอบเขตการแสดงผลการวัดกระแส: 0.02A ~ 10A 

กำรวัดมิลลิโวล ์
1.  เชื่อมต่อสายวัดสีด าเข้ากับแจ็ค "-COM" และสายสแีดงเข้ากับแจ็ค V/Ω 
2.  กดปุ่มเพาเวอร์    เพื่อเปิดมิเตอร์ โดยหน้าจอ LCD จะแสดง "- - - -" 
3.  เชื่อมต่อสายวดักับวัตถุที่ทดสอบ 
4.  กดปุ่ม mV แล้วท าการวดัค่า mV 
5.  มิเตอร์น้ีสามารถเลือกโหมดเป็น AC หรือ DC โดยอัตโนมัติแล้วแสดงการอ่านคา่ที่เหมาะสมบน LCD สัมพันธ์สญัลักษณ์  "AC" หรือ "DC" และหน่วยวัดที่เก่ียวข้อง 
"mV" 
6.  มิเตอร์น้ีสามารถกลับสู่โหมดการวดัปกต ิ"APO" ได้  เม่ือกดปุ่มน้ีจนกระทั่งเคร่ืองหมาย "- - - -" และ "APO" แสดงบน LCD 

กำรวัด Continuity Buzzer 
1.  เชื่อมต่อสายวัดสีด าเข้ากับแจ็ค "-COM" และสายสแีดงเข้ากับแจ็ค V/Ω 
2.  กดปุ่มเพาเวอร์    เพื่อเปดิมิเตอร์ โดยหน้าจอ LCD จะแสดง "- - - -" 
3.  เชื่อมต่อสายวดักับวัตถุที่ทดสอบ 
4.  กดปุ่ม   และด าเนินการวัด Continuity Buzzer 
5.  มิเตอร์น้ีช่วยให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว หากความต้านทานที่กระเสไหลมีค่าน้อยกว่าประมาณ 50 Ω แล้ว จากน้ันจะมีเสยีงดังบี๊บขึ้น 
6.  มิเตอร์น้ีสามารถกลับสู่โหมดการวดัปกต ิ"APO" ได้ เม่ือกดปุม่น้ีจนกระทั่งเคร่ืองหมาย "- - - -" และ "APO" แสดงบน LCD 

กำรวัด NCV (Non-contact voltage detection) 
1.  เชื่อมต่อสายวดัสดี าเข้ากับแจ็ค "-COM" และสายสีแดงเขา้กับแจ็ค V/Ω 
2.  กดปุ่มเพาเวอร์    เพื่อเปิดมิเตอร์ โดยหน้าจอ LCD จะแสดง "- - - -" 
3.  กดปุ่ม NCV ค้างไวอ้ย่างต่อเน่ืองพร้อมสัญลักษณ์ "EF" แสดงบน LCD แล้ว จากน้ันน ามิเตอร์ NCV เข้าใกล้กับบริเวณเส้นสายไฟ 
4.  เสียงบัซเซอร์ จะดงัขึ้นเม่ือสายไฟมีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับตกคล่อม > 100V  
5.  มิเตอร์น้ีสามารถกลับสูโ่หมดการวัดปกติ "APO" ได ้เม่ือกดปุม่น้ีจนกระทั่งเคร่ืองหมาย "- - - -" และ "APO" แสดงบน LCD 

หมำยเหตุ : 
1.) แรงดันไฟฟ้าอาจยงัคงอยู่แม้ว่าจะไม่มีเสียงบัซเซอร์ดังขึ้นเน่ืองจากการตรวจสอบ NCV ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการออกแบบซ็อกเก็ตหรือฉนวนเป็นต้น 

ผู้แปล : ธญัดา อนันตศิลป์ || วันที่แปล : 15/10/2563 
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