
Návod k obsluze 
 

 
 
 

RLC můstek 
 
 

Model 380193 
 

 



 
Úvod 
 
 
Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento 
přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích 
kmitočtech 120 Hz a 1 kHz. Duální zobrazovač umožňuje současné sledování 
koeficientu jakosti, ztráty nebo hodnoty odporu v sériovém nebo paralelním 
náhradním zapojením.  
 
Rozhraní RS-232c spolu se sběrem dat umožňují uživateli odesílání výsledků měření 
do počítače PC, díky čemu je lze zapisovat, prohlížet, tisknout a exportovat do 
tabulkového procesoru pro vytvoření grafu nebo zpracování jiným způsobem.  
 
Tento měřicí přístroj  je dodáván plně vyzkoušený a zkalibrovaný. Opatrné zacházení 
s ním zajistí léta bezporuchové služby.  
 
Mezinárodní bezpe čnostní symboly 
 

 

Pozor! Prostudujte si popis v návodu k obsluze.  

 

Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

Uzemnění 

 
Bezpečnostní opat ření 
 
1. Ujistěte se, že všechna víčka jsou správně zavřena a zajištěna. 
2. Vždy odpojte měřicí šňůry před výměnou baterie nebo pojistky. 
3. Před zahájením měření zkontrolujte, zda měřicí šňůry a měřicí přístroj nejsou 
poškozeny. V případě zjištění závady ji odstraňte před zahájením práce.  
4. Pro omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento 
přístroj působení deště nebo vlhkosti.  
5. Nepřekračujte maximální vstupní hodnoty. 
6. Před zahájením měření indukčnosti, kapacity nebo odporu vždy vybijte 
kondenzátory a odpojte napájení obvodu. 
7. Pokud měřicí přístroj nebude delší dobu používán, vyjměte z něj baterii.  
 
SPECIFIKACE 
 
Kapacita p ři 120 Hz 
 
Rozsah P řesnost Cx P řesnost DF Poznámky 



9.999mF 
±(5.0% odečtu + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

±(10% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

Po kalibraci 
(zkrat) 

1999.9µF 
±(1.0% odečtu + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

±(2% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

Po kalibraci 
(zkrat) 

199.99µF 
±(0.7% odečtu + 3 digity) 
(DF<0.5) 

±(0.7% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

 

19.999µF 
±(0.7% odečtu + 3 digity) 
(DF<0.5) 

±(0.7% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

 

1999.9nF 
±(0.7% odečtu + 3 digity) 
(DF<0.5) 

±(0.7% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

 

199.99nF 
±(0.7% odečtu + 5 digitů) 
(DF<0.5) 

±(0.7% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 
(DF<0.5) 

Po kalibraci 
(rozpojení) 

19.999nF 
±(1.0% odečtu + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

±(2.0% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 
(DF<0.1) 

Po kalibraci 
(rozpojení) 

 
 
Kapacita p ři 1 kHz  
Rozsah P řesnost Cx P řesnost DF Poznámky 

999.9µF 
±(5.0% odečtu + 5 digitů) 

(DF<0.1) 

±(10% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 

(DF<0.1) 
Po kalibraci 
(zkrat) 

199.99µF 
±(1.0% odečtu + 3 digity) 

(DF<0.5) 

±(2.0% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 

(DF<0.5) 
Po kalibraci 
(zkrat) 

19.999µF 
±(0.7% odečtu + 3 digity) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 

(DF<0.1) 
 

1999.9nF 
±(0.7% odečtu + 3 digity) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 

(DF<0.1) 
 

199.99nF 
±(0.7% odečtu + 5 digitů) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 

(DF<0.1) 
 

19.999nF 
±(0.7% odečtu + 5 digitů) 

(DF<0.1) 

±(0.7% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 

(DF<0.1) 
Po kalibraci 
(rozpojení) 

1999.9pF 
±(1.0% odečtu + 5 digitů) 

(DF<0.1) 

±(2.0% odečtu + 100/Cx + 5 digitů) 

(DF<0.1) 
Po kalibraci 
(rozpojení) 

