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Wstęp 

Gratulujemy zakupu mostka RLC firmy Extech, model 380193. Urządzenie to umożliwia 
dokładne pomiary pojemności, indukcyjności i rezystancji przy częstotliwości testowej z 
zakresu 120Hz – 1kHz. Podwójny wyświetlacz umożliwia jednoczesną obserwację 
współczynnika dobroci, strat lub wartości rezystancji w równoważnym obwodzie szeregowym 
lub równoległym. 

Interfejs RS-232c wraz z akwizycją danych umożliwia użytkownikowi na przesyłanie wyników 
pomiarów do komputera PC, dzięki czemu można je zapisać, przeglądać, wydrukować i 
wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego w celu utworzenia wykresu lub przetworzenia w 
inny sposób. 

Miernik ten dostarczany jest w pełni przetestowany i skalibrowany. Ostrożne obchodzenie się 
z nim zapewni lata bezawaryjnej pracy. 

Międzynarodowe symbole bezpiecze ństwa 

 

Uwaga! Odnieś się do instrukcji obsługi w celu uzyskania dalszych informacji. 

 

Uwaga! Ryzyko porażenia prądem 

 

Uziemienie 

 

Procedury dotycz ące bezpiecze ństwa 

1. Należy upewnić się, że wszystkie pokrywy są poprawnie zamknięte i zabezpieczone. 

2. Zawsze należy odłączyć przewody pomiarowe przed przystąpieniem do wymiany 
baterii lub bezpiecznika. 

3. Przed rozpoczęciem wykonywania pomiarów należy sprawdzić czy przewody 
pomiarowe i miernik nie są uszkodzone. W przypadku zauważenia usterki należy ją 
usunąć przed rozpoczęciem pracy. 

4. W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie należy narażać 
tego urządzenia na deszcz lub wilgoć. 

5. Nie należy przekraczać granicznych wartości wejściowych. 

6. Przed przystąpieniem do pomiaru indukcyjności, pojemności lub rezystancji zawsze 
rozładuj wszystkie kondensatory i odłącz zasilanie od obwodu. 

7. Jeśli nie zamierzasz korzystać z miernika przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego 
baterię. 
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SPECYFIKACJE 

Pojemno ść przy 120Hz 

Zakres Dokładno ść Cx Dokładno ść DF Uwagi 

9.999mF 
±(5.0% odczytu + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

±(10% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

Po kalibracji 
(zwora) 

1999.9µF 
±(1.0% odczytu + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

±(2% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

Po kalibracji 
(zwora) 

199.99µF 
±(0.7% odczytu + 3 cyfry) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 
 

19.999µF 
±(0.7% odczytu + 3 cyfry) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 
 

1999.9nF 
±(0.7% odczytu + 3 cyfry) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 
 

199.99nF 
±(0.7% odczytu + 5 cyfr) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.5) 

Po kalibracji 
(przerwa) 

19.999nF 
±(1.0% odczytu + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

±(2.0% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

Po kalibracji 
(przerwa) 

 
Pojemno ść przy 1kHz 

Zakres Dokładno ść Cx Dokładno ść DF Uwagi 

999.9µF 
±(5.0% odczytu + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

±(10% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

Po kalibracji 
(zwora) 

199.99µF 
±(1.0% odczytu + 3 cyfry) 

(DF<0.5) 

±(2.0% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.5) 

Po kalibracji 
(zwora) 

19.999µF 
±(0.7% odczytu + 3 cyfry) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 
 

1999.9nF 
±(0.7% odczytu + 3 cyfry) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 
 

199.99nF 
±(0.7% odczytu + 5 cyfr) 

(DF<0.5) 

±(0.7% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 
 

19.999nF 
±(0.7% odczytu + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

±(0.7% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

Po kalibracji 
(przerwa) 

1999.9pF 
±(1.0% odczytu + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

±(2.0% odczytu + 100/Cx + 5 cyfr) 

(DF<0.1) 

Po kalibracji 
(przerwa) 
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Indukcja przy 120Hz 

Zakres Dokładno ść Lx (DF<0.5) 
Dokładno ść DF 

(DF<0.5) 
Uwagi 

10000H Nie określona Nie określona  

1999.9H 
±(1.0% odczytu + Lx/10000 + 5 
cyfr) 

±(2.0% odczytu + 100/Lx + 5 
cyfr) 

Po kalibracji 
(przerwa) 

