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NÁVOD NA OBSLUHU  



 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE  
Displej: LCD, 3½ digitov s maximálnou zobrazenou 
hodnotou 1999 
Vzorkovanie: 2,5 x/sekundu 
Polarizácia: automatická, zobrazenie zápornej 
polarizácie (-) 
Prekro čenie rozsahu: zobrazovaná správa (OL) 
alebo (-OL) 
Nula: automaticky 
Pracovná teplota: 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH 
<70 % 
Teplota skladovania: -20 °C ÷ 60 °C, relatívna 
vlhkosť RH <80 % 
Presnos ť stanovená pre: teplotu 23 °C ± 5 °C, 
vlhkosť: RH <75 % 
Presnos ť je uvedená ako:  ± (% z nameranej 
hodnoty + počet najmenej významných digitov) 
Napájanie: 9 V batéria NEDA1604 (JIS 006P, IEC 
6F22) 

Stav batérie: zobrazenie symbolu , ak napätie 

batérie klesne pod menovitú hodnotu. 
Životnos ť batérie: 60 hodín pre štandardnú zinkovo-
uhlíkovú batériu 
Rozmery a hmotnos ť: 200 x 90 x 40 [mm], cca 400 
g s batériou 
Príslušenstvo: pár meracích káblov, náhradná 
poistka (v merači),  9 V batéria, návod na obsluhu 
 
Jednosmerné napätie  DC 

Rozsah  Rozlíšenie  Presnos ť Vstupná  
impedancia  

20 V 10 mV ± (2,0 % + 
1 c) 

1 MΩ 

 
Ochrana proti prepätiu: 25 VDC/VRMS 

 
Teplota (merania sondou typu K) 
Rozsah Rozlíšenie Presnosť 
-20 °C~ 
500 °C 

1 °C ±(2,0 % + 3 c) 

500 °C~ 
750 °C 

±(3,0 % + 2 c) 

 
Test diód, test spojitosti  

 
Merací 

prúd  

Rozlíše nie 
(týka sa  
údajov 
napätia)  

 
Presnos ť 

Napätie 
rozpojeného 
obvodu  

1,0 mA ± 
0,6 mA 

 
1 mV ±(3,0 % + 

1 c) 
3,0 V DC 
(typické) 

 
Zobrazuje napätie v smere vodivosti 
Test spojitosti: <30 Ω 
Ochrana proti preťaženiu: 25 V DC/VRMS 

 
Výstupný signál 

 
Signál  

Napätie Frekvenc ia Vstup
ná imp.  Hi 

(vysoké)  Lo  
(nízke) 

+3 V, - 
0,5 V, 

obdĺžnik 
vypln. 

50 % 

 
cca 
+5 V 

 
cca - 

2 V 

 
 

2,5 kHz 

 
 

3,5 kΩ 

 
 
 

Frekvencia (automatické rozsahy)  
Rozsah  Rozlíšenie  Presnos ť 

2 kHz 1 Hz 
 
 
 

0,1 % + 1 c 
20 kHz 10 Hz 

200 kHz 100 Hz 

15 MHz 1 kHz  

Citlivosť: 1,0 VRMS min. (TTL signál)  
Ochrana proti preťaženiu: 25 VDC/VRMS 
 
Kapacita  

Rozsah  Rozlíšenie  Presnos ť Meracia  
frekvencia  

 200 pF 0,1 pF 2,0 % + 30 c  
1000 Hz 2 nF 1 pF  

 
2,0 % + 10 c 

20 nF 10 pF 
200 nF 100 pF  

80 Hz 
2 µF 1 nF 
20 µF 10 nF 26 Hz 

200 µF 100 nF  
2,0 % + 10 c 

 
10,5 Hz 2000 µF 1 µF 

20 mF 10 µF 
Ochrana proti preťaženiu: 0,1 A/250 V rýchlopoistka 
Upozornenie: Na nižších rozsahoch, t. j. 200 pF a 2 nF 
od výsledku merania odčítajte hodnotu vnútornej 
kapacity (zobrazenie s rozovretými meracími 
káblami). 
 