 
Induk čnost p ři 120 Hz 
 

Rozsah P řesnost Lx (DF<0.5) 
Přesnost DF 
(DF<0.5) 

Poznámky 

10000H Nespecifikována Nespecifikována  

1999.9H 
±(1.0% odečtu + Lx/10000 + 5 
digitů) 

±(2.0% odečtu + 100/Lx + 5 
digitů) 

Po kalibraci 
(rozpojení) 

199.99H ±(0.7% odečtu + Lx/10000 + 5 
digitů) 

±(1.2% odečtu + 100/Lx + 5 
digitů) 

 



19.999H ±(0.7% odečtu + Lx/10000 + 5 
digitů) 

±(1.2% odečtu + 100/Lx + 5 
digitů) 

 

1999.9mH 
±(0.7% odečtu + Lx/10000 + 5 
digitů) 

±(1.2% odečtu + 100/Lx + 5 
digitů)  

199.99mH 
±(1.0% odečtu + Lx/10000 + 5 
digitů) 

±(3.0% odečtu + 100/Lx + 5 
digitů) 

Po kalibraci 
(zkrat) 

19.999mH 
±(2.0% odečtu + Lx/10000 + 5 
digitů) 

±(10% odečtu + 100/Lx + 5 
digitů) 

Po kalibraci 
(zkrat) 

 
Induk čnost p ři 1 kHz 
Rozsah P řesnost Lx (DF<0.5) P řesnost DF 

(DF<0.5) 

Přesnost 

1999.9H Nespecifikována Nespecifikována  

199.99H ±(1.0% odečtu + Lx/10000 + 
5 digitů) 

±(1.2% odečtu + 100/Lx + 
5 digitů) 

Po kalibraci 
(rozpojení) 

19.999H ±(0.7% odečtu + Lx/10000 + 
5 digitů) 

±(1.2% odečtu + 100/Lx + 
5 digitů) 

 

1999.9mH ±(0.7% odečtu + Lx/10000 + 
5 digitů) 

±(1.2% odečtu + 100/Lx + 
5 digitů) 

 

199.99mH ±(1.2% odečtu + Lx/10000 + 
5 digitů) 

±(1.2% odečtu + 100/Lx + 
5 digitů) 

 

19.999mH ±(2.0% odečtu + Lx/10000 + 
5 digitů) 

±(5.0% odečtu + 100/Lx + 
5 digitů) 

Po kalibraci 
(zkrat) 

1999.9µH ±(2.0% odečtu + Lx/10000 + 
5 digitů) 

±(10% odečtu + 100/Lx + 
5 digitů) 

Po kalibraci 
(zkrat) 

 
Poznámka: Lx nebo Cx je odečet L nebo C ze zobrazovače bez indikace rozsahu. 
Např. pro odečet 18.888 použijte 18888 jako činitel. 
 
Odpor  
 
Rozsah Přesnost (1kHz i 120Hz) Poznámky 

10.000MΩ ±(2.0% odečtu + 8 digitů) Po kalibraci (rozpojení) 

1.9999MΩ ±(0.5% odečtu + 5 digitů) Po kalibraci (rozpojení) 

199.99kΩ ±(0.5% odečtu + 3 digity)  

19.999kΩ ±(0.5% odečtu + 3 digity)  

1.9999kΩ ±(0.5% odečtu + 3 digity)  

199.99Ω ±(0.8% odečtu + 5 digitů) Po kalibraci (zkrat) 

0.020 do 19.999Ω ±(1.2% odečtu + 8 digitů) Po kalibraci (zkrat) 

*Poznámka:  Při měření odporu většího než 1MΩ mohou sériové nebo paralelní impedance 
způsobovat chybu měření (zvláště při 1kHz). Tento jev je často pozorován u odporových dekád, kdy 
hodnota změřená při střídavém napájení se může lišit od hodnoty kalibrované  stejnosměrným 
napětím. Pro kalibraci nebo ověření velkých odporů použijte rezistory se stabilní hodnotou a malou 
indukčností (vrstvové nebo ekvivalentní). 
Poznámka:   Na rozsahu 20Ω musejí mít efektivní odečty více než 20 digitů. 