199.99H 
±(0.7% odczytu + Lx/10000 + 5 
cyfr) 

±(1.2% odczytu + 100/Lx + 5 
cyfr) 

 

19.999H 
±(0.7% odczytu + Lx/10000 + 5 
cyfr) 

±(1.2% odczytu + 100/Lx + 5 
cyfr) 

 

1999.9mH 
±(0.7% odczytu + Lx/10000 + 5 
cyfr) 

±(1.2% odczytu + 100/Lx + 5 
cyfr) 

 

199.99mH 
±(1.0% odczytu + Lx/10000 + 5 
cyfr) 

±(3.0% odczytu + 100/Lx + 5 
cyfr) 

Po kalibracji 
(zwora) 

19.999mH 
±(2.0% odczytu + Lx/10000 + 5 
cyfr) 

±(10% odczytu + 100/Lx + 5 
cyfr) 

Po kalibracji 
(zwora) 

 

Indukcja przy 1kHz 

Zakres Dokładno ść Lx (DF<0.5) Dokładno ść DF 

(DF<0.5) 

Uwagi 

1999.9H Nie określona Nie określona  

199.99H ±(1.0% odczytu + Lx/10000 + 
5 cyfr) 

±(1.2% odczytu + 100/Lx 
+ 5 cyfr) 

Po kalibracji 
(przerwa) 

19.999H ±(0.7% odczytu + Lx/10000 + 
5 cyfr) 

±(1.2% odczytu + 100/Lx 
+ 5 cyfr) 

 

1999.9mH ±(0.7% odczytu + Lx/10000 + 
5 cyfr) 

±(1.2% odczytu + 100/Lx 
+ 5 cyfr) 

 

199.99mH ±(1.2% odczytu + Lx/10000 + 
5 cyfr) 

±(1.2% odczytu + 100/Lx 
+ 5 cyfr) 

 

19.999mH ±(2.0% odczytu + Lx/10000 + 
5 cyfr) 

±(5.0% odczytu + 100/Lx 
+ 5 cyfr) 

Po kalibracji 
(zwora) 

1999.9µH ±(2.0% odczytu + Lx/10000 + 
5 cyfr) 

±(10% odczytu + 100/Lx 
+ 5 cyfr) 

Po kalibracji 
(zwora) 

 

Uwaga:  Lx lub Cx jest odczytem C lub L z wyświetlacza bez oznaczenia zakresu. Np. dla 
odczytu 18.888 użyj 18888 jako współczynnik. 
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Rezystancja 

Zakres Dokładność (1kHz i 120Hz) Uwagi 

10.000MΩ ±(2.0% odczytu + 8 cyfr) Po kalibracji (przerwa) 

1.9999MΩ ±(0.5% odczytu + 5 cyfr) Po kalibracji (przerwa) 

199.99kΩ ±(0.5% odczytu + 3 cyfry)  

19.999kΩ ±(0.5% odczytu + 3 cyfry)  

1.9999kΩ ±(0.5% odczytu + 3 cyfry)  

199.99Ω ±(0.8% odczytu + 5 cyfr) Po kalibracji (zwora) 

0.020 do 19.999Ω ±(1.2% odczytu + 8 cyfr) Po kalibracji (zwora) 

*Uwaga:  Dla pomiarów rezystancji powyżej 1MΩ, impedancje szeregowe i równoległe mogą 
powodować błędy pomiarowe (zwłaszcza przy 1kHz). Efekt ten jest często widoczny w dekadach 
rezystancyjnych, gdzie zmierzona wartość AC może różnić się od skalibrowanej wartości DC. 
Skorzystaj z rezystorów o stałej niskiej induktancji (rezystory warstwowe lub równoważne) do kalibracji 
dużych wartości rezystancji lub certyfikowania. 

Uwaga:   Na zakresie 20Ω, efektywne pomiary muszą mieć co najmniej 20 cyfr. 

 

Częstotliwość testowa (dokładność):  122.88Hz (±4Hz) i 1kHz (±4Hz) 

Wyświetlacz:      Podwójny, podświetlany LCD 4½ cyfry 

Sygnalizacja przekroczenia zakresu:  Symbol „OL” na wyświetlaczu 

Wskaźnik wyczerpanej baterii:   Na wyświetlaczu pojawi się symbol  

Automatyczne wyłączenie:    Po upływie 10 minut braku aktywności 
Warunki pracy:   0°C do 50°C (32°F do 122°F), 

<80% wilgotności względnej 
Warunki przechowywania:   -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) 

<80% wilgotności względnej (z wyjętą 
baterią) 

Zasilanie:  Bateria 9V lub opcjonalne zasilanie 
zewnętrzne 12V-15V / 50mA (około). 

