
AX-595 DIGITÁLNY MERACÍ PRÍSTROJ - NÁVOD NA
OBSLUHU

1. Všeobecné informácie

Jedná sa o nový druh digitálneho multimetra 3 5/6, ktorý je namiesto tradičného otočného prepínača re-
žimov vybavený dotykovými tlačidlami a LCD displejom s výškou textu 33 mm. Vďaka tomu v sebe spája
výhody zariadenia s LCD displejom, jednoduchú obsluhu, stabilnú prevádzku a vysokú spoľahlivosť. Umož-
ňuje merať DC napätie, AC napätie, DC prúd, AC prúd, odpor, kapacitu, frekvenciu, teplotu, vykonávať
test diódy a skúšky zapnúť-vypnúť. Disponuje funkciou zobrazovania symbolov jednotiek, ukladania dát,
merania maximálnej a minimálnej hodnoty, automatickou a ručnou zmenou meracieho rozsahu, funkciou
automatického odpojenia napájania a funkciou alarmu. Multimeter sa skladá z integrovaného obvodu,
ktorý môže priamo riadiť mikroprocesor LCD displeja, ďalej z A/C obvodu s dvojitým integrovaním a z
ovládača digitálneho displeja, poskytujúceho vysoké rozlíšenie a veľkú presnosť. Vďaka veľkému množ-
stvu funkcií, vysokej meracej presnosti a pohodlnej obsluhe je tento multimeter ideálny pre použitie v
laboratóriách a výrobných závodoch, ako aj pre domácich kutilov, či pre iné domáce použitie.

2. Kontrola balenia

Otvorte obal a vyberte z neho merací prístroj. Pozorne skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky nižšie
uvedené prvky, a či nie sú poškodené. Ak zistíte, že niektorý z týchto prvkov chýba, prípadne je poškodený,
kontaktujte ihneď svojho distribútora.
Digitálny multimeter - 1 kus
Návod na obsluhu - 1 kópia
Meracie káble - 1 sada
Teplotná sonda (typu K) - 1 kus
Kábel pre komunikáciu s počítačom PC - 1 kus
CD so softvérom - 1 kus
Batérie 1,5V AAA nie sú súčasťou balenia
Puzdro - 1 kus



3. Bezpečnostné pokyny

Merací prístroj spĺňa požiadavky normy IEC1010 (bezpečnostný štandard vydaný Medzinárodnou elektro-
technickou komisiou), a bol navrhnutý a vyrobený v súlade s bezpečnostnými požiadavkami II. stupňa.
Upozornenie:

Aby nedochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti osoby obsluhujúcej merací prístroj, pred použitím zariadenia si
pozorne prečítajte návod na obsluhu a dôsledne dodržujte všetky informácie a bezpečnostné pokyny, ako aj
návody súvisiace s obsluhou zariadenia.
1. Pri meraní napätia nad 30V a prúdu nad 10 mA, pri meraniach v napájacích vedeniach AC s indukčnou
záťažou alebo pri meraní v napájacích vedeniach počas elektrických fluktuácií postupujte opatrne, aby
nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
2. Na LCD displeji pred zahájením merania skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu, a či ste stlačili
prepínač. Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, skontrolujte, či sú meracie koncovky meracieho
prístroja správne zapojené, uzemnené, atď..
3. Merací prístroj spĺňa požiadavky bezpečnostného štandardu len ak sa používa spolu s meracími káblami
a koncovkami dodávanými spolu s ním. Ak sú meracie káble poškodené, vymeňte ich za nové, rovnakého
druhu, s rovnakými elektrickými špecifikáciami.
4. Poistku vo vnútri meracieho prístroja nemeňte za iný, výrobcom neschválený alebo zamietnutý typ.
Poistku pri jej výmene nahraďte prvkom toho istého druhu, s rovnakými špecifikáciami. Pred výmenou
poistky najprv odpojte meracie káble od testovaného obvodu a uistite sa, či na vstupné svorky meracieho
prístroja nie je privedený žiaden signál.
5. Batériu vo vnútri meracieho prístroja nemeňte za inú, výrobcom neschválenú alebo zamietnutú. Batériu
pri jej výmene nahraďte novou toho istého druhu, s rovnakými špecifikáciami. Pred výmenou batérie
najprv odpojte meracie káble od testovaného obvodu a uistite sa, či na vstupné svorky meracieho prístroja
nie je privedený žiaden signál.
6. Po ukončení merania nikdy nedovoľte, aby ste sa telom dostali do kontaktu s uzemnením. Nedotýkajte sa
nechránených kovových zásuviek, výstupných portov, svoriek vodičov, atď., ktoré by mohli byť uzemnené.
Na izolovanie tela od uzemnenia sa väčšinou používa suché oblečenie, gumová obuv, gumová podložka a
iné elektroizolačné materiály.
7. Zariadenie neskladujte a nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou, vysokou relatívnou vlhkosťou, v
horľavom alebo výbušnom prostredí, ani v blízkosti silných magnetických polí.
8. Pri meraní napätia vyššieho ako je maximálna povolená hodnota môže dôjsť k poškodeniu meracieho
prístroja a k ohrozeniu bezpečnosti osoby obsluhujúcej merací prístroj. Maximálne povolené napätie je
uvedené na kryte meracieho prístroja. Nikdy nemerajte napätia, ktorých hodnota presahuje maximálne
povolené napätie. Nedovoľte, aby dochádzalo k prekročení maximálnej povolenej hodnoty napätia, vďaka
čomu sa vyhnete úrazom elektrickým prúdom a poškodeniu meracieho prístroja.