 
Měřicí kmitočet (přesnost):    122,88Hz (±4Hz) a 1kHz (±4Hz) 
Zobrazovač:      Duální podsvětlený LCD 4½ digitů 
Signalizace překročení rozsahu:   Symbol „OL” na zobrazovači 

Indikátor vyčerpané baterie:    Na zobrazovači se objeví symbol  
Automatické vypnutí:     Po 10 min nečinnosti 
Pracovní podmínky:   0°C až 50°C (32°F až 122°F), 

<80% relativní vlhkosti 
Podmínky skladování:   -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) 

<80% relativní vlhkosti (s vyjmutou 
baterií) 

Napájení:  Baterie 9V nebo volitelně vnější napájení 
12V-15V / 50mA (přibližně) 

Pojistka:  0,1A/250V rychlá 
Rozměry:  19,2 x 9,1 x 5,25 cm 
Hmotnost:  365g 
 
Popis m ěřiče 
 
1. Zobrazovač Q/D/R 
2. Zobrazovač L/C/R 
3. Klávesnice 
4. Přímé měřicí dutinky 
5. Vstupní zdířky 
6. Zásuvka vnějšího napájení 
7. Ochranné pouzdro 
8. Přihrádka pro baterii (zezadu) 
 
Symboly a indikátory zobrazova če 
 
APO  Automatické vypnutí 
R  Režim záznamu aktivní 
MAX  Maximální odečet 
MIN  Minimální odečet 
AVG  Průměrný odečet 
AUTO  Zapnutý režim automatického přepínání rozsahů 
H  Zapnutý režim podržení odečtu 
SET  Zapnutý režim nastavení 
TOL  Zapnutý režim měření tolerance 
PAL  Paralelní náhradní zapojení 
SER  Sériové náhradní zapojení 
D  Koeficient ztrát 
Q  Koeficient jakosti 
R  Odpor 
L  Indukčnost 
C  Kapacita 
1KHz  Měřicí kmitočet 1kHz 
120Hz  Měřicí kmitočet 120Hz 
M  Mega (106) 



K  kilo (103) 
p  piko (10-12) 
n  nano (10-9) 

µ  mikro (10-6) 
m  mili (10-3) 
H  Henry (jednotka indukčnosti) 
F  Farad (jednotka kapacity) 
Ω  Ohm (jednotka odporu) 

  Horní mezní hodnota 

  Dolní mezní hodnota 

  Režim relativních měření 

  Slabá baterie 
%  Tolerance (v procentech) 

 
Návod na provád ění měření 
 
 
Upozorn ění: Měření součástek nacházejících se v obvodech pod napětím způsobuje vznik 
chyb měření a může způsobit poškození měřiče. Pro získání přesného odečtu vždy odpojte 
napájení a součástku izolujte od zbytku obvodu.  
 
Upozorn ění:  Na vstupní zdířky nikdy nepřipojujte napětí. Před zahájením měření vybijte 
všechny kondenzátory.  
 
Poznámka:  Instrukce pro měření odporu  <0,5 Ohm. 

1. Použijte kladný kontakt krokodýlku.  
2. Proveďte kalibraci při zkratu, abyste vyloučili vnitřní impedance. 
3. Očistěte všechny kontakty a vývody měřené součástky od oxidace a povlaků pro 

zmenšení přechodových odporů.  

 
Napájení  
 

1. Stiskněte tlačítko   pro zapnutí nebo vypnutí měřiče. 
2.  Automatické vypnutí (APO) 
 Pokud nebude během 10 minut stisknuto žádné tlačítko, měřič se automaticky vypne. Po 

automatickém vypnutí stiskněte  pro opětovné zapnutí měřiče.  
 
3. Zablokování automatického vypnutí 
 Pro zablokování funkce automatického vypnutí vypněte měřič, pak stiskněte a držte 

tlačítko   tak dlouho, dokud se na zobrazovači neobjeví „APO OFF“ .  Funkce 
automatického vypnutí se rovněž zablokuje tehdy, je-li použit zápisový režim MIN MAX nebo 
je měřič napájen z vnějšího zdroje.  
 
