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Obj. �.: 121 641 

 
Tento návod k obsluze je sou�ástí výrobku. Obsahuje d�ležité pokyny k uvedení p�ístroje do provozu a 
k jeho obsluze. Jestliže výrobek p�edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod 
k obsluze.  
Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p�e�íst! 

 
Vážení zákazníci! 
Koupí tohoto multimetru jste získali m��ící p�ístroj, který odpovídá nejnov�jšímu stavu techniky.  
 
Abyste p�ístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpe�ný provoz, je t�eba abyste tento návod k 
obsluze dodržovali! 
 

Ú�el použití m��ícího p�ístroje: 
• M��ení stejnosm�rných až do maximální hodnoty 1000 V a st�ídavých nap�tí až do max. 750 Vef 

(rms), m��ení TRUE RMS (m��ení reálné efektivní hodnoty). 

• M��ení stejnosm�rných a st�ídavých proud� až do max. 20 A (u st�ídavých proud� m��ení reálné 
efektivní hodnoty). 

• M��ení odpor� (rezistor�) až do hodnoty 40 MΩ. 

• M��ení kapacity (kondenzátor�) až do max. 100 µF. 

• M��ení kmito�tu až do max. 10 MHz a st�ídy impuls� v %. 

• M��ení vnit�ního odporu (zkratu) – akustická kontrola pr�chodnosti obvodu �i nízkoohmického 
svodu, nap�íklad pojistek, žárovek, p�erušení obvod�, kabel� a vedení (pod 150 Ω akusticky).  

• Testování diod (polovodi��). 

• M��ení teploty od – 20 °C do + 750 °C (s �idlem typu „K“). Toto �idlo není sou�ástí dodávky 
m��ícího p�ístroje. 

• Bezkontaktní m��ení teploty od – 50 °C do + 270 °C (infra�ervený teplom�r s optikou 8:1 a 
s laserovým zam��ova�em). 

 
P�ístroj nesmí být používán v otev�eném stavu, s otev�eným bateriovým pouzdrem nebo s chyb�jícím 
krytem bateriového pouzdra. 
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M��ení ve vlhkých prostorách nebo ve venkovním prost�edí �i v nep�íznivých podmínkách okolí není 
dovoleno. Mezi nep�íznivé okolní podmínky pat�í: 

- vlhkost (mokro) nebo p�íliš vysoká vzdušná vlhkost, 
- prach nebo ho�lavé plyny, výpary �i �edidla rozpoušt�dla, 
- silné vibrace, 
- silná magnetická pole, která se vyskytují v blízkosti stroj� nebo reproduktor�, 
- bou�ka nebo bou�kové podmínky, silná elektrostatická pole atd. 

 
Jiný zp�sob používání p�ístroje než bylo uvedeno výše by mohl vést k poškození tohoto p�ístroje. 
Krom� jiného by toto mohlo být spojeno s nebezpe�ím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. 
Na výrobku nesm�jí být provád�ny zm�ny nebo p�estavby (p�epojování)! Dodržujte bezpodmíne�n� 
bezpe�nostní p�edpisy! 
 
Bezpe�nostní p�edpisy 

 

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na 
záruku! Neodpovídáme za v�cné škody, úrazy osob, které by byly zp�sobeny 
neodborným zacházením s tímto m��ícím p�ístrojem nebo nedodržováním 
bezpe�nostních p�edpis�. V t�chto p�ípadech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. 

 
• Tento p�ístroj byl zkonstruován a p�ezkoušen podle normy EN 61010-1 a opustil závod v bezvadném 

stavu ohledn� technické bezpe�nosti. Aby byl tento stav zachován a abyste zajistili bezpe�né 
používání p�ístroje, dodržujte bezpodmíne�n� následující pokyny: 

 

  
= Pozor! Nebezpe�ná nap�tí p�i dotyku! Nebezpe�í ohrožení života! 
  

 

  
= P�e�t�te si návod k použití 
  

 
 

  
= T�ída ochrany (krytí) II (dvojitá izolace) 
  

• M��ící p�ístroje a jejich p�íslušenství nejsou hra�ky a nepat�í tak do d�tských rukou! 

• Nikdy nep�ekra�ujte max. povolené vstupní veli�iny, nebo� existuje nebezpe�í ohrožení Vašeho 
života úrazem elektrickým proudem následkem poškození m��ícího p�ístroje.  

• Pokud budete m��it odpor �i kapacitu kondenzátor� nebo provád�t test diod, zajist�te, aby veškeré 
�ásti obvod�, zapojení a sou�ásti jakož i m��ené objekty nebyly p�i m��ení odporu, kapacity a 
testování diod pod nap�tím. 

• Nebudete-li p�ístroj dále používat, vypn�te jej (p�epn�te oto�ný p�epína� funkcí m��ení do polohy 
„OFF“).  

• Nebudete-li p�ístroj delší dobu používat (více než 60 dní), vyndejte z n�ho baterii. Tato by mohla 
vytéci a zp�sobit poškození p�ístroje.  

• P�ed za�átkem m��ení zvolte oto�ným p�epína�em p�íslušnou funkci m��ení. P�ed každou zm�nou 
funkce m��ení oto�ným p�epína�em je t�eba m��ící p�ístroj odpojit od m��eného objektu. 

• Budete-li m��it nap�tí, nikdy nep�epínejte m��ící p�ístroj na m��ení proudu nebo odporu.  

• Nikdy nem��te proud v zapojeních (okruzích) s vyšším nap�tím než 600 V proti zemi.  

• P�ed vým�nou baterie nebo pojistek odpojte p�ístroj (jeho m��ící kabely) od m��eného objektu. 

• P�ed každým m��ením zkontrolujte m��ící p�ístroj (zda nejsou poškozeny m��ící kabely, izolace 
atd.). Zjistíte-li n�jaké poškození p�ístroje, p�ístroj dále nepoužívejte a nechte jej opravit 
v autorizovaném servisu. Neprovád�jte v žádném p�ípad� m��ení, zjistíte-li poškození izolace 



 3 

m��ících kabel�. K m��ení používejte jen m��ící kabely, které jsou k m��ícímu p�ístroji p�iloženy. 
Jen tyto jsou p�ípustné. 

• Bu�te zvlášt� opatrní p�i m��ení st�ídavých nap�tí v�tších než 25 V (AC) nebo stejnosm�rných 
v�tších než 35 V (DC). P�i dotyku vodi�� již s t�mito nap�tími m�žete utrp�t životu nebezpe�ný úraz 
elektrickým proudem. 