9. Ak sú meracie káble zapojené do vstupných zdierok pre meranie prúdu, merací prístroj nepoužívajte na
meranie napätia, nakoľko to môže viesť k jeho poškodeniu a ohroziť bezpečnosť osoby obsluhujúcej merací
prístroj.
10. Merací prístroj sa nepokúšajte kalibrovať alebo opravovať. Ak je to potrebné, tieto činnosti musí
vykonať kvalifikovaný pracovník servisného strediska, ktorý absolvoval príslušné školenie alebo získal
príslušné oprávnenia.
11. Pred každým meraním vyberte príslušnú meraciu funkciu, ktorá sa zobrazí na LCD displeji. Vždy
najprv odpojte meracie káble od testovaného obvodu a uistite sa, že na vstup meracieho prístroja nie je
privedený žiadny signál. Meniť funkciu merania / merací rozsah v priebehu merania je zakázané.
12. Keď sa na LCD displeji zobrazí symbol ”, okamžite by ste mali vymeniť batériu za novú, aby bolo
možné zabezpečiť príslušnú presnosť meraní.
13. Ak sú meracie káble zapojené do vstupných zdierok pre meranie prúdu, použitie meracieho prístroja
na meranie napätia je zakázané.
14. Obvody meracieho prístroja nijakým spôsobom nemodifikujte, nakoľko to môže viesť k jeho poškodeniu
a ohroziť bezpečnosť osoby obsluhujúcej merací prístroj.

4. Opis bezpečnostných symbolov

- Upozornenie!
- Vysoké napätie! Nebezpečenstvo!
- Uzemnenie
- Nízke napätie batérie
- AC/DC
- V súlade s pokynmi Európskej konfederácie odborových zväzov
- Dvojitá izolácia

- Poistka

5. Opis čelného panelu a funkcií tlačidiel zariadenia

1. Model zariadenia
2. Oblasť LCD displeja
3. Funkčné tlačidlo: slúži na výber rôznych meracích funkcií.
3-1 ”Hold”: Tlačidlo podsvietenia a podržania zmeranej hodnoty na displeji. Po stlačení a podržaní tlačidla
na viac ako 2 sekundy sa zapne podsvietenie displeja. Po opätovnom stlačení a podržaní tlačidla na viac ako
2 sekundy sa podsvietenie displeja vypne. Podsvietenie displeja sa vypne aj automaticky po 10 sekundách.
Po stlačení tlačidla na menej ako 2 sekundy sa na displeji zastaví aktuálne nameraná hodnota, prípadne