Volba kmito čtu  
 



Stiskněte tlačítko FREQ pro volbu 120 Hz nebo 1 kHz jako měřícího kmitočtu. Hodnota 
zvoleného kmitočtu se objeví na zobrazovači. 
Obecně platí, že 120 Hz se používá pro velké elektrolytické kondenzátory a 1 kHz pro 
většinu ostatních měření.  
 
Volba paralelního/sériového režimu  
 
Stiskněte tlačítko PAL SER  zvolte buď paralelní (PAR) nebo sériové (SER) náhradní 
zapojení.  
Zvolený režim se objeví jako „SER“ nebo „PAL“ na zobrazovači.  
Tento režim určuje ohmické ztráty cívky nebo kondenzátoru jako sériové ztráty nebo 
paralelní ztráty.  
Obecně platí, že vysoké impedance se měří v paralelním režimu a nízké impedance 
v sériovém režimu.  
 
Volba rozsahu  
Měřič je po zapnutí v režimu automatické volby rozsahu indikovaném pomocí „AUTO“ na 
zobrazovači. Stiskněte tlačítko RANGE a indikace  „AUTO“ zmizí. Každý stisk tlačítka 
RANGE krokuje po rozsazích pro zvolený parametr. Pro ukončení režimu ruční volby 
rozsahu stiskněte tlačítko RANGE a podržte je na 2 s.  
 
Volba induk čnosti, kapacity, odporu  
 
Tlačítkem L/C/R volíme měřicí funkci základního parametru. Každé stisknutí tlačítka zvolí 
buď indukčnost (L), kapacitu (C) nebo odpor (R) spolu se zobrazením správných jednotek H 
(Henry), F (Farady) nebo ΩΩΩΩ (Ohmy) na hlavním velkém zobrazovači. 
 
Volba jakosti, ztrát, odporu  
 
Tlačítkem Q/D/R volíme měřicí funkci sekundárního parametru. Každé stisknutí tlačítka zvolí 
zobrazení buď indikátorů jakosti (Q) nebo ztrát (D) nebo jednotek odporu (ΩΩΩΩ) na malém 
podružném zobrazovači.  
 
Volba Podržení ode čtu a Podsv ětlení zobrazova če 
 
Tlačítko HOLD  slouží k podržení odečtu a též zapíná podsvětlení zobrazovače. Po stisku 

tlačítka se na zobrazovači objeví indikace  a výsledek posledního provedeného měření 
zůstane zobrazen na zobrazovači. Po opětovném stisku tlačítka se začne údaj opět 
obnovovat. Stisknutím a podržením tlačítka na 2 s se zapne podsvětlení zobrazovače.  
Pokud chcete vypnout podsvětlení, stiskněte a podržte tlačítko opět na 2 s nebo počkejte 1 
min, dokud se podsvětlení automaticky nevypne.  
 
Volba ode čtu maxima, minima a pr ůměru  
 
Tlačítkem MAX MIN volíme funkci záznamu. Po stisku tlačítka se na zobrazovači objeví 
symbol  a měřič začne zaznamenávat  minimální, maximální a průměrné hodnoty. Je-li 
zapnut tento režim, automatické vypnutí a funkční tlačítka jsou zablokována.  
 
Režim Max-Min  
1. Nastavte všechny funkční parametry pro měření. 
2. Stiskněte tlačítko MAX MIN. Po asi šesti sekundách se na zobrazovači objeví symbol „R“ 
a ozve pípnutí. Pokaždé, když je maximum nebo minimum aktualizováno, se ozvou dvě 
pípnutí.  



3. Stiskněte tlačítko MAX MIN. Na zobrazovači se zobrazí symbol „MAX“ a maximální 
zaznamenaná hodnota.  
4. Stiskněte tlačítko MAX MIN. Na zobrazovači se zobrazí symbol „MIN“ a minimální 
zaznamenaná hodnota. 
5. Stiskněte tlačítko MAX MIN. Na zobrazovači se zobrazí symbol „MAX-MIN“ a rozdíl mezi 
maximální a minimální zaznamenanou hodnotou. 
6. Stiskněte tlačítko MAX MIN. Na zobrazovači se zobrazí symbol „AVG“ a průměr 
zaznamenaných hodnot. 
7. Pro ukončení režimu stiskněte a podržte 2 s tlačítko MAX MIN. 
 