• Nikdy nem��te kapacitu nabitých kondenzátor�, nebo� jejich vybitím p�es m��ící p�ístroj by mohlo 
dojít k jeho poškození. P�ed m��ením vybijte každý kondenzátor. Neprovád�jte m��ení kapacity 
kondenzátor�, které jsou zabudovány do zapojení a obvod�, které jsou pod nap�tím. Vybití 
kondenzátor� prove�te i v p�ípad� m��ení odpor� a diod zapojených p�ímo do obvodu.  

• Nezapínejte p�ístroj nikdy okamžité poté, co jste jej p�enesli z chladného prost�edí do prost�edí 
teplého. Zkondenzovaná voda, která se p�itom objeví, by mohla Váš p�ístroj za ur�itých okolností 
zni�it. Nechte p�ístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí.  

• Nepracujte s p�ístrojem v prostorách s nep�íznivými okolními podmínkami, ve kterých se nacházejí 
nebo kde by se mohly vyskytovat ho�lavé plyny, výpary nebo prach. S ohledem na vlastní bezpe�nost 
dbejte na to, aby se p�ístroj nebo m��ící kabely neorosily �i nezvlhly. Dejte též pozor na to, aby byly 
Vaše ruce, obuv, Váš od�v, podlaha, m��ící p�ístroj nebo m��ící kabely, zapojení a spínací díly atd. 
bezpodmíne�n� suché.  

Varování p�ed laserovým zá�ením! 

 

Nezam��ujte laserový paprsek p�ímo nebo nap�ímo na reflexní plochy 
(zrcadla) �i p�ímo do o�í osob nebo zví�at.  
Laserové zá�ení m�že zp�sobit neodvratitelné poškození o�í. P�i 
bezkontaktním m��ení teploty, pokud budou v blízkosti n�jaké osoby, 
vypn�te laser p�ístroje. 

Laser t�ídy 2 podle normy EN 60825-1:2001-11 
Vlnová délka: 630 – 670 nm 
Výkon laserové diody: 1 mW 
 

Manipulace s bateriemi 

 

Nenechávejte baterie voln� ležet. Hrozí nebezpe�í, že by je mohly spolknout d�ti 
nebo domácí zví�ata! V p�ípad� spolknutí baterií vyhledejte okamžit� léka�e! 
Baterie nepat�í do d�tských rukou! 

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou zp�sobit poleptání 
pokožky. V takovémto p�ípad� použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý 
elektrolyt m�že navíc poškodit p�ístroje. Dejte pozor nato, že baterie nesm�jí být 
zkratovány, odhazovány do ohn� nebo nabíjeny! V takovýchto p�ípadech hrozí 
nebezpe�í exploze! 

 
 

 

Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepat�í do domovního odpadu a musí 
být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prost�edí! K 
t�mto ú�el�m (k jejich likvidaci) slouží speciální sb�rné nádoby v prodejnách 
s elektrospot�ebi�i nebo ve sb�rných surovinách! 
 

Šet�ete životní prost�edí! P�isp�jte k jeho ochran�! 

 

 

Maximální vstupní veli�iny 

Funkce m��ení Max. vstupní veli�iny 

mA AC, mA DC 500 mA / 250 V, jišt�ní pojistkou  

A AC, A DC 20 A / 250 V (max. 30 sekund 
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s p�estávkou 15 minut), 

V DC, V AC 750 V DC / 1000 Vef AC 

M��ení odporu,  
kapacity,  
frekvence (st�ídy impuls�), 
test diod, kontrola pr�chodnosti obvod� 

250 V DC / AC 

M��ení teploty s �idlem typu „K“ 60 V DC / 24 V AC 

Technické údaje a tolerance m��ení 

Technické údaje 

Displej: Displej z tekutých krystal� (LCD)  

Kontrola pr�chodnosti obvod�: Akustický signál p�i odporu: < 150 Ω, 
testovací proud: < 0,7 mA  

Test diod:  Testovací proud: 0,3 mA,  
nap�tí v propustném sm�ru: 1,5 V DC 

Hodnota mimo rozsah: Zobrazení symbolu „OL“ na displeji 

Vstupní odpor (impedance): > 7,5 MΩ („V DC“ a „V AC“) 

�etnost m��ení: 2 m��ení za sekundu 

Frekven�ní rozsah (m��ení proudu): 50 až 1 kHz 

M��ení efektivní hodnoty (true rms): „A AC“ a „V AC“ 

Koeficient amplitudy: < 3:1 plný rozsah; 
< 6:1 polovi�ní rozsah 

Funkce automatického vypínání: Vypnutí p�ístroje po 15 minutách ne�innosti 

�idlo m��ení teploty (kontaktní): �idlo (termo�lánek) typu „K“ 

Infra�ervený teplom�r (spektrum): 6 až 16 µm 

Koeficient emise (intenzita vyza�ování): 0,95 (pevn� stanovená hodnota) 

Optika infra�erveného teplom�ru (D:S): 8 : 1 

Napájení: 1 x baterie 9 V (Neda 1604) 

Indikace vybitých baterií: Zobrazení symbolu   na displeji 

Pojistky: 500 mA / 250 V (rychlá); 
20 A /250 V (rychlá keramická) 

Provozní / skladovací teplota: 5 °C až 40 °C / - 20 °C až + 60 °C 

Relativní vlhkost vzduchu (provozní): Max. 80 %, nekondenzující 

Rel. vlhkost vzduchu (skladovací): < 80 %  

Hmotnost: 342 g  

Rozm�ry: 187 x 81 x 50 mm 
 
Tolerance m��ení 
P�esnost se uvádí v ± (% ode�tení nam��ené hodnoty + po�et míst = digit(s) = dgt(s)). 
Tato p�esnost je zaru�ena v rozsahu 18 °C až 28 °C p�i relativní vlhkosti vzduchu menší než 75 %.  
 

Funkce m��ení M��ící rozsah (rozlišení) P�esnost 

St�ídavý proud  400 µA  (0,1 µA)  ± (1,8 % + 8 dgt) 
(50 Hz až 400 Hz) 4000 µA (1 µA) ± (1,8 % + 8 dgt) 
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 40 mA (0,01 mA) ± (1,8 % + 8 dgt) 
 400 mA (0,1 mA) ± (1,8 % + 8 dgt) 
 4 A (0,001 A) ± (3,0 % + 8 dgt) 
 20 A (0,01 A) ± (3,0 % + 8 dgt) 

St�ídavý proud  400 µA  (0,1 µA)  ± (3,0 % + 7 dgt) 
(400 Hz až 1 kHz) 4000 µA (1 µA) ± (3,0 % + 7 dgt) 
 40 mA (0,01 mA) ± (3,0 % + 7 dgt)) 
 400 mA (0,1 mA) ± (3,0 % + 7 dgt) 
 4 A (0,001 A) ± (3,5 % + 10 dgt) 
 20 A (0,01 A) ± (3,5 % + 10 dgt) 