sa prístroj vráti späť k normálnemu zobrazovaniu aktuálne meraných hodnôt. Pre zastavenie hodnoty na
displeji stlačte tlačidlo raz, pre návrat k normálnej prevádzke ho stlačte ešte raz.
3-2 ”Hz/DUTY”: Ak bola zvolená funkcia merania frekvencie, stlačenie tohto tlačidla umožňuje prepínať
medzi meraním frekvencie a striedy signálu. Ak bola zvolená funkcia merania AC napätia alebo AC prúdu,
stlačenie tohto tlačidla umožňuje prepínať medzi meraním napätia, prúdu, frekvencie a striedy signálu.
3-3 ”MAX/MIN”: Meranie maximálnej a minimálnej hodnoty. Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie režimu
merania maximálnej hodnoty, v ktorom sa na displeji zobrazuje maximálna nameraná hodnota. Opätov-
ným stlačením tohto tlačidla sa prepnete do režimu merania minimálnej hodnoty, v ktorom sa na displeji
zobrazuje minimálna nameraná hodnota. Po zapnutí režimu MAX/MIN sa bude na displeji zobrazovať
symbol MAX/MIN. V tomto režime nie je k dispozícii analógový stĺpcový graf, ani automatické vypnutie
zariadenia. Ak chcete režim MAX/MIN ukončiť, stlačte a na dobu 2 sekúnd podržte tlačidlo MAX/MIN.
3-4 ”Range”: Prepínač automatickej/ručnej zmeny rozsahu. Po zapnutí zariadenia sa nastaví režim auto-
matickej zmeny rozsahu, následne je možné zapnúť režim ručnej zmeny meracieho rozsahu. Po stlačení
tlačidla ”RANGE” v režime ručnej zmeny rozsahu sa merací rozsah zmení na nasledovný v poradí. Po
opätovnom stlačení tlačidla v najvyššom meracom rozsahu sa prístroj prepne do najnižšieho meracieho
rozsahu. Celý postup sa bude opakovať znovu v tom istom poradí. Ak chcete vypnúť režim ručnej zmeny
rozsahu a zapnúť režim automatickej zmeny rozsahu, stlačte a na viac ako 2 sekundy podržte tlačidlo
”RANGE”.
3-5 ”REL”: Meranie relatívnej hodnoty. Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie režimu merania relatívnej hod-
noty. Opätovným stlačením tohto tlačidla režim merania relatívnej hodnoty vypnete. Celý postup sa bude
opakovať v tom istom poradí. Stlačte a na viac ako 2 sekundy podržte tlačidlo pre zapnutie režimu RS232.
Na displeji sa zobrazí príslušný symbol a zapne sa prenos dát cez rozhranie RS232. Po opätovnom stlačení
a podržaní tlačidla na viac ako 2 sekundy sa režim RS232 vypne a symbol RS232 z displeja zmizne. Prenos
dát cez RS232 sa ukončí. Postup môžete opakovať.
4. ”POWER”: Tlačidlo napájania.
5. Tlačidlo výberu funkcie.
6. Vstupná zdierka: Kladná vstupná zdierka na meranie napätia, frekvencie, odporu, kapacity, test
diódy a test zapnúť-vypnúť. Slúži na pripojenie červeného meracieho kábla.
7. Vstupná zdierka pre prúd 10A: Kladná vstupná zdierka pre meranie AC/DC prúdu 10A. Slúži na pripo-
jenie červeného meracieho kábla.
8. Vstupná zdierka mA: Kladná vstupná zdierka pre meranie AC/DC prúdu.
9. Vstupná zdierka COM: Kladná vstupná zdierka. Slúži na pripojenie čierneho meracieho kábla.

6. Iné funkcie

1. Automatické odpojenie napájania.
Po uplynutí 15 minút bez akejkoľvek aktivity sa merací prístroj automaticky vypne. Zo vstavaného bzu-



čiaka zaznie signál minútu pred automatickým odpojením napájania. Pre opätovné zapnutie meracieho
prístroja stlačte tlačidlo napájania. Ak chcete funkciu automatického vypnutia prístroja zakázať, stlačte a
na minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo ”REL”, až kým sa na displeji nezobrazí symbol RS232. Z displeja
súčasne zmizne symbol ”APO”.

