
METEX 3860D 

Návod k použití 



Popis

1. Napájení 

2. Tla ítko funkcí 

3. Tla ítko SET/RESET 

4. Tla ítko DC Ω/AC (beep) 

5. Tla ítko UP (nahoru) 

6. Tla ítko DOWN (dol )

7. Tla ítko podsvícení 

8. Patice Tranzistor

9. Patice Kapacita/Induk nost/Teplota

10. Rota ní p epína  funkcí 

11. Vstup 20A

12. Vstup mA

13. COM Vstup

14. V/Ω Vstup 

15. LCD Displej

16. Grafické zobrazení

17. Analogová lišta
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18. Indikace P etížení

19. Auto-Hold 

20. Dual 

21. Pulse 

22. Data-Hold 

23. Minimum 

24. Maximum

25. Relativní

26. Porovnání 

27. Rozsah 

28. Extra 

29. Pam

30. Vyvolání pam ti

31. íslo pam ti

32. Induk nost

33. Diody 

34. Kontinuita 

35. St ídavé nap tí nebo proud 

36. Obrácená polarita

37. Frekvence 

38. Teplota 

39. Kapacita 

40. Tranzistor hFE

41. Logic Test

42. Sekundární displej

43. Indikace nízkého stavu baterie 

44. Decibely

45. Hlášky 
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1. Úvod 

S tímto digitálním multimetrem dostáváte vysokou kvalitu, výkon, odolnost
a p enosný p ístroj, který vám dodá d v ru a pohodu mysli ve vaší každodenní práci. 
P e t te si pe liv  tyto provozní instrukce p ed za átky vašich m ení.

2. Bezpe nostní informace 

2-1. Doporu ení

P ístroj je vyroben a testován ve shod  s normou IEC1010-1/EN61010-1 Part 1: 
Bezpe nostní požadavky na elektrická za ízení, kontrolní a laboratorní použití, 
Bezpe nost Class II, P ep tí kategorie II. 
Tento návod obsahuje informace a varování, která musí být dodržována pro zajišt ní
bezpe ného provozu a údržby p ístroje.

2-2. Bezpe nostní symboly

Následující symboly jsou umíst ny na p ístroji pro p ipomenutí hranice m ících
rozsah  a bezpe nosti.

20A Maximální proud, který je možno m it na tomto vstupu je 20A DC/AC. Tento 
vstup je chrán n pojistkou. P i použití tohoto rozsahu s vysokým proudem dodržujte 
cyklus 30 sekund m ení a 15 minut pauza. 

mA Maximální proud, který je možno m it na tomto vstupu je 4mA nebo 400mA 
DC/AC. Tento vstup je chrán n pojistkou 800 mA. 
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MAX 500V Pro zamezení elektrického rázu nebo poškození p ístroje, nep ivád jte na 
vstup COM žádný zdroj nap tí p esahující 500V proti zemi. 

MAX 1000V/750V Maximální m ené nap tí je 1000V DC nebo 750V AC. 

Bu te zvláš  opatrní p i m ení vysokého nap tí. Nedotýkejte se vstup  nebo 
koncovek sond. 

Odkaz na ucelené provozní instrukce. 

Indikuje ochranu Class II, dvojitá izolace.

2-3. Bezpe nostní varování 

2-3-1. Pro zamezení elektrického rázu nebo poškození p ístroje, nem te nap tí
p esahující 1000V DC nebo 750V AC. 

2-3-2. Pro zamezení poškození p ístroje nebo zran ní, dodržujte limity vstup
zobrazené v tabulce 1. 

2-3-3. Pro zamezení poškození p ístroje odpojte testovací vodi e z m ících bod  p i
p epnutí funkce nebo rozsahu. 

2-3-4. Pro zamezení elektrického rázu, bu te opatrní p i práci s nap tím nad 60V DC 
nebo 25V AC. Takové nap tí p edstavuje nebezpe í rázu. 

Tento p ístroj není ur en pro pr myslové použití. 
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2-3-5. Rozsah 20A je chrán n pojistkou. Pro zamezení poškození p ístroje nebo
zran ní, používejte p ístroj pouze v obvodu chrán ném pojistkou nebo obvodovým 
jisti em 20A nebo 4000VA. Nep ivád jte nap tí mezi Vstup 20A nebo mA a Vstup 
COM. Toto varování chrání p ed poškozením p ístroje nebo zran ním uživatele. 