Stejnosm�rný proud 400 µA  (0,1 µA)  ± (1,5 % + 3 dgt) 
 4000 µA (1 µA) ± (1,5 % + 3 dgt) 
 40 mA (0,01 mA) ± (1,5 % + 3 dgt) 
 400 mA (0,1 mA) ± (1,5 % + 3 dgt) 
 4 A (0,001 A) ± (2,5 % + 5 dgt) 
 20 A (0,01 A) ± (2,5 % + 5 dgt) 

St�ídavé nap�tí  400 mV (0,1 mV) ± (1,5 % + 15 dgt) 
(50 Hz až 400 Hz) 4 V (0,001 V) ± (1,5 % + 6 dgt) 
 40 V (0,01 V) ± (1,5 % + 6 dgt) 
 400 V (0,1 V) ± (1,5 % + 6 dgt) 
 750 V (1 V) ± (1,8 % + 6 dgt) 

St�ídavé nap�tí  400 mV (0,1 mV) ± (2,5 % + 15 dgt) 
(400 Hz až 1 kHz) 4 V (0,001 V) ± (2,5 % + 8 dgt) 
 40 V (0,01 V) ± (2,5 % + 8 dgt) 
 400 V (0,1 V) ± (2,5 % + 8 dgt) 
 750 V (1 V) ± (3,0 % + 8 dgt) 

Stejnosm�rné nap�tí 400 mV (0,1 mV) ± (0,3 % + 2 dgt) 
 4 V (0,001 V) ± (0,5 % + 2 dgt) 
 40 V (0,01 V) ± (0,5 % + 2 dgt) 
 400 V (0,1 V) ± (0,5 % + 2 dgt) 
 1000 V (1 V) ± (0,8 % + 3 dgt) 

Odpor 400 Ω (0,1 Ω) ± (0,8 % + 4 dgt) 
 4 kΩ  (1 Ω) ± (0,8 % + 2 dgt) 
 40 kΩ (0,01 kΩ) ± (1,0 % + 2 dgt) 
 400 kΩ (0,1 kΩ) ± (1,0 % + 2 dgt) 
 4 MΩ (0,001 MΩ) ± (1,0 % + 2 dgt) 
 40 MΩ (0,01 MΩ) ± (3,0 % + 5 dgt) 
 

Funkce m��ení M��ící rozsah (rozlišení) P�esnost 

Kapacita 40 nF (0,01 nF) ± (5,0 % + 7 dgt) 
 400 nF (0,1 nF) ± (3,0 % + 5 dgt) 
 4 µF (0,001 µF) ± (3,5 % + 5 dgt) 
 40 µF (0,01 µF) ± (3,5 % + 5 dgt) 
 100 µF (0,1 µF) ± (5,0 % + 5 dgt) 

Frekvence 5 Hz (0,001 Hz) ± (1,5 % + 5 dgt) 

 50 Hz (0,01 Hz) ± (1,5 % + 5 dgt) 

 500 Hz (0,1 Hz) ± (1,2 % + 2 dgt) 
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 5 kHz (0,001 kHz) ± (1,2 % + 2 dgt) 

 50 kHz (0,01 kHz) ± (1,2 % + 2 dgt) 

 500 kHz (0,1 kHz) ± (1,2 % + 2 dgt) 

 5 MHz (0,001 MHz) ± (1,5 % + 4 dgt) 

 10 MHz (0,01 MHz) ± (1,5 % + 4 dgt) 
Citlivost: 0,8 Vef, st�ída impuls� 20 % až 80 % a < 100 kHz;  
5 Vef, st�ída impuls� 20 % až 80 % a > 100 kHz 

St�ída impuls� 0,1 až 99,9 % (0,1 %) ± (1,2 % + 2 dgt) 

Ší�ka impuls�: 100 µs až 100 ms; frekvence: 5 Hz až 150 kHz  

Teplota (�idlo typu „K“) - 20 až 750 °C ± (3,0 % + 3 dgt) 

Teplota (infra�ervené sv�tlo) - 50 až 270 °C ± 2,0 % nebo ± 2 °C  
 
 
Ovládací tla�ítka a sou�ásti p�ístroje, zobrazení na displeji 

 
 

1 Bezkontaktní infra�ervený teplom�r a laserový zam��ova� (ukazovátko) 

2 Displej z tekutých krystal� (LCD) se zadním podsvícením (nejvyšší zobrazená hodnota: 
4000) 

3 Tla�ítko „HOLD“se symbolem „žárovi�ky“ – funkce „Data Hold“ (podržení zobrazení 
nam��ené hodnoty na displeji p�ístroje) a zapnutí zadního podsvícení displeje  

4 Tla�ítko „SELECT“ – volba r�zných režim� m��ení (2. a 3. funkce m��ení) 

5 Oto�ný p�epína� (= p�epína� funkcí m��ení) s polohou „OFF“ (vypnutí p�ístroje) k 
nastavení m��ících funkcí: stejnosm�rný a st�ídavý proud (nap�tí), m��ení odpor� 
(rezistor�), testování diod, kontrola pr�chodnosti obvod�, m��ení kapacity, m��ení 
kmito�tu, kontaktní a bezkontaktní m��ení teploty.  

6 Bezpe�nostní zdí�ka „20 A“ k m��ení stejnosm�rného a st�ídavého proudu v rozsahu do 
„20 A“ a bezpe�nostní zdí�ka „µA/mA“ k m��ení stejnosm�rného a st�ídavého proudu 
v rozsahu do „400 mA“ (p�ipojení �erveného m��ícího kabelu – zdí�ky plus)  
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7 Bezpe�nostní zdí�ka 4 mm k p�ipojení �erného m��ícího kabelu „COM“ (spole�ná 
zdí�ka mnoha funkcí m��ení, zdí�ka minus). 