7. Vlastnosti zariadenia

7.1. Všeobecné parametre
1-1. LCD displej
1-2. Maximálna meraná hodnota: 5999. Displej 3999 (3 5/6) s automatickým zobrazením polarity a meracej
jednotky.
1-3. Analógový stĺpcový graf. 30 krát/sekundu, skladá sa zo 61 analógových stĺpcov.
1-4. Spôsob merania: Prevod A/D s dvojitou integráciou.
1-5 Vzorkovacia frekvencia: Približne 3 krát/s.
1-6. Prekročenie rozsahu: Na displeji sa zobrazí symbol „OL”.
1-7. Signalizácia vybitej batérie: Pri napätí okolo 2,4 V sa na displeji sa zobrazí symbol .
1-8. Prevádzková teplota: 0~40℃
1-9. Teplota skladovania: -10~50℃, relatívna vlhkosť <80%
1-10. Napájanie: Dve batérie 1,5V AAA
1-11. Rozmery: 185 mm × 91 mm × 49 mm (dĺžka x šírka x výška)
1-12. Hmotnosť: Približne 410 g (spolu s batériou)

7.2. Technické parametre
2-1. Presnosť: ±(% hodnoty + počet číslic), zaručené pri teplote 23±5℃ a relatívnej vlhkosti <75%.
2-2. Záručná doba kalibrácie je 1 rok od momentu opustenia továrne.

8. Napätie DC (DCV)

1- Prepínač napätia



1. Ak chcete merať napätie DC, stlačte tlačidlo ”AC/DC” a následne červený a čierny merací kábel zapojte
príslušne do zdierok “VΩHz” a “COM”, tak ako je znázornené na nižšie uvedenej schéme.
2. Implicitne predvoleným pracovným režimom meracieho prístroja je režim automatického meranie na-
pätia DC, v ktorom sa na displeji zobrazujú symboly ”DC”, ”AUTO” a ”APO”. Stlačením tlačidla ”RANGE”
zvoľte režim ručnej zmeny meracieho rozsahu. Pre zapnutie režimu merania maximálnej hodnoty stlačte
raz tlačidlo ”MAX/MIN”. Pre zapnutie režimu merania minimálnej hodnoty stlačte tlačidlo ”MAX/MIN”
ešte raz. Pre vypnutie režimu ”MAX/MIN” stlačte a na dobu 2 sekúnd podržte tlačidlo ”MAX/MIN”.
3. Meracie koncovky priložte paralelne k meracím bodom v skúšanom obvode a na displeji sa zobrazí
polarita červeného meracieho kábla a zmeraná hodnota napätia.
Pozor:
a) Nemerajte napätia vyššie ako 1000V DC alebo 750V AC.
b) Pri meraní vysokých napätí postupujte obzvlášť opatrne, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Po
ukončení merania ihneď odpojte meracie káble prístroja od testovaného obvodu.
c) Keď sa v režime manuálnej zmeny meracieho rozsahu zobrazí na displeji symbol ”OL”, znamená to, že
meraná hodnota presahuje zvolený merací rozsah a pre dokončenie merania je potrebné zvoliť väčší merací
rozsah.



1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Rozlíšenie
Vstupná impedancia: >60 MΩ pre rozsah 600 mV, 10 MΩ pre zvyšné meracie rozsahy. Ochrana proti
preťaženiu: 1000 VDC alebo 750 VAC špičkové.

9. Napätie AC (ACV)

1- Prepínač napätia

1. Stláčajte tlačidlo ”AC/DC” kým nezvolíte režim automatického merania napätia AC. Na LCD displeji sa
zobrazia symboly ”AC”, ”AUTO”, ”APO”. Červený a čierny merací kábel zapojte príslušne do zdierok ” ”
a ”COM”. Viď obrázok nižšie.
2. Implicitne predvoleným pracovným režimom meracieho prístroja je režim automatickej zmeny mera-
cieho rozsahu, v ktorom sa na displeji zobrazuje symbol ”AUTO”. Stlačením tlačidla ”RANGE” zvoľte režim
ručnej zmeny meracieho rozsahu. Funkcia merania napätia AC, tak v režime automatickej ako aj ručnej
zmeny meracieho rozsahu, umožňuje, po stlačení tlačidla ”Hz/DUTY”, meranie frekvencie / striedy signálu.
Frekvenčná odozva bude nízka, čo je vhodné pre meranie signálov s vysokým napätím a nízkou frekvenciou
v prostredí s intenzívnym rušením generovaným elektromagnetickým poľom, napr. 220V/50Hz-400Hz,
380V/50Hz-400Hz.