Bezpiecznik:  0.1A/250V bezzwłoczny 
Wymiary:  19.2 x 9.1 x 5.25cm 
Ciężar:  365g 
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Opis miernika 

1. Wyświetlacz  Q/D/R 

2. Wyświetlacz L/C/R 

3. Klawiatura 

4. Bezpośrednie gniazda pomiarowe 

5. Gniazda wejściowe 

6. Gniazdo zasilania zewnętrznego 

7. Futerał ochronny 

8. Pojemnik na baterię (z tyłu) 

Symbole i wska źniki wy świetlacza 

APO  Automatyczne wyłączenie 

R  Aktywny tryb zapisu 

MAX  Maksymalny odczyt 

MIN  Minimalny odczyt 

AVG  Średni odczyt 

AUTO  Włączony tryb automatycznej 
zmiany zakresu 

H  Włączony tryb zatrzymania odczytu 

SET  Włączony tryb ustawień 

TOL  Włączony tryb tolerancji 

PAL  Równoważny obwód równoległy 

SER  Równoważny obwód szeregowy 

D  Współczynnik strat 

Q  Współczynnik dobroci 

R  Rezystancja 

L  Indukcja 

C  Pojemność 

1KHz  Częstotliwość testowa 1kHz 

120Hz  Częstotliwość testowa 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 (jednostka indukcji) 

F  Farady (jednostka pojemności) 
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Ω  Omy (jednostka rezystancji) 

  Górna wartość graniczna 

  Dolna wartość graniczna 

  Tryb pomiarów względnych 

  Słaba bateria 

%  Tolerancja (procentowo) 

 

Instrukcja wykonywania pomiarów 
 
UWAGA: Wykonywanie pomiarów elementów znajdujących się w obwodach pod napięciem 
spowoduje powstawanie błędów pomiarowych i może spowodować uszkodzenie miernika. 
Zawsze należy odłączyć zasilanie i odłączyć dany element od obwodu, żeby uzyskać 
dokładny pomiar. 

 
UWAGA:  Nigdy nie należy podawać napięcia na gniazda wejściowe. Przed przystąpieniem 
do wykonywania pomiarów należy rozładować wszystkie kondensatory. 

 

Uwaga:  Wskazówki dotyczące pomiarów rezystancji <0.5 oma. 
1. Używaj dodatniego zacisku krokodylkowego. 
2. Przeprowadź kalibrację zwarciową w celu usunięcia impedancji wewnętrznych. 
3. Wyczyść styki i wyprowadzenia testowanego elementu w celu zminimalizowania 

rezystancji stykowej. 

 

Zasilanie 

1. Naciśnij przycisk zasilania , żeby włączyć lub wyłączyć miernik. 
2. Automatyczne wyłączenie (APO) 

Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 minut, miernik wyłączy się 

automatycznie. Po automatycznym wyłączeniu naciśnij przycisk , żeby włączyć 
miernik ponownie. 

3. Dezaktywacja funkcji automatycznego wyłączenia 
Żeby dezaktywować funkcję automatycznego wyłączenia wyłącz miernik, a następnie 

naciśnij i przytrzymaj przycisk  do momentu pojawienia się na wyświetlaczu 
symbolu „APO OFF” . Funkcja automatycznego wyłączenia będzie również 
nieaktywna w trybie rejestracji MIN MAX oraz gdy miernik jest zasilany z 
zewnętrznego zasilacza. 

 
 
 
 
 



 7 

Wybór cz ęstotliwo ści 
Naciśnij przycisk FREQ, żeby wybrać częstotliwość testową 120Hz lub 1kHz. Wartość 
wybranej częstotliwości pojawi się na wyświetlaczu. 
Generalnie częstotliwość 120Hz będzie wykorzystywana do pomiarów dużych 
kondensatorów elektrolitycznych, a częstotliwość 1kHz do wszystkich innych pomiarów. 
 