8 Bezpe�nostní zdí�ka 4 mm k p�ipojení �erveného m��ícího kabelu pro m��ení nap�tí, 
kapacity, odpor� (rezistor�), kmito�tu, teploty, testování diod / testování pr�chodnosti 
obvodu (spole�ná zdí�ka mnoha funkcí m��ení, zdí�ka plus) 

9 Tla�ítko „RANGE“ (rozsah) = ru�ní nebo automatické nastavení m��ících rozsah� 

10 Tla�ítko „REL“ (relativ) = m��ení vztažné (relativní) neboli referen�ní hodnoty 

11 Tla�ítko „IR Laser Pointer“ – zapnutí laserového zam��ova�e 

12 Ochranný kryt m��ícího p�ístroje  
 
 
Zobrazení na displeji 

 
 

AUTO Automatické p�epínání m��ících rozsah� 

IR TEMP Bezkontaktní m��ení teploty (infra�ervený teplom�r) 

HOLD Podržení zobrazení nam��ené hodnoty na displeji p�ístroje 

REL Zobrazení vztažné (relativní) neboli referen�ní hodnoty 

 
Symbol zapnutí funkce testování diod 

 
Symbol zapnutí akustické kontroly pr�chodnosti obvod�  

 

Nesprávné p�ipojení m��ících kabel� 

 

Zapnutí laserového zam��ova�e 

 
Symbol vybité baterie  

 

Symbol p�epálení pojistky „F1“ nebo „F2“ (m��ení proudu) 

 Znaménko minus – záporná hodnota proudu nebo nap�tí 

0 až 4000 Zobrazení nam��ené hodnoty 

DC  M��ení stejnosm�rného proudu a nap�tí 

AC M��ení st�ídavého proudu a nap�tí 

% St�ída impuls� v procentech 

mV / V Nap�tí v milivoltech nebo ve voltech 

F M��ení kapacity kondenzátor� (farad) 

ΩΩΩΩ M��ení odporu (ohm) 
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A M��ení proudu (ampér) 

Hz M��ení kmito�tu (hertz) 

°C / °F Teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheita 

n nano (10-9) 

µµµµ mikro (10-6) 

m mili (10-3) 

k kilo (103) 

M mega (106) 
Zacházení s p�ístrojem, jeho uvedení do provozu 
 
A - Vložení a vým�na baterie (vým�na pojistek) 
Aby Váš p�ístroj bezvadn� fungoval, musíte do n�j vložit 1 desti�kovou baterii 9 V. 

Pokud se dole vlevo na displeji p�ístroje objeví symbol vybité baterie, jestliže se po zvolení n�které 
funkce m��ení oto�ným p�epína�em neobjeví na displeji žádné zobrazení nebo bude-li displej p�ístroje 
nekontrastní, musíte provést v p�ístroji vým�nu baterie. Tento postup platí i pro p�ípadnou vým�nu 
pojistek.  

P�i vým�n� baterií (pojistek) postupujte následovn�: 
• Odpojte m��ící p�ístroj od m��eného okruhu, vytáhn�te z p�ístroje všechny m��ící kabely. P�ístroj 

vypn�te (poloha oto�ného p�epína�e musí být nastavena na „OFF“). 
• Vhodným k�ížovým šroubovákem vyšroubujte 2 šroubky krytu [B] bateriového pouzdra na zadní 

stran� p�ístroje. Sundejte tento kryt. 
• Vyndejte z pouzdra vybitou baterii a vložte do pouzdra 1 novou desti�kovou baterii správnou 

polaritou a uzav�ete op�t kryt bateriového pouzdra (pokud budete vym��ovat pojistku nebo pojistky, 
pak vložte baterii do p�ístroje až po provedení vým�ny pojistky nebo pojistek) .  

• P�i vým�n� pojistek dodržujte bezpodmíne�n� bezpe�nostní p�edpisy! Zajist�te, aby 
vym��ované pojistky byly stejného typu a m�ly stejnou jmenovitou proudovou hodnotu. 
Použití drátem opravených pojistek nebo p�emost�ní kontakt� pojistek není dovoleno. 
Vyšroubujte 4 šroubky [A] na zadní stran� p�ístroje. Nadzvedn�te opatrn� desku s tišt�nými spoji 
(prove�te odpojení p�íslušných konektor�). Na této desce se nacházejí pojistky p�ístroje. Jedná se o 
rychlou pojistku „500 mA / 250 V“ (m��ící rozsahy proudu „mA / µA“) a rychlou pojistku „20 A / 
250 V“ (m��ící rozsah „20 A“).  

• Po provedené vým�n� pojistky (pojistek) vložte opatrn� desku s tišt�nými spoji do p�ístroje (dejte 
pozor na kontakty), uzav�ete op�t zadní kryt p�ístroje (4 šroubky) a kryt bateriového pouzdra (2 
šroubky). 

 

 

P�ístroj v žádném p�ípad� nepoužívejte v otev�eném stavu.  
!Nebezpe�í ohrožení života úrazem elektrickým proudem!  
V p�ístroji nikdy nenechávejte vybitou baterii, protože i baterie s ochranou proti 
vyte�ení mohou zkorodovat, �ímž se mohou uvolnit chemikálie, které by mohly 
ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit bateriové pouzdro.  
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B - Uvedení p�ístroje do provozu 
Jako prvek pro nastavení p�íslušných funkcí m��ení slouží oto�ný p�epína�. 
Pomocí tohoto p�epína�e m��ící p�ístroj zapnete a vypnete (poloha „OFF“). Pokud nebudete m��ící 
p�ístroj používat, pak jej vždy vypn�te. 
 
P�epína�em funkcí m��ení nesmíte v žádném p�ípad� b�hem m��ení otá�et, nebo� by takto mohlo dojít 
ke zni�ení p�ístroje (odtrhovací jiskra) nebo byste byli vystaveni ohrožení svého života úrazem 
elektrickým proudem p�i nap�tích vyšších než 25 Vef AC nebo 35 V DC. Nikdy nep�ekra�ujte 
maximální povolené vstupní veli�iny.  

V celém polokruhu kolem oto�ného p�epína�e jsou uspo�ádány r�zné m��ící funkce (po�ínaje od „OFF“ 
sm�rem doleva: m��ení stejnosm�rného a st�ídavého proudu (rozsahy „20  A“, „mA“ a „µA“); po�ínaje 
od „OFF“ sm�rem doprava: stejnosm�rné a st�ídavé nap�tí, m��ení odpor�, testování diod, kontrola 
pr�chodnosti obvod�, m��ení kapacity, m��ení kmito�tu, m��ení st�ídy impuls�, kontaktní a 
bezkontaktní m��ení teploty. Druhé nebo další funkce m��ení zvolíte po p�íslušném nastavení oto�ného 
p�epína�e postupným tisknutím tla�ítka „SELECT“.   
 

 
C - M��ící kabely 
Pro veškerá m��ení smíte použít pouze m��ící kabely, které jsou k tomuto m��ícímu p�ístroji p�iloženy.  
 
Upozorn�ní! 
Protože je tento m��ící p�ístroj velmi citlivý, m�že se po jeho zapnutí stát, že se p�i voln� položených 
m��ících kabelech (bez spojení s m��eným objektem) zobrazí na displeji p�ístroje n�jaké „jakoby“ 
nam��ené hodnoty (tzv. „p�eludné hodnoty“). Tento jev �i „úkaz“ je normální a zmizí, jakmile za�nete 
provád�t normální m��ení.  
 