Pozor:
Nemerajte napätia vyššie ako 1000V DC alebo 750V AC.
Keď sa na displeji v režime ručnej zmeny meracieho rozsahu zobrazí symbol ”OL”, znamená to, že meraná
hodnota presahuje zvolený merací rozsah a pre dokončenie merania je potrebné zvoliť väčší merací rozsah.

1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Rozlíšenie
Vstupná impedancia: 10 MΩ.
Ochrana proti preťaženiu: 1000V DC alebo 750V AC špičkové
Zobrazovanie: reakcia na priemernú hodnotu (kalibrovaná na sínusoidu).
Frekvenčná odpoveď: (40 - 400)Hz.
Zobrazenie striedy signálu: (0,1%-99,9%).

10. Prúd DC (DCA)

1. Stlačte tlačidlo “ “ alebo tlačidlo “ “. Čierny merací vodič zapojte do zdierky ”COM” a červený merací
vodič do zdierky ”mA” alebo ”10A”. Viď obrázok nižšie.
2. Stlačte tlačidlo “ ” alebo tlačidlo “ ”. Zvoľte merací režim DC 600mA alebo 10A. Na LCD displeji sa
zobrazia symboly ”DC”, ”AUTO”, ”APO”.
3. Keď sa na displeji v režime ručnej zmeny meracieho rozsahu zobrazí symbol ”OL”, znamená to, že
meraná hodnota presahuje zvolený merací rozsah a pre dokončenie merania je potrebné zvoliť väčší merací
rozsah.
Pozor:
a) Nemerajte prúdy, ktorých intenzita presahuje hodnotu 10 A v režime 10A, a hodnotu 600 mA v režime
mA. Môže to viesť k prepáleniu poistky alebo k poškodeniu zariadenia.



1 - Prepínač 10A
b) Meracie káble po zapojení do zdierok pre meranie prúdu nikdy nepripájajte paralelne k žiadnemu obvodu.

1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Rozlíšenie
Maximálny vstupný prúd: 10 A (maximálne 15 s)
Ochrana proti preťaženiu: Poistka 0,6A / 250V a 10A / 250V .

11. Prúd AC (ACA)

1. Stlačte tlačidlo “ “ alebo tlačidlo “ “. Čierny merací vodič zapojte do zdierky ”COM” a červený merací
vodič do zdierky ”mA” alebo ”10A”. Viď obrázok nižšie.
2. Stlačte tlačidlo “ ” alebo tlačidlo “ ”. Zvoľte merací režim AC 600mA alebo 10A. Na LCD displeji sa
zobrazia symboly ”AC”, ”AUTO”, ”APO”.



3. Keď sa na displeji v režime ručnej zmeny meracieho rozsahu zobrazí symbol ”OL”, znamená to, že
meraná hodnota presahuje zvolený merací rozsah a pre dokončenie merania je potrebné zvoliť väčší merací
rozsah.
Pozor:
a) Nemerajte prúdy, ktorých intenzita presahuje hodnotu 10 A v režime 10A, a hodnotu 600 mA v režime
mA. Môže to viesť k prepáleniu poistky alebo k poškodeniu zariadenia.
b) Meracie káble po zapojení do zdierok pre meranie prúdu nikdy nepripájajte paralelne k žiadnemu obvodu.

1 - Prepínač 400mA

1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Rozlíšenie
Maximálny vstupný prúd: 10 A (maximálne 15 s)
Ochrana proti preťaženiu: Poistka 0,6A / 250V a 10A / 250V .



Frekvenčná odpoveď: 40 - 400 Hz
Zobrazenie striedy signálu: (0,1%-99,9%).

12. Odpor

1. Stlačte tlačidlo “ “ a červený a čierny merací kábel zapojte príslušne do zdierok ” ” a “COM”.
2. Stláčajte tlačidlo “ “ až kým nezvolíte režim merania odporu. Na LCD displeji sa zobrazí príslušný
symbol. Pri meraní odporu v režime automatickej zmeny meracieho rozsahu sa môžete tlačidlom ”Range”
prepnúť na ručný režim zmeny rozsahu.