2-3-6. Nenechávejte p ístroj nebo testovací vodi e vlhké.

2-3-7. Ujist te se, že testovací vodi e jsou v dobrém stavu. 

Tabulka 1. Vstupní Limity

Funkce Vstup Vstupní Limit

V DC V/Ω + COM 1000V DC 

V AC V/Ω + COM 750V AC 

Ω V/Ω + COM 250V DC/AC 

mA DC/AC mA + COM 400mA DCúAC 

20A DC/AC 20A + COM 20A DC/AC 

Diode V/Ω + COM 250V DC/AC 

Frekvence V/Ω + COM 750V DC/AC 

Logic V/Ω + COM 250V DC/AC 

Upozorn ní:

Zdroje jako p enosné p ijíma e, televizní a rádio p ijíma e, auto rádia a mobilní 
telefony jsou zdrojem elektromagnetického zá ení, které m že indukovat nap tí na 
testovacích vodi ích multimetru. V t chto p ípadech nem že být z fyzikálních d vod
zaru ena p esnost multimetru. 
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P íprava na provoz 

3-1. Instalace baterií 

P ístroj vyžaduje pro napájení 9V baterii. Je zobrazen symbol ± pokud nap tí
poklesne pod ur itý limit. Pro správnou funkci, vym te baterii co nejd íve.
Pokra ovat v práci s vybitou baterií, vede k chybným výsledk m.

Varování: Pro zabrán ní rázu odpojte oba vodi e s m eného za ízení p i vyjímání 
nebo instalaci baterie. 

Instalace baterie. 

1. Vypn te napájení a odpojte oba testovací vodi e.

2. Vyšroubujte šroubek a otev ete prostor baterií. 

3. Vložte baterii do izola ní krabi ky a vložte na místo. 
Varování: Nevyhazujte p iložené izola ní bateriové pouzdro. Pokud není použito, 
mohlo by to vést ke zran ní nebo poškození p ístroje.

4. Namíst te kryt baterie a zašroubujte šroubek. 
Varování: Nepoužívejte p ístroj dokud nevym níte baterii a není uzav en kryt 
prostoru baterie. 
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3-2. Použití m ících sond 

Používejte pouze testovací sondy dodávané s vaším p ístrojem. Tyto sondy jsou 
zp sobilé pro m ení nap tí do 1200 volt .

Upozorn ní:

A koliv jsou dodávané sondy zp sobilé m it nap tí do 1200 volt , maximální
vstupní nap tí p ístroje je 1000V DC a 750V AC. Pokud budete m it nap tí vyšší 
než 1000V DC a 750V AC, m žete poškodit p ístroj a sami sebe vystavit vážnému 
zran ní. Bu te vždy velmi opatrní p i m ení vysokého nap tí.

Sondu p ipojenou do COM vstupu nikdy nep ipojujte ke zdroji nap tí vyššímu než 
500V vzhledem k zemi. Toto m že zp sobit vážnou nehodu. 

3-3. Použití stojánku 

Použijte op rku k podep ení nebo zav šení p ístroje.

Podep ení p ístroje

Pokud si p ístroj na stole podep ete, poskytne vám to lepší úhel pohledu. Pro použití 
stojánku jako podp ry, odklopte jej od p ístroje a položte p ístroj na rovný povrch. 

Zav šení p ístroje

Pro zav šení p ístroje, vyjm te op rku stisktnutím spodní ásti op rky k sob . Poté 
vložte op rku do horních dvou otvor .
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Kontrola p ed m ením

Pro zajišt ní dobré funkce a také vašeho seznámení s p ístrojem, projd te p ed
použitím p ístroje tyto body. 

4-1. Stiskn te tla ítko ON/OFF do stavu ON.

4-2. Pro volbu funkce otá ejte rota ním p epína em do požadované polohy. P ístroj
je p ipraven k normálnímu provozu. 

4-3. Pro volbu dodate ných funkcí stiskn te odpovídající tla ítko nad rota ním
p epína em.

Po stisku tla ítka MEM jsou tla ítka UP a DOWN aktivní pro volbu ísla pam ti.
Po stisku tla ítka REL jsou tla ítka UP a DOWN aktivní pro volbu polarity, 
hodnotu a rozsah referen ní hodnoty a po stisku tla ítka R-H jsou tla ítka UP
a DOWN aktivní pro ovládání snížení nebo zvýšení m ícího rozsahu
a nastavení výstupního kontrolního signálu. 