Pokud se na displeji objeví „OL“ (Overload = p�ete�ení hodnoty �i p�epln�ní displeje), znamená to, že 
jste p�ekro�ili m��ící rozsah: Zvolte v tomto p�ípad� vyšší m��ící rozsah. 
 
M��ení stejnosm�rného nap�tí 
P�i m��ení stejnosm�rného nap�tí postupujte následovn�: 
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1. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „V“.  

2. Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 
„V“ (vpravo). 

3. Tla�ítkem „SELECT“ zvolte m��ení stejnosm�rného nap�tí „DC“. Tento symbol se 
zobrazí na displeji p�ístroje. 

4. P�ipojte paraleln� k m��enému objektu m��ící kabely (p�iložte m��ící hroty k m��enému 
objektu, nap�íklad ke kontakt�m baterie). 

5. Na displeji p�ístroje se zobrazí okamžitá nam��ená hodnota nap�tí.  
 
Upozorn�ní! 
Nem��te nap�tí na zapnutých motorech. Proudové nárazy, které vznikají p�i rozbíhání motor� (a p�i 
jejich otá�ení) by mohly zp�sobit poškození m��ícího p�ístroje. 
 
Pokud se p�ed nam��enou hodnotou (DC) objeví znaménko minus „-“, je m��ené nap�tí záporné. 
 
Pokud se na displeji objeví „OL“ (Overload = p�ete�ení hodnoty �i p�epln�ní displeje), znamená to, že 
jste p�ekro�ili m��ící rozsah: Zvolte v tomto p�ípad� vyšší m��ící rozsah. 

 
  

M��ení st�ídavého nap�tí 
P�i m��ení st�ídavého nap�tí postupujte následovn�: 
 
1. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „V“.  

2. Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 
„V“ (vpravo). 

3. Tla�ítkem „SELECT“ zvolte m��ení st�ídavého nap�tí „AC“. Tento symbol se zobrazí 
na displeji p�ístroje. 

4. P�ipojte paraleln� k m��enému objektu m��ící kabely (p�iložte m��ící hroty k m��enému 
objektu, zastr�te je nap�íklad do sí�ové zásuvky). 

5. Na displeji p�ístroje se zobrazí okamžitá nam��ená hodnota nap�tí.  
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Upozorn�ní! 
Nem��te nap�tí na zapnutých motorech. Proudové nárazy, které vznikají p�i rozbíhání motor� (a p�i 
jejich otá�ení) by mohly zp�sobit poškození m��ícího p�ístroje. 
 
Pokud se na displeji objeví „OL“ (Overload = p�ete�ení hodnoty �i p�epln�ní displeje), znamená to, že 
jste p�ekro�ili m��ící rozsah: Zvolte v tomto p�ípad� vyšší m��ící rozsah. Toto platí pro ru�ní p�epínání 
m��ících rozsah�. 

 
 
M��ení st�ídavých a stejnosm�rných proud� 

 

M��ení proud� do 20 A neprovád�jte déle než 30 sekund. Toto by mohlo zp�sobit 
poškození bo�níku uvnit� p�ístroje a m��ících hrot�. P�ed dalším m��ením (po 30 
sekundách) po�kejte alespo� 15 minut, dokud nedojde k ochlazení bo�níku uvnit� 
p�ístroje. 

 
1a. M��ení v rozsahu do 4000 µµµµA nebo do 400 mA:  

Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 
„µµµµA/mA“ (vpravo).  

Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „µµµµA“ nebo „mA“ (pokud neznáte p�ibližnou 
hodnotu proudu, zvolte nejvyšší rozsah). 

1b. M��ení v rozsahu 20 A:  
Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 
„20A“ (vlevo).  
Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „A“. 

2. Tla�ítkem „SELECT“ zvolte m��ení st�ídavého proudu (AC) nebo stejnosm�rného 
proudu (DC). Tyto symboly se zobrazí na displeji p�ístroje. 

3. Propojte oba m��ící hroty do série s m��eným objektem (baterie se spot�ebi�em, obvod, 
zapojení atd.). 

4. Na displeji p�ístroje ode�t�te nam��enou hodnotu proudu. Pokud se p�ed nam��enou 
hodnotou stejnosm�rného proudu (DC) objeví znaménko minus „-“, je m��ený proud 
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záporný. 

 

 
 
M��ení odpor� (rezistor�) 

 

Zajist�te, aby veškeré �ásti obvod�, zapojení a sou�ásti jakož i m��ené objekty 
nebyly p�i m��ení odporu pod nap�tím. 

 
1. Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 

„V“ (vpravo). 

2. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „ΩΩΩΩ “ (m��ení odporu). 

3. Tla�ítkem „SELECT“ zvolte m��ení odporu „ΩΩΩΩ“. Tento symbol se zobrazí na displeji 
p�ístroje. 

4. Zkontrolujte m��ící kabely, zda vedou proud tak, že vytvo�íte mezi ob�ma m��ícími hroty 
kontakt (zkrat). Na displeji p�ístroje se musí zobrazit nulová hodnota odporu (0 Ω). 

4. P�iložte m��ící hroty paraleln� k m��enému objektu (odporu). Na displeji p�ístroje se 
zobrazí okamžitá nam��ená hodnota odporu, pokud nebude obvod (rezistor) p�erušen. 

Upozorn�ní! 
Pokud provádíte m��ení odporu, dávejte pozor na to, aby m��ící body (vývody), kterých 
se dotýkáte m��ícími hroty, nebyly pokryty ne�istotou, olejem, pájecím lakem 
(kalafunou) nebo podobnými látkami. Takovéto okolnosti mohou m��ení zkreslit. 

Pokud se na displeji objeví „OL“ (Overload = p�ete�ení hodnoty �i p�epln�ní displeje), 
znamená to, že jste p�ekro�ili m��ící rozsah nebo že byl m��ený obvod (okruh, rezistor) 
p�erušen.   
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Akustická zkouška pr�chodnosti obvod� 

 

P�i testování pr�chodnosti obvodu dbejte na to, aby byl m��ený obvod 
bezpodmíne�n� bez nap�tí. Veškeré okolní kondenzátory (kapacity) musejí být 
vybity. 

 
Tuto kontrolu m�žete použít nap�íklad k rychlé kontrole pojistek. P�i kontrole pr�chodnosti obvod� 
postupujte následovn�: 

1. Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 
„V“ (vpravo). 

2. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „ΩΩΩΩ “ (m��ení odporu a akustická kontrola 
pr�chodnosti obvod�). 

3. Tla�ítkem „SELECT“ zvolte akustickou kontrolu pr�chodnosti obvod� „ “ spole�n� se 
symbolem m��ení odporu „ΩΩΩΩ“. Tyto symboly se zobrazí na displeji p�ístroje.  