Poznámky: 
Průměrná hodnota je skutečný průměr a je průměrem až 3000 hodnot. Po překročení limitu 
3000 začne blikat symbol AVG a další průměrování se již neprovádí. Maximální a minimální 
hodnoty se nadále aktualizují.  
Stiskneme-li tlačítko HOLD v průběhu záznamu minima a maxima, záznam se zastaví až do 
dalšího stisknutí tlačítka HOLD.  
 
Režim relativního m ěření 
 
V režimu relativního měření se zobrazuje rozdíl mezi měřenou hodnotou a hodnotou 
uloženou jako referenční.  
 
1. Režim relativního měření zapněte stiskem tlačítka REL. 
2. Hodnota na zobrazovači v okamžiku stisku tlačítka REL se uloží jako referenční hodnota a 
na zobrazovači se zobrazí nula nebo hodnota blízká nule (jelikož aktuální hodnota a 
referenční hodnota jsou v tomto okamžiku shodné). 
3. Výsledky všech následujících měření budou zobrazovány jako rozdíl mezi právě 
změřenou a referenční hodnotou. 
4. Referenční hodnotou může být též hodnota uložená do paměti pomocí procedury SET 
Relative (viz odstavec Nastavení relativní referenční hodnoty). 
5. Pro použití hodnoty nastavenou pomocí SET  stiskněte tlačítko SET v režimu relativního 
měření.  
6. Režim relativního měření ukončíme stisknutím a podržením tlačítka REL 2 sekundy.  
 
Režim mezních hodnot Hi / Lo  
 
Režim mezních hodnot Hi/Lo porovnává změřené hodnoty s uloženou  maximální a 
minimální mezní hodnotou a poskytuje zvukovou a vizuální indikaci, pokud změřená hodnota 
překračuje některou z mezních hodnot. Viz níže odstavec o uložení mezních hodnot Hi/Lo do 
paměti.  
 
1. Stiskněte tlačítko Hi/Lo LIMITS  pro zapnutí režimu. Na zobrazovači se krátce zobrazí 
uložená horní mezní hodnota se symbolem „ “ a pak uložená dolní mezní hodnota se 
symbolem „  „, poté se zobrazí změřená hodnota.  
2. Měřič bude pípat a blikat symbolem horní nebo dolní mezní hodnoty pokaždé, když 
změřená hodnota překročí některou z mezí.  
3. Měřič bude ignorovat odečty překračující měřicí rozsah. 
4. Stiskněte tlačítko Hi/Lo LIMITS pro ukončení režimu měření.  
 
Režim m ěření tolerance v %  
 
Režim měření tolerance v % porovnává změřenou hodnotu s mezními hodnotami, 
vytvořenými zvětšením a zmenšením uložené referenční hodnoty o určitá procenta, a vydává 
zvukový a vizuální signál, pokud změřená hodnota překračuje některou z mezí. Funkcí 
Nastavení mezí tolerance v %  můžeme nastavit libovolnou velikost procent nebo můžeme 



přímo v režimu měření tolerance v % zvolit standardní symetrické meze 1%, 5%, 10% a 
20%.  
 
1. Stiskněte tlačítko TOL  pro zapnutí režimu měření tolerance v %. Na hlavním zobrazovači 
se krátce zobrazí uložená referenční hodnota a malý zobrazovač indikuje rozdíl v procentech 
mezi změřenou hodnotou a referenční hodnotou. Pro změnu nastavení referenční hodnoty 
viz odstavec Nastavení mezí tolerance v %.  
2. Mačkáním tlačítka TOL  krokujte a zvolte nastavení 1, 5, 10 nebo 20%. Zvolená % se 
krátce objeví na malém zobrazovači.  
3. Meze v % dříve uložené uživatelem jsou přístupné po stisku tlačítka SET.  
4. Měřič bude pípat a blikat symbolem horní nebo dolní mezní hodnoty pokaždé, když 
změřená hodnota překročí některou z mezí.  
5. Stiskněte a podržte tlačítko TOL na 2 s pro ukončení režimu.  
 