Pro podsvícení displeje stiskn te Žluté tla ítko pro zapnutí podsvícení. 

 Stiskem tla ítka Function zvolíte mód funkce, op tovným stiskem se posunete 
k dalšímu módu stále dokola a stiskem SET/RESET módy funkce nastavíte
a opustíte. 

Jedním stiskem SET/RESET funkci aktivujete a dalším stiskem funkci opustíte. 

Když je rota ní p epína  nastaven na Nap tí nebo Proud, stiskem DCΩ/AC volíte 
AC nebo DC, nebo volíte Odpor i Kontinuity pokud je rota ní p epína  nastaven 
na (beep)Ω.
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Použití p ístroje

Tato sekce popisuje váš p ístroj a jak jej použít.

Pro snadný odkaz je každý popis o íslován s odkazem na klávesy podle vyobrazení 
na vnit ní stran  obálky.

5-1. Tla ítka

Body 1 až 7 popisují použití tla ítek. Tato tla ítka jsou použita (ve spojení s rota ním
p epína em) pro volbu provozních mód . P i stisknutí tla ítka zazní pípnutí. Shrnutí 
funkcí tla ítek je zobrazeno v tabulce 2. Pro indikaci, který mód byl zvolen se na 
displeji zobrazí náv ští.  Rychlý zp sob jak resetovat všechna tla ítka do jejich 
základního nastavení je pooto ením rota ního p epína e do další funkce a pak 
pooto it zp t do používané funkce. 

1. ON/OFF Napájení Zapnuto/Vypnuto

Stiskem ON/OFF erveného tla ítka, zapnete napájení p ístroje. Op tovným stiskem 
napájení vypnete. 

Automatické vypnutí napájení 

Automatické vypnutí napájení prodlužuje životnost baterie vypnutím p ístroje pokud 
ani rota ní p epína  ani tla ítko nejsou použity po dobu deseti minut. 

Avšak, b hem ov ování výstupního signálu a komunikace s PC, napájení nebude 
automaticky vypnuto. 
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FUNCTION

Stiskem vstoupíte do módu funkcí. 

 Op tovným stiskem p echázíte do další funkce. 

V módech REL a CMP stiskem FUNCTION tyto módy ukon íte.

ON/OFF

Stiskem zapnete nebo vypnete napájení 

DC/AC

 Stiskem p epínáte mezi DC nebo AC a mezi Ω nebo Beep. 

SET/RESET

Stiskem vstoupíte do módu nastavení funkce  nebo ukon íte mód funkce. Krom
mód  REL a CMP. 

UP/DOWN

Stiskem volíte polaritu, hodnotu a rozsah referen ní hodnoty v REL a CMP 
módu.

 Stiskem ur íte íslo pam ti v REL a MEM módu. 

Stiskem snížíte nebo zvýšíte hodnotu rozsahu v módu R-H a ov ování
výstupního signálu. 

YELLOW

 Stiskem tla ítka YELLOW zapnete nebo vypnete podsvícení displeje. 
Automaticky se vypíná po 15 sekudnách. 
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2. Funkce

P i prvním zapnutí p ístroje se p ed sekundárním displeje zobrazí náv ští A (auto
hold), d (dual) nebo P (pulse), záleží na volb  m ícího rozsahu. Každým stiskem 
tla ítka FUNCTION, p ístroj p epne do další funkce. 

Po adí p epínání v módech funkcí. 

D-H = MIN = MAX = REL = CMP = RH = EXT = MEM = RCL 

3. SET/RESET

M žete zvolit nebo ukon it funkce stiskem tla ítka SET/RESET. 
V módech REL a CMP je tla ítko RESET nefunk ní.
Pro ukon ení t chto mód  musíte p ejít voli em funkcí do vedlejšího rozsahu nebo 
stisknout tla ítko FUNCTION. 

4. DCΩ/AC(beep)

Stiskem tla ítka DCΩ/AC(beep) p epínáte mezi AC a DC když je rota ní p epína
nastaven na nap tí nebo proud, nebo mezi Odporem a Kontinuity když je rota ní
p epína  nastaven na (beep)Ω.