Wybór trybu równoległego/szeregowego 
Naciśnij przycisk PAL SER , żeby wybrać tryb szeregowy (SER) lub równoległy (PAL) 
obwodu równoważnego. Na wyświetlaczu pojawi się symbol danego trybu „SER” lub „PAL”. 
Tryb ten określa stratę rezystancji induktora lub kondensatora jako stratę szeregową lub 
równoległą. Generalnie duże impedancje mierzy się w trybie równoległym a małe impedancje 
w trybie szeregowym. 
 
Wybór zakresu 
Miernik uruchamia się w trybie automatycznej zmiany zakresu – na wyświetlaczu widoczny 
jest symbol „AUTO” . Każde naciśnięcie przycisku RANGE spowoduje zmianę zakresu dla 
wybranego parametru. Żeby wyjść z trybu ręcznej zmiany zakresu, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk RANGE przez 2 sekundy. 
 
Wybór indukcji, pojemno ści, rezystancji 
Przycisk L/C/R służy do wyboru głównego trybu pomiaru. Każdorazowe naciśnięcie 
przycisku spowoduje wybór trybu pomiaru indukcji (L), pojemności (C) lub rezystancji (R) 
oraz pojawienie się odpowiedniej jednostki pomiarowej na głównym wyświetlaczu: H (henry), 
F (farady) lub ΩΩΩΩ (omy). 
 
Wybór dobroci, strat, rezystancji 
Przycisk Q/D/R służy do wyboru drugiego trybu pomiaru. Każdorazowe naciśnięcie przycisku 
spowoduje pojawienie się jednostki dobroci (Q), strat (D) lub rezystancji (R) na dodatkowym 
wyświetlaczu. 
 
Zatrzymanie odczytu i pod świetlenie wy świetlacza 
Przycisk HOLD  służy do zatrzymania odczytu i włączenia podświetlenia wyświetlacza. Po 

naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się symbol  i ostatni wykonany pomiar 
zostanie zatrzymany na wyświetlaczu. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 
trybu zatrzymania odczytu. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wciśniętego przez 2 
sekundy spowoduje włączenie podświetlenia wyświetlacza. Żeby zapobiec szybkiemu 
wyczerpywaniu się baterii, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy ponownie, 
wyłączając podświetlenie lub odczekaj 1 minutę aż podświetlenie wyłączy się automatycznie. 
 
Wybór odczytu maksymalnego, minimalnego lub średniego 
Przycisk MAX MIN służy do włączenia funkcji zapisu. Po naciśnięciu przycisku na 

wyświetlaczu pojawi się symbol  i miernik będzie zapamiętywał zmierzoną wartość 
minimalną, maksymalną i średnią. Po włączeniu tego trybu funkcja automatycznego 
wyłączenia miernika oraz przyciski funkcyjne są nieaktywne. 
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Tryb Max-Min  
1. Ustaw wszystkie parametry funkcji do pomiaru. 
2. Naciśnij przycisk MAX MIN. Po upływie około 6 sekund na wyświetlaczu pojawi się 

symbol „R” i miernik wyda dźwięk. Dźwięk będzie słyszalny dwukrotnie po każdym 
zaktualizowaniu wartości maksymalnej lub minimalnej. 

3. Naciśnij przycisk MAX MIN. Na wyświetlaczu pojawi się maksymalna zapamiętana 
wartość pomiaru oraz symbol „MAX”. 

4. Naciśnij przycisk MAX MIN. Na wyświetlaczu pojawi się minimalna zapamiętana 
wartość pomiaru oraz symbol „MIN”. 

5. Naciśnij przycisk MAX MIN. Na wyświetlaczu pojawi się różnica między wartością 
maksymalną i minimalną oraz symbol „MAX – MIN”. 

6. Naciśnij przycisk MAX MIN. Na wyświetlaczu pojawi się średnia zapamiętanych 
wartości oraz symbol „AVG”. 

7. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk MAX MIN, żeby wyjść z tego trybu 
pracy. 

Uwagi: 
Wartość średnia jest rzeczywistą wartością średnią uśredniającą nawet do 3000 pomiarów. 
Po przekroczeniu granicy 3000 pomiarów symbol AVG będzie migał i miernik nie będzie 
uśredniał dalszych pomiarów. Wartość maksymalna i minimalna będą nadal aktualizowane. 
Naciśnięcie przycisku HOLD spowoduje wstrzymanie zapamiętywania pomiarów aż do 
ponownego naciśnięcia przycisku HOLD. 
 