Nastavení mezí a volba kalibrace se zkratem/rozpoje ním  
 
Tlačítko SET se používá pro: 1. Nastavení mezních hodnot Hi/Lo. 2. Nastavení procentní 
meze. 3. Nastavení referenční hodnoty tolerance a 4. Provedení kalibrace se 
zkratem/rozpojením. Režim SET může být aktivován pouze tehdy, není-li žádná jiná funkce 
aktivní.  
 
Zapnutí režimu nastavení (SET)  
 
1. Zapněte měřič a stiskněte tlačítko SET. 
2. Údaje ze zobrazovače zmizí, na malém zobrazovači se objeví „SET“ a na zobrazovači 

blikající symboly  a  .    
3. Následujících 5 tlačítek je nyní aktivních: Power, SET, REL, Hi/Lo a TOL 
 
Kalibrace se zkratem nebo rozpojením  
 
Funkce se zkratem nebo rozpojením odstraňuje parazitní paralelní nebo sériové impedance 
z měřené hodnoty. Tato funkce zlepšuje přesnost měření velmi velkých a malých impedancí.  
(Poznámka: Při této proceduře odpojte všechny šňůry od měřiče. Pokud je ponecháte 
připojené, jejich impedance se zahrne do měření, což způsobí chybu. Na zobrazovači se 
objeví chyba indikovaná OUT UAL .) 
 
1. Stiskněte dvakrát tlačítko SET, na zobrazovači se objeví „CAL OPEn “. 
2. Odpojte všechny součástky a měřicí šňůry a stiskněte „ENTER“ (PAL SER). a zobrazí se 
„CAL SHrt “.  
3. Zkratujte vstupní zdířky a stiskněte „ENTER“ (PAL SER). Po několika sekundách se 
kalibrace ukončí a měřič se vrátí k normální činnosti. 
4. Stiskněte „SET“, pokud chcete přeskočit kalibraci s rozpojením nebo se zkratem. 
 
Nastavení absolutních mezí Hi/Lo  
 
Nastavení mezí Hi/Lo umožňuje uživateli uložit dolní a horní mezní hodnoty do paměti, aby 
se s nimi mohla porovnávat měřená hodnota při dalších měřeních.  
1. Stiskněte tlačítko SET a pak tlačítko Hi/Lo LIMITS . Začne blikat symbol horní meze „ “, 
zobrazí se naposledy uložená horní mez a její první digit bude blikat.  
2. Nastavte hodnotu blikajícího digitu stiskem příslušného numerického tlačítka. Stejným 
způsobem nastavte i další digity zleva doprava.  
3. Po nastavení posledního digitu stiskněte tlačítko -0, tím se změní znaménko hodnoty na 
kladné nebo záporné.  
4. Stiskněte tlačítko „ENTER“, tím hodnotu uložte a pokračujte nastavením dolní meze.  



5. Začne blikat symbol dolní meze „ “, zobrazí se naposledy uložená dolní mez a její první 
digit bude blikat. 
6. Nastavte dolní mez stejným způsobem jak horní mez a po ukončení stiskněte tlačítko 
„ENTER“. 
 
Nastavení mezí tolerance v %  
 
Nastavení mezí tolerance v % umožňuje uživateli uložit dolní a horní mezní hodnoty procent 
do paměti, aby se s nimi mohla porovnávat měřená hodnota při dalších měřeních.  
 
1. Stiskněte tlačítko SET a pak tlačítko TOL. Začne blikat symbol „TOL“, zobrazí se 
naposledy uložená referenční hodnota a její první digit bude blikat. 
2. Nastavte hodnotu blikajícího digitu stiskem příslušného numerického tlačítka. Stejným 
způsobem nastavte i další digity zleva doprava.  
3. Stiskněte tlačítko „ENTER“, tím hodnotu uložte a přejdete k nastavení horní meze 
tolerance v %. Začne blikat symbol horní meze procent „ “ a zobrazí se naposledy 
uložená horní mez procent.  
4. Zadejte mez procent podobným způsobem jak referenční hodnotu a po ukončení stiskněte 
tlačítko „ENTER“. Začne blikat symbol dolní meze „ “ a zobrazí se naposledy uložená 
dolní mez procent. 
5. Zadejte dolní mez procent a po ukončení stiskněte tlačítko „ENTER“. 
 