5. a 6. UP/DOWN 

Stiskem UP nebo DOWN ur íte polaritu, hodnotu a rozsah referen ní hodnoty 
v módu REL a CMP. V módech MEM a RCL ur íte íslo pam ti. V modu R-H snížíte 
nebo zvýšíte hodnotu rozsahu a ov ování výstupního signálu. 

7. Podsvícení displeje 

Stiskem tla ítka Yellow zapnete podsvícení. Podsvícení m že být použito p i
špatných sv telných podmínkách. Podsvícení se automaticky vypíná po 15 
sekundách aby se prodloužila životnost baterie. 
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5-2. Body 8-9 popisují patice. 

8. Tranzistor hFE 

Vsu te bázi, kolektor a emitor do odpovídající patice jak je znázorn no.

8. Patice Kapacita a Induk nost
    Patice Teplota 

Vložte vybitý kondenzátor do vn jších svorek patice a dodržujte polaritu pokud je to 
požadováno.

Vložte termo lánek typu "K" do vnit ních svorek patice. 

Vložte vybitou cívku do vn jších svorek patice. 
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10. Voli  funkcí-Rota ní p epína

Bod 10 popisuje funkce, které jsou voleny rota ním p epína em.

mV Milivolty AC/DC

V AC/DC 

FREQ Frekvence 

LOGIC Logik test

beepΩ Kontinuita/Odpor 

Diode Test Diod

CAP Kapacita 

hFE Tranzistor 

TEMP Teplota 

4mA Miliampéry AC/DC

400mA Miliampéry AC/DC

mH Milihenry

H Henry 

5-3. Vstupy

Body 11 až 14 popisují Vstupy. (Pokud jde o limity p etížení, viz Tabulka 1) 

11. 20A Vstup Ampéry 

Pro m ení proudu (AC nebo DC) až do 20A pr b žn , voli  je v pozici 20A. 

12. mA Vstup Miliampéry

Pro m ení proudu (AC nebo DC) až do 4mA nebo 400mA, voli  je v pozici 4mA 
nebo 400mA.

13. COM Spole ný Vstup 

Sple ný vstup pro všechna m ení.

14. V/Ω

Volty, Ohmy, Kontinuita, Diody, Frekvence, Logik Test, Výstup signálu. 
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5-4. Digitální a Grafický displej 

Body 15 až 18 popisují Digitální a Grafický Displej. 

15. Digitální Displej. 

íselné výsledky jsou zobrazeny displejem do hodnoty 4000 s automatickou indikací 
polarity a umíst ním desetinné te ky.

16. Analogová Grafická Lišta. 

Lišta sestává ze 43 segment  které se zobrazují zleva doprava jak nar stá vstupní 
signál. Zobrazuje podobn  jako ru i ka na analogovém p ístroji, avšak bez záchv v
jež pat í k pohybu ru i ky.

Pokud vstup dosáhne nebo p ekro í hodnotu 4000 ve zvoleném rozsahu, je 
zobrazeno OL, lišta bliká a ozývá se pípání. 

17. Lišta Grafické stupnice. 

Stupnice absolutní hodnoty. 

18. OL Indikace P etížení.

Pokud hodnota vstupu p esahuje rozsah displeje, pak je zobrazeno náv ští OL, bliká 
grafická lišta a ozývá se pípání. 
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5-5. Použití Pokro ilých Funkcí 

Body 19 až 31 popisují pokro ilé funkce. 

19. A Auto Hold 

Pro m ení DC nap tí, proudu, Diod, Kapacit, hFE (tranzistor ) a Induk nosti. A je
zobrazeno p ed sekundárním displejem. 

Pokud je funkce Auto Hold aktivována, sekundární displej zobrazuje hodnotu 
zm enou 4-5 sekund d íve.

20. P Pulse 

Pro m ení AC proudu, A nebo P je zobrazeno p ed sekundárním displejem. Pokud 
je aktivováno P, znamená to že vstupní hodnota má svou frekvenci a na 
sekundárním displeji je zobrazena hodnota v Auto Hold módu. Pokud nastavíte 
p ístroj do EXT módu, p ístroj m že p ímo zobrazovat frekvenci vstupního signálu na 
sekundárním displeji. 
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21. d Dual Displej 

Pro m ení AC Nap tí, Frekvence, Teploty a Logik, d je zobrazeno p ed
sekundárním displejem. P ístroj m í a zobrazuje dva rozdílné typy výsledku 
sou asn . P ístroj zobrazuje následující duální výsledky m ení.