Tryb pomiarów wzgl ędnych 
Tryb ten służy do wyświetlania różnicy między wartością zmierzoną oraz zapamiętaną 
wartością odniesienia. 

1. Naciśnij przycisk REL, żeby włączyć tryb pomiarów względnych. 
2. Wartość znajdująca się na wyświetlaczu podczas naciskania przycisku REL zostanie 

zapamiętana jako wartość odniesienia dla przyszłych pomiarów i na wyświetlaczu 
pojawi się zero lub wartość bliska zeru (ponieważ wartość odniesienia i wartość 
aktualnie zmierzona są w tym momencie takie same). 

3. Wyniki wszystkich dalszych pomiarów będą wyświetlane jak różnica między wartością 
zmierzoną a wartością odniesienia. 

4. Wartość odniesienia może być również wartością zapisaną w pamięci za pomocą 
procedury ustawiania wartości odniesienia (patrz sekcja dotycząca ustawiania 
wartości odniesienia). 

5. Żeby wykorzystać ustawioną wartość odniesienia, naciśnij przycisk SET w trybie 
pomiarów względnych. 

6. Żeby opuścić tryb pomiarów względnych naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy 
przycisk REL. 

 
Tryb górnej/dolnej warto ści granicznej 
Tryb górnej / dolnej wartości granicznej porównuje zmierzoną wartość z zapamiętaną górną i 
dolną wartością graniczną i sygnalizuje wizualnie oraz dźwiękowo, jeśli zmierzona wartość 
przekroczy którąś z wartości granicznych. Odnieś się do sekcji dotyczącej ustawiania 
wartości granicznych, żeby zapisać wartości graniczne w pamięci. 

1. Naciśnij przycisk Hi/Lo LIMITS , żeby włączyć funkcję wartości granicznych. Na 
wyświetlaczu pojawi się na chwilę górna wartość graniczna wraz z symbolem ‘ ’, 
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później dolna wartość graniczna wraz z symbolem ‘ ’ i następnie zmierzona 
wartość. 

2. Miernik będzie wydawał dźwięk oraz będzie migał symbol dolnej lub górnej wartości 
granicznej za każdym razem, gdy wykonany pomiar będzie wykraczał poza którąś z 
nich. 

3. Miernik będzie ignorował odczyty przekraczające zakres. 
4. Naciśnięcie przycisku Hi/Lo LIMITS spowoduje wyłączenie funkcji. 

 
Tryb tolerancji % 
Tryb tolerancji % porównuje zmierzoną wartość do % górnej i dolnej wartości granicznej na 
podstawie zapamiętanych wartości odniesienia i sygnalizuje wizualnie oraz dźwiękowo, jeśli 
zmierzona wartość wykracza poza wartości graniczne. Dowolna wartość graniczna % może 
zostać wprowadzona (patrz sekcja dotycząca ustawiania wartości granicznej % poniżej). 
Można też bezpośrednio w trybie tolerancji % wybrać symetryczną wartość dla obu wartości 
granicznych wynoszącą 1%, 2%, 5%, 10% lub 20%. 

1. Naciśnij przycisk TOL, żeby włączyć tryb tolerancji %. Na głównym wyświetlaczu na 
chwilę pojawi się zapamiętana wartość odniesienia a na dodatkowym wyświetlaczu 
pojawi się różnica % między wartością zmierzoną a wartością odniesienia. Odnieś się 
do sekcji dotyczącej ustawiania wartości granicznej %, żeby zmienić wartość 
odniesienia). 

2. Naciśnij przycisk TOL, żeby wybrać jedną z wartości 1, 5, 10 lub 20%. Wybrana 
wartość % pojawi się na dodatkowym wyświetlaczu. 

3. Uprzednio zapamiętane wartości limitów % zdefiniowane przez użytkownika dostępne 
są po naciśnięciu przycisku SET. 

4. Miernik będzie wydawał dźwięk oraz będzie migał symbol dolnej lub górnej wartości 
granicznej za każdym razem, gdy wykonany pomiar będzie wykraczał poza którąś z 
nich. 

5. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk TOL, żeby wyłączyć 
funkcję. 

 
Ustawianie warto ści granicznych i wybór kalibracji (zwora / przerwa)  
Przycisk SET używany jest do: 1. Ustawienia górnej/dolnej wartości granicznej, 2. 
Ustawienia wartości granicznej %, 3. Ustawienia tolerancji wartości odniesienia i 4. 
Przeprowadzenia kalibracji otwartej / zamkniętej. Tryb ustawień może zostać włączony tylko, 
jeśli żadna inna funkcja nie jest aktywna. 
 