Nastavení relativní referen ční hodnoty 
 
Nastavení relativní hodnoty umožňuje uživateli uložit relativní referenční hodnotu do paměti, 
aby ji mohl později použít v režimu REL. 
 

1. Stiskněte tlačítko SET a pak tlačítko REL. Začne blikat symbol „ ’“, zobrazí se naposledy 
uložená referenční hodnota a její první digit bude blikat.  
2. Nastavte hodnotu blikajícího digitu stiskem příslušného numerického tlačítka. Stejným 
způsobem nastavte i další digity zleva doprava. 
3. Po nastavení posledního digitu stiskněte tlačítko -0, tím se změní znaménko hodnoty na 
kladné nebo záporné. 
4. Stiskněte tlačítko „ENTER“, tím hodnotu uložíte. 
 
Rozhraní po čítače PC 
 
Model 380193 RLC můstku je vybaven rozhraním pro komunikaci s PC a přiloženým 
softwarem pro WindowsTM.  Rozhraní umožňuje uživateli: 
 

• Prohlížet výsledky měření v reálném čase na PC 
• Ukládat, tisknout a exportovat naměřená data 
• Nastavovat mezní hodnoty pro analýzu dat 
• Generovat zprávy o kalibraci ve formátu tabulkového procesoru 
• Tisknout analýzy SPC (statistické řízení procesu) 
• Kompatibilita databáze (podporuje ODBC) umožňuje použití s: SQL serverem, 

AccessTM a jinými databázemi 
 
 Návod k použití PC rozhraní se nachází na přiloženém disku s programem a překračuje 
rozsah tohoto návodu. Pro podrobnější informace viz soubor nápovědy na přiloženém disku 
s programem. 
 
Záruka  
 



EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION zaručuje, že tento přístroj nebude mít žádné 
materiálové a výrobní vady po dobu jednoho roku od data nákupu (čidla a kabely mají záruku 
omezenou na šest měsíců). Pokud vznikne potřeba odevzdat přístroj do servisu během 
trvání záruky nebo po skončení záruky, kontaktujte servis pro získání dalších instrukcí nebo 
navštivte stránky www.tme.eu, kde získáte  číslo RA (autorizace vrácení). Toto číslo musí být 
vytvořeno před odesláním přístroje do servisu. Osoba odesílající přístroj hradí náklady na 
dopravu, pojištění a vhodné zabalení, které předejde poškození během dopravy. Záruku 
nelze uplatnit na poškození způsobené postupem uživatele, včetně: nesprávného používání, 
nesprávného připojení, používání způsobem neodpovídající specifikaci, nesprávnou údržbou 
nebo opravami a neautorizovanou modifikací přístroje. Extech odmítá jakékoliv domnělé, 
vnější záruky a nezodpovídá za případné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody. 
Celková zodpovědnost firmy Extech je omezena pouze na opravu nebo výměnu výrobku. 
Výše uvedené záruční podmínky jsou závazné a jakékoliv jiné písemné nebo ústní záruky 
jsou neplatné 
 
Kalibrace a záru ční opravy  
Extech zaručuje plný rozsah služeb spojených s opravami a kalibrací všech prodávaných 
přístrojů. Pokud potřebujete provedení periodické kalibrace, získat certifikát NIST nebo 
opravu výrobku firmy Extech, zavolejte do zákaznické kanceláře pro získání více podrobných 
informací. Extech doporučuje provádět kalibraci každoročně pro zajištění přesného měření.  
 
Specifikace se mohou zm ěnit bez informování. 
 
Všechna práva vyhrazena, v četně práva reprodukce celku nebo části jakýmkoliv 
způsobem.  