Odpor  
 

Rozsah  
 

Rozlíšenie  
 

Presnos ť 
Napätí 

otvoreného 
obvodu  

200 Ω 100 mΩ 3,0 % + 3 c 3,0 VDC 
2 kΩ 1 Ω 

 
 

3,0 % + 1 c 

 
 

0,3 VDC 

20 kΩ 10 Ω 

200 kΩ 100 Ω 

2000 kΩ 1 kΩ 
20 MΩ 10 kΩ 2,0 % + 2 c 
200 MΩ 100 kΩ (5 % +10 c)*) 3,0 VDC 

2000 MΩ 1 MΩ 
Ochrana proti preťaženiu: 25 V DC/VRMS 
*) V rozsahu 200 M Ω odčítajte od zobrazenej 
hodnoty 1 M Ω, v rozsahu 2000 M Ω odčítajte od 
zobrazenej hodnoty 10 M Ω 
 
Induk čnos ť 
 

Ochrana proti preťaženiu: 0,1 A/250 V rýchlopoistka 
Upozornenie: Na nižších rozsahoch, t. j. 200 µH a 2 
mH od výsledku merania odčítajte hodnotu vnútornej 
indukčnosti (zobrazenie so spojenými meracími 
káblami). 
 
 
 
 

Rozsah  Rozlíšenie  Presnos ť Meracia 
frekvencia  

200 µH 100 nH  
 
 

5,0 % + 3 c 

 
1000 Hz 2 mH 1 µH 

20 mH 10 µH 
200 mH 100 µH  

80 Hz 
2 H 1 mH 
20 H 10 mH 26 Hz 



MERANIE 
Elektrické rušenie a intenzívne elektromagnetické 
polia, ktoré vysielajú elektrické zariadenia, môžu 
rušiť prácu meracieho obvodu. Zariadenie môže tiež 
reagovať na nežiaduce signály, ktoré môžu vznikať 
v meracom obvode. V každom prípade užívateľ musí 
venovať zvláštnu pozornosť a dodržiavať opatrenia s 
cieľom zamedzenia získaniu nesprávnych výsledkov 
počas merania v mieste výskytu elektrických rušení. 
 
Meranie jednosmerného napätia DCV  

1. Červený merací kábel pripojte do zdierky „DCV-
DIODE-Hz” „+” a čierny merací kábel do zdierky „DCV- 
DIODE-Hz” „-”. 
2. Zvoľte DC 20 V prepínačom rozsahov/funkcií.  
3. Priložte meracie sondy k meracím bodom. 
4. V prípade opačnej polarizácie sa na displeji zobrazí 
symbol „-„ pred zobrazením napätia. 
 
Meranie teploty  

   UPOZORNENIE 
Pred meraním bezpodmienečne odpojte 
meracie vodiče. 

 
1. Prepínačom rozsahov/funkcií zvoľte 
„TEMPERATURE ºC”. 
2. Sondu typu K pripojte v súlade s označením „+” a „-”. 
3. Koncovku meracej sondy priložte k meranému bodu a 
prečítajte hodnotu teploty z displeja. 
 
Test diód a spojitosti spojov  

1. Červený merací kábel pripojte do zdierky „DCV-
DIODE-Hz” „+” a čierny merací kábel do zdierky „DCV- 
DIODE-Hz” „-”. 
2. Prepínačom rozsahov/funkcií zvoľte „DIODE ”. 
3. Vypnite napájanie meraného obvodu. 
4. Sondy meracích vodičov priložte k dióde v smere 
vedenia. Pokles napätia v smere vedenia na kremíkovej 
dióde je cca 0,6 V. 
5. Vystriedajte sondy. Údaj funkčnej diódy v záverovom 
smere musí byť „OL“.  
6. Ak bola dióda testovaná v pripojenom obvode a pre 
meranie v oboch smeroch má údaj malú hodnotu, môže 
to znamenať, že dióda je premostená odporom <1 kΩ. 
V takom prípade, aby sme dosiahli správne výsledky, 
musí byť dióda odpojená od obvodu. 
7. Ak je nameraná hodnota menšia než 30 Ω, tento jav 
bude signalizovaný zvukom bzučiaka. 
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Výstup obd ĺžnikového signálu  
1. Prepínačom rozsahov/funkcií zvoľte „2,5 kHz ”. 
2. Červený merací kábel pripojte do zdierky „DCV-
DIODE-Hz” „+” a čierny merací kábel do zdierky „DCV- 
DIODE-Hz” „-”. 
3. Sondy priložte k vstupným bodom signálu. 
 
Meranie frekvencie  
1. Prepínačom rozsahov/funkcií zvoľte „15 MHz”. 
2. Červený merací kábel pripojte do zdierky „DCV-
DIODE-Hz” „+” a čierny merací kábel do zdierky „DCV- 
DIODE-Hz” „-”. 
3. Priložte meracie sondy k meracím bodom a prečítajte 
zobrazenú hodnotu frekvencie. 
 