1 - Prepínač 10A
Pozor:
a) Pred meraním kapacity odpojte obvod od napájacieho zdroja a úplne vybite všetky v obvode sa nachá-
dzajúce kondenzátory.
b) Pri meraní odporu môže prítomnosť akéhokoľvek napätia viesť k nepresným výsledkom a v prípade
prekročenia napätia 250 V môže dôjsť k poškodeniu meracieho prístroja alebo k ohrozeniu bezpečnosti
osoby obsluhujúcej merací prístroj.
c) Pri používaní rozsahu 600Ω najprv navzájom skratujte obe meracie koncovky a zmerajte odpor meracích
vodičov a následne takto nameranú hodnotu odpočítajte od výsledku samotného merania.



1 - Prepínač odporu

1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Rozlíšenie
Napätie naprázdno: 600 mV.
Ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo AC, špička.



13. Test diódy a skúška zapnúť-vypnúť

1. Stlačte tlačidlo “ “ a červený a čierny merací kábel zapojte príslušne do zdierok ” ” a “COM”.
2. Ak chcete vybrať test diódy a alebo funkciu bzučiaka, stlačte tlačidlo “ ”. V režime testu diódy sa na
displeji zobrazuje symbol ” ”, symbol napätia a symbol bzučiaka ” ”.
3. Červenú meraciu koncovku pripojte k anóde diódy a čiernu meraciu sondu k jej katóde.
Pozor:
a) Ak bude dióda otvorená, prípadne ak bude jej polarita opačná, na displeji sa zobrazí symbol ”OL”.
b) Pred testom diódy odpojte napájanie obvodu a úplne vybite všetky v obvode sa nachádzajúce kondenzá-
tory.
c) Po ukončení merania ihneď odpojte meracie káble prístroja od testovaného obvodu.
Rozsah /// Zobrazovaná hodnota /// Parametre testu

/// Pokles napätia na dióde v priepustnom smere /// Skúšobný prúd DC má intenzitu približne 1,0 mA a
záverné napätie je približne 3,0 V.

/// Ak bzučiak vydáva dlhý zvukový signál, znamená to, že medzi dvoma bodmi je odpor 30 Ω /// Napätie
naprázdno je približne 1,2 V.
Ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo AC, špička

1 - Prepínač odporu



2. Prepínač diódy

14. Kapacita (C)

1. Stlačte tlačidlo “ “ a červený a čierny merací kábel zapojte príslušne do zdierok ” ” a “COM”.
2. Ak chcete zvoliť meranie kapacity s automatickou zmenou rozsahu, stlačte tlačidlo “ ”. Na LCD displeji
sa zobrazí príslušný symbol. Režim ručnej zmeny meracieho rozsahu ani stĺpcový graf nie sú v prípade
merania kapacity k dispozícii.
Pozor:
a) Pred meraním kapacity odpojte obvod od napájacieho zdroja a úplne vybite všetky v obvode sa nachá-
dzajúce kondenzátory.
b) Pri meraní veľkých kapacít môže ustálenie výsledku merania trochu trvať, pri meraní kapacity 100 uF
je potrebných približne 15 sekúnd.
c) Po ukončení merania ihneď odpojte meracie káble prístroja od testovaného obvodu.



1 - Prepínač kapacity

1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Rozlíšenie
Ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo AC, špička



15. Frekvencia (Hz)

1. Ak chcete zapnúť funkciu merania frekvencie, stlačte tlačidlo ” ”. Červený a čierny merací kábel
zapojte do zdierok “VΩHz” a “COM”, príslušne.
2. Meracie káble pripojte paralelne k meranému obvodu a výsledok merania frekvencie prečítajte na disp-
leji. (Pozor: V tomto režime sa nezobrazuje analógový stĺpcový graf).
3. Ak chcete pri meraní frekvencie zmerať striedu signálu, stlačte raz tlačidlo ”Hz/DUTY”. Ak sa chcete
vrátiť späť k meraniu frekvencie, stlačte tlačidlo ”Hz/DUTY” ešte raz.
4. Výsledky meraní si môžete prečítať na displeji.
Pozor:
a) Na vstup zariadenia neprivádzajte signál s napätím väčším ako 60V, nakoľko to môže viesť k poškodeniu
zariadenia, prípadne to môže ohroziť bezpečnosť osoby obsluhujúcej merací prístroj.
b) Po ukončení merania ihneď odpojte meracie káble prístroja od testovaného obvodu.

1 - Prepínač frekvencie



1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Rozlíšenie
Vstupná citlivosť: Efektívna hodnota 1,5 V. Ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo AC, špička.