4. P�ipojte paraleln� k m��enému objektu (nap�íklad k pojistce) m��ící kabely (p�iložte m��ící 
hroty k m��enému objektu). 

5. Z m��ícího p�ístroje se ozve akustický signál, pokud bude pr�chozí odpor obvodu menší 
než cca 150 Ω.  
Pokud se na displeji p�ístroje objeví „OL“ (Overload = p�ete�ení hodnoty �i p�epln�ní 
displeje), znamená to, že je kontrolovaný obvod p�erušen.   

 

 
 
 
 
Testování diod  
P�i testování diod postupujte následovn�: 
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1. Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 
„V“ (vpravo). 

2. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „ΩΩΩΩ “ (testování diod). 

3. Stiskn�te a podržte stisknuté tla�ítko „SELECT“ tak dlouho, dokud se na displeji p�ístroje 
nezobrazí symbol testování diod „ “ spole�n� se symbolem m��ení stejnosm�rného 
nap�tí „V“. Hrotem �erveného kabelu se dotkn�te anody, hrotem �erného kabelu se 
sou�asn� dotkn�te katody (tato bývá zpravidla ozna�ena barevným kroužkem, bodem nebo 
podobn�). 
Jestliže testujete diodu v propustném sm�ru, nam��íte, pokud není dioda vadná, nap�tí od 
cca 0,4 V až po nap�tí cca 0,7 V (0,9 V).  

4. Pokud nyní m��ící hroty zam�níte (prohodíte), tedy �ervený p�iložíte na katodu a �erný na 
anodu, p�ekontrolujete tímto zp�sobem takzvaný záv�rný sm�r diody (dioda by nem�la 
propoušt�t proud). 
Objeví-li se na displeji symbol „OL“, je dioda v po�ádku. Pokud se na displeji objeví 
n�jaká hodnota nap�tí, pak jste v tomto p�ípad� p�ipojili diodu nesprávným zp�sobem 
(obrácen�) nebo je dioda vadná.  

5. Pokud se p�i tomto testu v obou sm�rech (v propustném i záv�rném) zobrazí na displeji 
p�ístroje symbol „OL“, pak je dioda vadná (p�erušená). 
Pokud se p�i tomto testu v obou sm�rech (v propustném i záv�rném) zobrazí na displeji 
p�ístroje velmi nízká hodnota nap�tí nebo „0 V“, pak má dioda zkrat. 

 

 

P�i testování diod dbejte na to, aby dioda nebo obvod byly bezpodmíne�n� bez 
nap�tí. Veškeré okolní kondenzátory (kapacity) musejí být vybity. 

 

 
 
M��ení kapacity kondenzátor� 

 

Zajist�te, aby veškeré �ásti obvod�, zapojení a sou�ásti jakož i m��ené objekty 
nebyly p�i m��ení kapacity pod nap�tím. P�ed m��ením prove�te vybití m��eného 
kondenzátoru.  

 
P�i m��ení kapacity postupujte následovn�: 

1. Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 
„V“ (vpravo). 

2. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy “ (m��ení kapacity). 
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3. P�ipojte paraleln� k m��enému objektu (ke kondenzátoru) m��ící kabely (p�iložte m��ící 
hroty ke kontakt�m m��eného kondenzátoru). 

4. Na displeji p�ístroje se zobrazí okamžitá nam��ená hodnota kapacity.  

Upozorn�ní! 
P�i m��ení kondenzátor� s vysokou kapacitou m�že trvat ustálení nam��ené hodnoty na 
displeji p�ístroje až n�kolik minut. 

Pozor: P�i m��ení unipolárních neboli elektrolytických kondenzátor� dejte pozor na 
správnou polaritu jejich kontakt� plus (+) a minus (-). 

 
 

M��ení frekvence (kmito�tu) a st�ídy impuls� 
P�i m��ení kmito�tu postupujte následovn�: 

1. Zastr�te �erný m��ící kabel do zdí�ky „COM“ a �ervený m��ící kabel zastr�te do zdí�ky 
„V“ (vpravo). 

2. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „Hz %“ (m��ení frekvence nebo st�ídy impuls�). 

3. Stiskn�te a podržte stisknuté tla�ítko „SELECT“ tak dlouho, dokud se na displeji 
p�ístroje nezobrazí symbol funkce m��ení frekvence „Hz“. 

4. P�ipojte paraleln� k m��enému objektu m��ící kabely (p�iložte m��ící hroty k m��enému 
objektu, ke zdroji signálu, ke generátoru). 

5. Na displeji p�ístroje se zobrazí okamžitá nam��ená hodnota frekvence. 

 
P�i m��ení st�ídy impuls� signálu v % postupujte následujícím zp�sobem: 
 
1. Postupujte stejným zp�sobem jako p�i m��ení kmito�tu (frekvence). Na displeji p�ístroje se 
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však musí po stisknutí tla�ítka „SELECT“ zobrazit jednotka m��ení st�ídy impuls� 
(symbol) „%“.  

 
2. Propojte m��ící kabely s m��eným objektem (generátor, obvod atd.). 
 
3. Na displeji se zobrazí aktuáln� nam��ená hodnota st�ídy impuls� v procentech. 
 
M��ení teploty pomocí �idla typu „K“ 
P�i kontaktním m��ení teploty postupujte následovn�: 

1. Zapojte záporný konektor kabelu �idla m��ení teploty do zdí�ky „COM“ (-) a kladný 
konektor kabelu �idla do zdí�ky „V“ (+). 

2. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „Type K“ („°F“ nebo „°C“). 

3. P�iložte hrot termo�lánku (�idla typu „K“) k povrchu m��eného objektu. Dotýkejte se 
povrchu m��eného objektu tak dlouho, dokud se na displeji p�ístroje nestabilizuje 
zobrazení nam��ené teploty (cca 30 sekund). 

4. Na displeji p�ístroje se zobrazí okamžitá nam��ená hodnota teploty. 

 
Upozorn�ní! 
Termo�lánek typu „K“ nelze použít k m��ení teploty objekt� pod nap�tím. Mohlo by to zp�sobit zni�ení 
p�ístroje. Rozhodující p�i m��ení teploty je, aby nebyl m��ící p�ístroj vystaven teplotám, které chcete 
zm��it. T�mto teplotám m�že být vystaven pouze hrot senzoru (termo�lánku) na m��ení teploty. 

Pokud bude teplota mimo m��ící rozsah, zobrazí se na displeji p�ístroje symbol „OL“. 
 
Bezkontaktní m��ení teploty pomocí infra�erveného teplom�ru 
P�i bezkontaktním m��ení teploty postupujte následovn�: 

1. Oto�te oto�ným p�epína�em do polohy „IR Non-Contact“ („°F“ nebo „°C“). 

2. Zam��te �o�ku na horní stran� m��ícího p�ístroje s infra�erveným senzorem (s 
infra�ervenou diodou) na povrch m��eného objektu.  