Włączanie trybu ustawie ń 

1. Włącz miernik i naciśnij przycisk SET. 
2. Wartości z wyświetlacza znikną. Na dodatkowym wyświetlaczu pojawi się symbol 

„SET”, a na głównym wyświetlaczu pojawi się migający symbol  i migające 

symbole . 
3. 5 przycisków, które są teraz aktywne to: Power, SET, REL, Hi/Lo i TOL. 

 
Kalibracja otwarta / zamkni ęta 
Funkcja otwarta i zamknięta pozwala usunąć dodatkową równoległą lub szeregową 
impedancję z wyniku pomiaru. Funkcja ta poprawia dokładność podczas pomiarów bardzo 
dużych lub małych impedancji. 
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(Uwaga: podczas tej procedury wszystkie przewody powinny być odłączone od miernika. 
Jeśli przewody pozostaną podłączone, ich impedancja zostanie uwzględniona podczas 
pomiaru, co spowoduje błąd kalibracji. Na wyświetlaczu pojawi się OUT UAL .) 

1. Naciśnij przycisk SET dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się ”CAL OPEn ”. 
2. Odłącz przewody pomiarowe i wszelkie elementy od miernika i naciśnij „ENTER” 

(PAL SER). Po kilku sekundach kalibracja będzie zakończona a na wyświetlaczu 
pojawi się „CAL SHrt” . 

3. Zewrzyj testowane urządzenie i naciśnij przycisk „ENTER” (PAL SER). Po kilku 
sekundach kalibracja będzie zakończona i miernik powróci do normalnej pracy. 

4. Naciśnij przycisk „SET”, żeby pominąć kalibrację otwartą lub zamkniętą. 
 
Ustawianie całkowitej górnej / dolnej warto ści granicznej 
Ustawienie górnej / dolnej wartości granicznej pozwala użytkownikowi na zapamiętanie 
górnej i dolnej wartości, żeby mogła być wykorzystana jako wartość, z którą porównywane 
będą przyszłe wyniki pomiarów. 

1. Naciśnij przycisk SET oraz przycisk Hi / Lo LIMITS . Symbol górnej wartości 
granicznej ‘ ’ zacznie migać a na wyświetlaczu pojawi się poprzednio zapamiętana 
górna wartość graniczna z migającą pierwszą cyfrą. 

2. Ustaw wartość migającej cyfry naciskając odpowiedni przycisk numeryczny. W ten 
sposób ustaw wartość kolejnych cyfr od lewej do prawej. 

3. Naciśnij przycisk – 0 po ustawieniu ostatniej cyfry, żeby zmienić znak na ujemny lub 
dodatni. 

4. Naciśnij przycisk „ENTER”, żeby zapamiętać ustawioną wartość i przejść do 
ustawiania dolnej wartości granicznej. 

5. Symbol dolnej wartości granicznej ‘ ’ zacznie migać a na wyświetlaczu pojawi się 
poprzednio zapamiętana dolna wartość graniczna. 

6. Ustaw dolną wartość graniczną tak samo jak górną wartość graniczną i naciśnij 
przycisk „ENTER” po zakończeniu. 

 
Ustawianie warto ści tolerancji % 
Ustawienie tolerancji % pozwala użytkownikowi na wprowadzenie górnej i dolnej procentowej 
wartości granicznej do pamięci, żeby wyniki przyszłych pomiarów mogły być do niej 
porównywane. 

1. Naciśnij przycisk SET i przycisk TOL. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol „TOL”  i 
pojawi się uprzednio zapamiętana wartość odniesienia z migającą pierwszą cyfrą. 

2. Ustaw wartość migającej cyfry naciskając odpowiedni przycisk numeryczny. W ten 
sposób ustaw wartość kolejnych cyfr od lewej do prawej. 

3. Naciśnij przycisk „ENTER”, żeby zapamiętać ustawioną wartość i przejść do 
ustawiania górnej wartości granicznej %. Symbol górnej wartości granicznej %‘ ’ 
zacznie migać a na wyświetlaczu pojawi się poprzednio zapamiętana górna wartość 
graniczna %. 