16. Meranie teploty

1 - Prepínač teploty



1. Stlačte a na viac ako 2 sekundy podržte tlačidlo ”, zvoľte režim merania teploty v stupňoch Celzia.
Na displeji sa zobrazí symbol teploty. Ak chcete zmeniť meraciu jednotku na stupne Fahrenheita, stlačte
tlačidlo ” ” ešte raz. Postup môžete viackrát tak isto opakovať. Ak chcete režim merania teploty vypnúť,
stlačte a na viac ako 2 sekundy podržte tlačidlo ” ”.
2. Kladný a záporný merací kábel zapojte príslušne do zdierok ” ” a ”COM”.

1 - Prepínač teploty
3. Meraciu koncovku teplotnej sondy priložte k povrchu predmetu, ktorého teplotu chcete zmerať. Viď
obrázok vpravo.
4. Na displeji si prečítajte výsledok merania.
Pozor:
a) Keď sa teplotná sonda nedotýka žiadneho povrchu, na displeji sa zobrazuje okolitá teplota.
b) Teplotnú sondu svojvoľne nemeňte, nakoľko to môže byť príčinou nižšej presnosti pri meraní.
c) Na vstupy prístroja nikdy pri meraní teploty neprivádzajte napätie, pretože to môže viesť k poškodeniu
meracieho prístroja.



1 - Rozsah
2 - Presnosť
3 - Rozlíšenie
Teplotná sonda typu K (nikel-chróm - nikel-kremík) banánového typu.

17. Prenos dát

1. V závislosti od modelu zariadenia, ktoré vlastníte, nainštalujte z priloženého CD disku príslušný softvér.
2. Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Viď obrázok vpravo:
3. Stlačte a na viac ako 2 sekundy podržte tlačidlo ”RS232/REL”, až kým sa na LCD displeji nezobrazí
symbol ”RS232/REL”.
4. Namerané údaje môžete po ich prenesení do počítača archivovať, analyzovať, spracovávať alebo tlačiť.
Viac informácií nájdete v návode na obsluhu softvéru.

18. Údržba zariadenia

Tento merací prístroj je zložité zariadenie a užívateľ by nemal jeho obvody samostatne meniť.



1. Merací prístroj chráňte pred vodou, prachom a pred pádom.
2. Merací prístroj neskladujte v miestach s vysokou teplotou, vysokou relatívnou vlhkosťou a v blízku
silných elektromagnetických polí.
3. Vonkajší kryt meracieho prístroja čistite vlhkou handričkou namočenou v jemnom čistiacom prostriedku.
Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne látky ani alkohol.
4. Ak merací vodič neplánujete dlhší čas používať, pred jeho uskladnením z neho vytiahnite batérie, aby
nedošlo k úniku elektrolytov, čo by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia.
5. Zvýšenú pozornosť venujte batériám a akonáhle sa na LCD displeji zobrazí blikajúci symbol ” ”, batérie
treba ihneď vymeniť za nové.
Pri výmene batérie:
1) Na zadnej strane zariadenia odskrutkujte skrutku, ktorá zabezpečuje kryt priestoru pre batérie a kryt
odstráňte.
2) Z meracieho prístroja vytiahnite dve batérie 3V a vymeňte ich za dve nové. Môžete použiť ľubovoľné ba-
térie 3V, avšak ak chcete dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť batérie, odporúčame používať alkalické batérie.
3) Nasaďte kryt priestoru pre batérie a utiahnite skrutku.
4) Výmena poistky: postup pri výmene poistky je taký istý ako vyššie opísaný postup. Pri výmene poistky
používajte poistky rovnakej veľkosti a rovnakého typu.
Poznámky:
1. Na vstup zariadenia neprivádzajte napätie DC ani AC, ktorého špičková hodnota presahuje 1000 V.
2. V režime merania prúdu, odporu, testu diódy alebo bzučiaka nikdy nevykonávajte merania elektrického
napätia.
3. Prístroj nepoužívajte, ak sú v ňom zle namontované batérie, prípadne ak je kryt priestoru pre batérie
uvoľnený, prípadne celkom odstránený.
4. Pred výmenou batérií alebo poistky odpojte meracie vodiče od meraného obvodu a odpojte napájanie
meracieho prístroja.