Volba Vstupu Hlavní displej Sekundární displej 

AC Nap tí AC Nap tí dB(m)

Frekvence Frekvence Ac Nap tí

Teplota C F

Logik HI/LO DC Nap tí
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22. D-H Data Hold 

Aktivací funkce Data Hold se výsledek m ení uloží na sekundárním displeji. Pro 
Aktivaci Data Hold tiskn te tla ítko FUNCTION opakovan  až se zobrazí v levém 
horním rohu displeje D-H. Oba displeje, hlavní i sekundární zobrazují aktuální 
m enou hodnotu. Pro uložení hodnoty na sekundárním displeji stiskn te tla ítko
SET/RESET. Hlavní displej pokra uje ve sledování aktuální hodnoty. Stiskem 
SET/RESET se uvolní m ení.

Poznámka: Pokud p i m ení Frekvence a Kapacity hlavní displej zobrazí OL, 
sekundární displej také p ejde do stavu OL. 

23. MIN Minimum 

Funkce MIN vám umožní zachytit minimální hodnotu m nícího se výsledku m ení.
Pro aktivaci funkce MIN stiskn te opakovan  tla ítko FUNCTION až se v horní ásti
displeje zobrazí MIN. Stiskn te UP nebo DOWN pro ur ení rozsahu a stiskn te
SET/RESET pro aktivaci této funkce. Zobrazí se náv ští MIN a R-H.
Sekundární displej zm ní hodnotu pokud výsledek je nižší než p edtím uložená 
hodnota. Nebo zobrazí OL pokud hlavní displej bude mimo rozsah. Když hlavní 
displej pokra uje ve sledování m eného signálu, sekundární displej zobrazuje 
p edtím uloženou minimální hodnotu. 



Stiskn te SET/RESET pro uvoln ní m ení.

Poznámka: Není možno aktivovat uložení (Hold) pro Funkci R-H p i m ení
Frekvence a Kapacity. Ale p ístroj stále aktualizuje sekundární displej pokud íselný
výsledek m ení je nižší než p edtím uložené íslo. Desetiná te ka není platná. 

24. MAX Maximum 

Funkce MAX vám umožní zachytit maximální hodnotu m nícího se výsledku m ení.
Pro aktivaci funkce MAX stiskn te opakovan  tla ítko FUNCTION až se v horní ásti
displeje zobrazí MAX. Oba displeje zobrazují aktuální hodnotu. Stiskn te UP nebo 
DOWN pro ur ení rozsahu a stiskn te SET/RESET pro aktivaci této funkce. Zobrazí
se náv ští MAX a R-H.
Sekundární displej zm ní hodnotu pokud výsledek je vyšší než p edtím uložená 
hodnota. Nebo zobrazí OL pokud hlavní displej bude mimo rozsah. Když hlavní
displej pokra uje ve sledování m eného signálu, sekundární displej zobrazuje 
p edtím uloženou maximální hodnotu. 
Stiskn te SET/RESET pro uvoln ní m ení.

Poznámka: Není možno aktivovat uložení (Hold) pro Funkci R-H p i m ení
Frekvence a Kapacity. Ale p ístroj stále aktualizuje sekundární displej pokud íselný
výsledek m ení je vyšší než p edtím uložené íslo. Desetiná te ka není platná. 
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25. REL Relative Offset (Relativní posun)

Relativní m ení vám umožní m it relativní hodnotu vzhledem k nastavené 
referen ní hodnot . Nap íklad m žete nastavit referen ní nap tí a pak m it rozdíl 
mezi aktuálním nap tím a referen ním nap tím.

Nastavení referen ní hodnoty:

1. Stiskn te opakovan  tla ítko FUNCTION až se v horní ásti displeje zobrazí REL. 

2. Stiskn te UP nebo DOWN pro nastavení polarity referen ní hodnoty (- pro 
zápornou hodnotu). Stiskn te SET/RESET. 

3. Stiskn te UP nebo DOWN pro nastavení prvního ísla referen ní hodnoty. 
Stiskn te SET/RESET.

4. Opakujte bod 3 pro nastavení dalších t í ísel.

5. Stiskn te UP nebo DOWN pro ur ení rozsahu a stiskn te SET/RESET pro 
aktivaci relativního m ení.

Hlavní displej zobrazuje aktuální m enou hodnotu. Sekundární displej zobrazuje 
rozdíl mezi m enou hodnotou a referen ní hodnotou. 