3. Zapnutí laserového zam��ova�e provedete stisknutím tla�ítka „„IR Laser Pointer“. 

 
Na displeji p�ístroje se zobrazí symbol zapnutí laseru . Pomocí laserového paprsku 
snadno zam��íte m��enou plochu (povrch) objektu. P�i zapnutém laseru Vám jeho odražený 
paprsek ukáže p�ibližn� st�ed m��ené plochy objektu. Toto Vám usnadní provád�ní 
p�esných m��ení. Laser op�t vypnete stisknutím tla�ítka zapnutí a vypnutí laseru. Z displeji 
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p�ístroje zmizí symbol zapnutí laseru    

4. Plocha m��eného objektu musí být p�i tomto zp�sobu m��ení teploty v�tší než 
infra�erveným teplom�rem registrovaná (snímaná) plocha (velikost plochy p�i 
bezkontaktním m��ení teploty nesmí být v�tší než m��ený objekt). 

5. Na displeji p�ístroje ode�t�te nam��enou hodnotu teploty.  

 

Pom�r vzdálenosti k velikosti bodu (plochy) m��ení 
Abyste docílili p�esných výsledk� p�i m��ení, musí být m��ený objekt v�tší než m��ená plocha 
infra�erveným teplom�rem. Zjišt�ná teplota p�edstavuje pr�m�rnou teplotu na m��ené ploše. �ím menší 
bude velikost m��eného objektu, tím menší musí být i vzdálenost teplom�ru (p�ístroje) od m��eného 
objektu.  

Parametr „D:S“ (Distance to Spot Ratio) charakterizuje velikost m��eného bodu (místa) v pom�ru ke 
vzdálenosti mezi m��eným objektem a infra�erveným teplom�rem.  

P�i pom�ru „8:1“ vychází nap�íklad p�i vzdálenosti m��ícího p�ístroje 80 cm od m��eného objektu 
plocha snímání teploty o pr�m�ru 10 cm. 

P�esnou velikost plochy m�žete ur�it podle následujícího vyobrazení. Pro p�esná m��ení by m�l být 
m��ený objekt alespo� 2 x v�tší než m��ená plocha. 
 

 
 

 

Nedívejte se p�ímo do laserového paprsku. Nezam��ujte laserový paprsek 
do o�í osob nebo zví�at. Viditelné laserové zá�ení s nízkým výkonem 
nep�edstavuje sice v normálních p�ípadech akutní nebezpe�í ohrožení 
zraku. Delší sledování (zam��ení laserového zá�ení p�ímo do o�í) m�že být 
nebezpe�né a mohlo by zp�sobit poruchy zraku.  

 
Koeficient emise (intenzita vyza�ování, emisivita)  
Fyzikální veli�ina „koeficient emise“ neboli emisivita popisuje charakteristiku vyza�ování tepelné 
energie materiálu a udává, jak dalece lze od objektu, který vyza�uje infra�ervené tepelné zá�ení, ur�it 
vlastní teplotu tohoto objektu. Hodnota koeficientu „1“ znamená, že tepelné zá�ení objektu je ur�eno 
pouze jeho vlastní teplotou. Hodnota koeficientu menší než „1“ znamená, že vydávané zá�ení vedle 
vlastní teploty objektu je ovlivn�no též odrazy od sousedních t�les nebo transmisí, což znamená 
propustností (pr�hledností) objektu.  
Koeficient emise tedy ovliv�uje výsledky m��ení. Mnohé organické materiály a podobné plochy mají 
koeficient emise rovný „0,95“. Kovové a lesklé p�edm�ty mají tento koeficient nižší. Tento infra�ervený 
teplom�r je pevn� nastaven na intenzitu vyza�ování s hodnotou „0,95“. P�edpokládá se, že m��ený 
objekt má též intenzitu vyza�ování rovnou hodnot� „0,95“– pokud tomu tak není, nastanou nep�esnosti 
p�i m��ení. 
 
Poznámky k bezkontaktnímu m��ení teploty  
Pokud se bude na povrchu m��eného objektu vyskytovat jinovatka, rosa, olej, saze, rozlitá voda atd., 
prove�te p�ed m��ením teploty o�ist�ní povrchu m��eného objektu. 
Ke kompenzaci lesklého povrchu, který odráží sv�tlo a teplo (a k provád�ní p�esn�jších m��ení), m�žete 
takovouto plochu p�elepit nap�íklad vhodnou lepící páskou nebo nat�ít matnou (�ernou) barvou. 
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Tento teplom�r nedokáže zm��it teplotu skrz pr�hledné materiály (nap�íklad sklo). Místo toho zm��í 
teplotu povrchu tohoto materiálu (nap�íklad skla).   
Pomocí infra�erveného teplom�ru nelze m��it teplotu vzduchu. 
V prost�edí s výskytem prachu, páry, výpar�, kou�e a s jinak zne�išt�ným vzduchem je nutno po�ítat 
s chybami p�i m��ení.   
Budete-li chtít lokalizovat horká místa na povrchu m��eného objektu (místa s nejvyšší teplotou), 
zam��te teplom�r na n�jaký bod mimo m��enou plochu a tuto oblast dále prozkoumejte „cikcak“ pohyby 
(sem a tam), dokud na povrchu objektu nenarazíte na p�íslušné horké (nejteplejší) místo. 

 
 
 

Dopl�ující funkce m��ícího p�ístroje 

Funkce „HOLD“ - podržení zobrazení nam��ené hodnoty na displeji 
Pokud budete chtít na displeji podržet nam��enou hodnotu (nap�íklad pro její zápis do protokolu), 
stiskn�te tla�ítko „HOLD“. Momentáln� nam��ená hodnota po této akci na displeji p�ístroje doslova 
„zamrzne“.  
Naho�e na displeji v jeho prvním �ádku se objeví symbol „HOLD“. Pokud budete chtít p�ístroj op�t 
uvolnit pro další m��ení, stiskn�te znovu tla�ítko „HOLD“. Poté se na displeji objeví okamžitá 
nam��ená hodnota a z displeje zmizí symbol „HOLD“. 
 

Funkce automatického nebo ru�ního p�epínání m��ících rozsah� 
Tento p�ístroj je vybaven funkcí automatického p�epínání me�ících rozsah�. V tomto p�ípad� je na 
displeji p�ístroje v jeho prvním �ádku zobrazen symbol „AUTO“. P�ístroj si tedy sám zvolí vhodný 
rozsah m��ení.  

• V p�ípad� pot�eby m�žete stisknout tla�ítko „RANGE“ (p�epnutí p�ístroje do režimu ru�ního 
p�epínání m��ících rozsah�).  