Meranie kapacity 
1. Pred zapojením kondenzátora ho najprv vybite. 
2. Prepínačom rozsahov/funkcií zvoľte príslušný merací 
rozsah F. 
3. Výstupy kondenzátora pripojte priamo do zdierky Cx 
alebo do zdierok meracích káblov. 
4. Je zakázané privádzať k týmto vstupom akékoľvek 
externé napätie. Toto môže spôsobiť vážne poškodenie 
merača. 
5. Nameranú hodnotu prečítajte priamo z displeja. 
Pokiaľ je zobrazený symbol „OL”, tak to znamená, že 
meraná hodnota prekročila merací rozsah. V takom 
prípade rozsah zmeňte na príslušne väčší. 
Upozornenie: Na nižších rozsahoch, t. j. 200 pF a 2 nH 
od výsledku merania odčítajte hodnotu vnútornej 
kapacity (zobrazenie s rozovretými meracími káblami). 
 
Meranie odporu  
1. Prepínačom rozsahov/funkcií zvoľte príslušný merací 
rozsah Ω. 
2. Je zakázané privádzať k týmto vstupom akékoľvek 
externé napätie. Toto môže spôsobiť vážne 
poškodenie merača. 
3. Výstup rezistora pripojte priamo k zdierke Rx alebo 
k zdierkam meracích vodičov. 
4. Hodnotu zobrazenia prečítajte priamo z displeja. 
Pokiaľ je zobrazený symbol „OL”, tak to znamená, že 
meraná hodnota prekročila merací rozsah. V takom 
prípade rozsah zmeňte na príslušne väčší.  
Upozornenie:  Presnosť merania môže byť menšia v 
prípade, keď je meranie vykonávané blízko zariadenia 
vysielajúceho elektromagnetické pole, napr. rádio, 
telefón, atď. 
 
V rozsahu 200 M Ω odčítajte od zobrazenej hodnoty 1 M Ω, v 
rozsahu 2000 M Ω odčítajte od zobrazenej hodnoty 10 M Ω. 



 

Meranie induk čnosti  
1. Prepínačom rozsahov/funkcií zvoľte príslušný 
merací rozsah H. 
2. Je zakázané privádzať k týmto vstupom 
akékoľvek externé napätie. Toto môže spôsobiť 
vážne poškodenie merača. 
3. Výstupy cievky pripojte priamo do zdierky Lx 
alebo do zdierok meracích vodičov. 
4. Nameranú hodnotu prečítajte priamo z displeja. 
Pokiaľ je zobrazený symbol „OL”, znamená to, že 
meraná hodnota prekročila merací rozsah. V takom 
prípade rozsah zmeňte na príslušne väčší. 
Upozornenie: Na nižších rozsahoch, t. j. 200 pF a 2 
nH od výsledku merania odčítajte hodnotu vnútornej 
kapacity (zobrazenie s rozovretými meracími 
káblami). 

 
ÚDRŽBA  

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
Zariadenie podlieha smernici WEEE 
2002/96/EC. Uvedený symbol 
znamená, že produkt musí byť 
likvidovaný oddelene a mal by byť 
odovzdaný do príslušného zberného 
miesta. Nevyhadzujte ho spolu 
s bežnými odpadmi. Ak chcete získať 
viac informácií, kontaktujte 
obchodného zástupcu alebo miestne 
orgány zodpovedné za správu 
odpadov. 

  
UPOZORNENIE 

Pred výmenou batérie alebo poistky odpojte od 
merača meracie vodiče. 

 
Výmena batérie  
Merač je napájaný 9 V batériou typu NEDA1604, 
IEC 6F22. 

Ak sa na displeji zobrazí symbol „ ”, 
znamená to, že batéria bude čoskoro vybitá a je 
potrebné ju vymeniť, pretože taký stav môže 
spôsobiť chybné zobrazenie nameraných hodnôt. 
Pre výmenu batérie odskrutkujte dve skrutky, ktoré 
sú zozadu skrine, potom snímte kryt na batérie. 
Vyberte starú batériu a nahraďte ju novou s 
rovnakými parametrami. Potom zavrite kryt na 
batérie a zaskrutkujte skrutky. 

 
Výmena poistiek  
Ak nie je možné vykonať meranie kapacity alebo 
indukčnosti, znamená to, že je potrebné 
skontrolovať poistky. Aby ste sa dostali k poistkám, 
odskrutkujte dve skrutky, ktoré sú zozadu skrine, 
potom snímte kryt na batérie. Poistky F1 vymeňte 
iba za nové rovnakého typu a s nasledujúcimi 
parametrami: rýchlopoistka 0,1 A/250 V. Potom 
zavrite kryt a zaskrutkujte skrutky. 

 
Čistenie  
Preto, aby ste udržali merač v dobrom stave, 
musíte raz za čas pretrieť skriňu merača mäkkou 
utierkou navlhčenou v malom množstve čistiaceho 
prostriedku. Na čistenie nepoužívajte brúsne 
prostriedky ani rozpúšťadlá. 
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