4. Ustaw górną wartość graniczną % tak samo jak wartość odniesienia a następnie 

naciśnij przycisk „ENTER”. Symbol dolnej wartości granicznej %‘ ’ zacznie migać a 
na wyświetlaczu pojawi się poprzednio zapamiętana dolna wartość graniczna %. 

5. Ustaw dolną wartość graniczną % a następnie naciśnij przycisk „ENTER”. 
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Ustawianie wzgl ędnej warto ści odniesienia 
Ustawianie względnej wartości odniesienia pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 
względnej wartości odniesienia do pamięci, żeby mogła być ona wykorzystana do przyszłych 
pomiarów w trybie REL. 

1. Naciśnij przycisk SET i następnie naciśnij przycisk REL. Symbol ‘ ’ zacznie migać, 
a na wyświetlaczu pojawi się poprzednio zapamiętana wartość odniesienia z 
migającą pierwszą cyfrą. 

2. Ustaw wartość migającej cyfry naciskając odpowiedni przycisk numeryczny. W ten 
sposób ustaw wartość kolejnych cyfr od lewej do prawej. 

3. Naciśnij przycisk – 0 po ustawieniu ostatniej cyfry, żeby zmienić znak na ujemny lub 
dodatni. 

4. Naciśnij przycisk „ENTER”, żeby zapamiętać ustawioną wartość odniesienia. 
 

Interfejs komputera PC 
 
Model 380193 mostka RLC posiada interfejs połączenia z komputerem PC oraz 
oprogramowanie dla systemu Windows™. Interfejs ten pozwala użytkownikowi na: 

• Podgląd wyników pomiarów w czasie rzeczywistym na komputerze PC 
• Zachowywanie, drukowanie i eksportowanie danych pomiarowych. 
• Ustawianie wartości granicznych do analizy danych. 
• Generowanie raportów kalibracji w formacie arkusza kalkulacyjnego. 
• Tworzenie wykresów analizy SPC (statystycznego sterowania procesem). 
• Kompatybilność z bazami danych (wsparcie dla ODBC) umożliwia współpracę z SQL 

server, Access™ i innymi bazami danych. 
 
Instrukcja obsługi interfejsu PC znajduje się na dołączonym dysku z oprogramowaniem i nie 
jest opisana w tej instrukcji. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnieś się 
do pliku pomocy na dołączonym dysku. 
 
Gwarancja 

 
EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION gwarantuje, że urządzenie to będzie wolne od 
wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty zakupu (czujniki i 
przewody objęte są 6-miesięczną ograniczoną gwarancją). Jeśli zajdzie konieczność 
oddania urządzenia do serwisu podczas trwania okresu gwarancyjnego lub po upływie 
gwarancji, skontaktuj się z serwisem, żeby uzyskać dalsze wskazówki lub odwiedź naszą 
stronę www.tme.eu, żeby uzyskać numer RA (autoryzacji zwrotu). Numer ten musi zostać 
przedstawiony przed zwrotem urządzenia do serwisu. Osoba wysyłająca urządzenie ponosi 
koszty wysyłki, ubezpieczenia i odpowiedniego opakowania zapobiegającego uszkodzeniu 
urządzenia w transporcie. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
postępowaniem użytkownika, w tym: niewłaściwym użytkowaniem, używaniem 
nieodpowiednich przewodów, użytkowaniem w sposób niezgodny ze specyfikacją, 
niewłaściwą konserwacją lub naprawami oraz nieautoryzowanym modyfikowaniem 
urządzenia. Extech wyklucza jakiekolwiek dołączone, zewnętrzne gwarancje oraz nie bierze 
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe 
uszkodzenia. Całkowita odpowiedzialność firmy Extech ograniczona jest do naprawy lub 
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wymiany urządzenia. Postanowienia gwarancyjne przedstawione powyżej są obowiązujące i 
żadne inne pisemne lub ustne gwarancje nie są ważne. 
 
Kalibracja i naprawy gwarancyjne 

 
Extech zapewnia pełny zakres usług związanych z naprawami i kalibracją dla wszystkich 
sprzedawanych urządzeń. W celu przeprowadzenia okresowej kalibracji, uzyskania certyfikatu NIST 
lub naprawy produktu firmy Extech, zadzwoń do biura obsługi klienta, żeby uzyskać więcej 
szczegółowych informacji. Extech zaleca przeprowadzanie kalibracji co roku w celu zapewnienia 
dokładnych pomiarów. 
 
Specyfikacje mog ą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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