• Z displeje p�ístroje zmizí symbol „AUTO“.   

• Postupným tisknutím tla�ítka „RANGE“ m�žete nyní zvolit (p�epínat) u p�íslušné funkce m��ení 
požadované m��ící rozsahy ru�n�.  

• Funkci ru�ního p�epínání m��ících rozsah� zrušíte stisknutím tla�ítka „RANGE“, které podržíte 
stisknuté asi 2 sekundy. Na displeji p�ístroje se op�t objeví symbol automatického p�epínání 
m��ících rozsah� „AUTO“. 

D�ležité upozorn�ní: Ru�ní p�epínání m��ících rozsah� nefunguje p�i m��ení kapacity, frekvence 
(st�ídy impuls�) a teploty. 
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Funkce m��ení vztažné (referen�ní, relativní) hodnoty „REL“ 
M��ení vztažné (relativní) hodnoty je signalizováno na displeji p�ístroje zobrazením symbolu „REL“ a 
umož�uje m��ení vztažené k p�edem zobrazené / nam��ené hodnot� (která je uložena v pam�ti p�ístroje). 
Momentální nam��ená hodnota bude vynulována a dojde k nastavení nové vztažné hodnoty. Na displeji 
p�ístroje se zobrazí rozdílová hodnota (aktuální nam��ená hodnota minus vztažná hodnota nebo 
obrácen�).  

• Tuto funkci zapnete stisknutím tla�ítka „REL“. Po stisknutí tohoto tla�ítka dojde k uložení aktuáln� 
nam��ené hodnoty do pam�ti p�ístroje a na jeho displeji se zobrazí symbol „REL“. 

• Po provedení dalšího m��ení se na displeji p�ístroje zobrazí rozdíl mezi hodnotou uloženou do 
pam�ti a novou nam��enou hodnotou.  

• Zrušení této zvláštní funkce provedete op�tovným stisknutím tla�ítka „REL“. P�ístroj se p�epne 
znovu do režimu normálního provád�ní m��ení a z jeho displeje zmizí symbol „REL“.  

 
D�ležité upozorn�ní: Tato funkce nefunguje p�i m��ení frekvence (st�ídy impuls�) a teploty. Tato 
funkce je vhodná zvlášt� k m��ení odpor�. Hlavní zobrazení lze nastavit na hodnotu „0000“, to 
znamená, že m�žete provád�t m��ení odporu na rozsahu m��ení malých hodnot, aniž byste museli 
pokaždé od�ítat od nam��ené hodnoty hodnotu odporu m��ících kabel�. 
 
P�íklad: 
Nastavení vztažné hodnoty provedete následujícím zp�sobem: 
Zm��te p�íslušnou vztažnou hodnotu, nap�íklad stejnosm�rné nap�tí 12 V DC. 
Stiskn�te 1 x tla�ítko „REL“. Vzdálíte-li nyní m��ící hroty od m��eného zdroje nap�tí, zobrazí na 
displeji hodnota  „DC – 12 V“. 
 

Funkce automatického vypínání p�ístroje 
Aby nedocházelo ke zbyte�nému vybíjení do p�ístroje vložené baterie, je tento p�ístroj vybaven funkcí 
automatického vypínání. Pokud nestisknete b�hem 15 minut žádné tla�ítko nebo neoto�íte-li oto�ným 
p�epína�em volby funkcí m��ení (a nevypnete-li p�ístroj), dojde po uplynutí této doby k automatickému 
vypnutí m��ícího p�ístroje.  
Po automatickém vypnutí p�ístroj znovu zapnete oto�ením oto�ného p�epína�e do polohy „OFF“ a 
zvolením p�íslušné funkce m��ení (nastavení oto�ného p�epína�e do jiné polohy než „OFF“). 
 

Zapnutí a vypnutí osv�tlení displeje (tla�ítko „HOLD“)  
Zapnutí nebo vypnutí zadního podsvcícení displeje provedete stisknutím tla�ítka se symbolem 
„žárovky“ („HOLD“), které podržíte stisknuté déle než 1 sekundu. Displej z�stane po této akci 
osv�tlený po dobu 30 sekund. 

D�ležité upozorn�ní: Funkci podržení zobrazení nam��ené hodnoty na displeji lze aktivovat pouze p�i 
vypnutém osv�tlení displeje. Pokud budete chtít tuto funkci aktivovat (zapnout osv�tlení displeje) 
stiskn�te nejprve tla�ítko „HOLD“ (vypn�te funkci podržení zobrazení nam��ené hodnoty na displeji 
p�ístroje – viz odstavec „Funkce „HOLD“ - podržení zobrazení nam��ené hodnoty na displeji“).  
 

Signalizace vybité baterie   
Zobrazí-li se na displeji p�ístroje následující symbol vybité baterie v jeho levém dolním rohu 

 
prove�te vým�nu baterie v p�ístroji. 
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Signalizace p�epálené pojistky   
Zobrazí-li se na displeji p�ístroje následující symbol p�epálené pojistky v jeho pravém dolním rohu 

 
prove�te vým�nu p�íslušné pojistky („F1“ nebo „F2“). 
 

Signalizace nesprávného p�ipojení m��ících kabel�   

 
Tento symbol se objeví na displeji p�ístroje (v jeho horním pravém rohu), jestliže zapojíte �ervený 
m��ící kabel do zdí�ky „20 A“ nebo „µA/mA“ a oto�ným p�epína�em zvolíte jinou funkci m��ení než 
m��ení proudu (zelené, �erné nebo �ervené pole na okraji p�epína�e). V tomto p�ípad� vypn�te m��ící 
p�ístroj („OFF“) a zapojte �ervený m��ící kabel do správné zdí�ky („V“) pro zvolenou funkci m��ení. 
 
Údržba p�ístroje 
Tento p�ístroj krom� ob�asné vým�ny baterie (p�ípadn� pojistek) a p�íležitostného �išt�ní, nevyžaduje 
žádnou údržbu. Pokud provedete na p�ístroji vlastní zm�ny (úpravy) nebo opravy, zanikne nárok na 
záruku. K �išt�ní p�ístroje nebo okénka displeje používejte �istý, antistatický a suchý �istící had�ík bez 
žmolk� a chloupk�. 
 

 

K �išt�ní nepoužívejte žádné uhli�itanové �istící prost�edky (sodu), benzín, alkohol 
nebo podobné látky. Mohli byste tak porušit povrch p�ístroje. Krom� jiného jsou 
výpary t�chto �istících prost�edk� zdraví škodlivé a výbušné.  
K �išt�ní p�ístroje též nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo 
drát�né kartá�e a pod. 

 
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, 
Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tla�i. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok 
firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 05/04 

 