Nap íklad, uložená referen ní hodnota je 100V a práv  m ená hodnota je 90V, 
hlavní displej zobrazuje 090.0V a sekundární displej zobrazuje –010.0V. Pokud má 
m ený výsledek stejnou hodnotu jako je uložená hodnota, sekundární displej bude 
zobrazovat 0. 

Poznámky:

 První íslo sekundárního displeje m že být od 0 do 3. 

Pokud je hlavní displej mimo rozsah, sekundární displej zobrazí OL. 

 Nem žete aktivovat R-H p i m ení Frekvence a Kapacity. Avšak p ístroj stále 
porovnává rozdíl mezi m enou a referen ní hodnotou. Desetinná te ka není 
platná.

 Pro ukon ení módu REL stiskn te FUNCTION nebo p epn te rota ní p epína  do 
další polohy. 
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26. CMP Porovnávání 

Funkce porovnávání vám umožní rychle porovnávat m ené nap tí s uloženou High 
nebo Low referen ní hodnotou. Pokud je m ená hodnota mezi referen ními
hodnotami, sekundární displej zobrazí PASS. Pokud je m ená hodnota "nad" nebo 
"pod" uloženými referen ními hodnotami, sekundární displej zobrazí HIGH nebo 
LOW.

Nastavení referen ních hodnot a aktivace porovnávání. 

1. Stiskn te opakovan  FUNCTION až se na displeji zobrazí CMP. 

2. Stiskn te UP nebo DOWN pro nastavení polarity minimální referen ní hodnoty (- 
pro záporné hodnoty). Stiskn te SET/RESET. 

3. Stiskn te UP nebo DOWN pro nastavení prvního ísla minimální referen ní
hodnoty. Stiskn te SET/RESET.
Opakujte bod t i pro nastavení dalších ísel minimální referen ní hodnoty. 

4. Opakujte bod 2 a 3 pro nastavení maximální referen ní hodnoty. 

Poté co jsou nastaveny ob  referen ní hodnoty, p ístroj zobrazuje aktuální m enou
hodnotu na hlavním displeji a výsledek porovnání (LOW, PASS nebo HIGH) na
sekundárním displeji. 
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27. R-H Range Hold (manuální nastavení rozsahu). 

Funkce R-H vám umožní p epnout p ístroj z auto-rozsahu do módu manuálního 
nastavení rozsahu. Tento mód není možné aktivovat p i m ení Frekvence
a Kapacity. 
Pro aktivaci módu R-H stiskn te opakovan  FUNCTION až se na displeji objeví R-H. 
V manuálním módu každým stiskem UP nebo DOWN se zvýší nebo sníží rozsah  
a náv ští.

Pro ukon ení módu R-H, stiskn te SET/RESET 

28. EXT Extra 

Váš p ístroj dokáže m it a zobrazovat dva odlišné typy m ení sou asn . Pro 
aktivaci funkce Extra, stiskn te opakovan  FUNCTION až se na displeji zobrazí EXT. 



P ístroj zobrazuje následující Extra m ení:

Volba vstupu Hlavní displej Sekundární displej 

AC Nap tí AC Nap tí Frekvence

AC Nap tí AC Nap tí Frekvence

Frekvence Frekvence dB

Teplota C F

DC V.A/CAP/DIODE/ 
hFE/OHM/Induk nost

DC V.A/CAP/DIODE/ 
hFE/OHM/Induk nost

Auto Hold 

29. MEM Pam

Následujícími kroky m žete uložit do pam ti až p t m ených hodnot pro pozd jší
vyvolání a zobrazení. 

1. Rota ním p epína em zvolte typ m ení a rozsah. 

2. Opakovan  stiskn te FUNCTION až se na displeji objeví MEM. 

3. Opakovan  stiskn te UP nebo DOWN až se na sekundárním displeji zobrazí 
požadované íslo pam ti do které si p ejete uložit m enou hodnotu.

4. B hem m ení stiskn te SET/RESET a m ená hodnota se uloží.
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Pokud uložíte výsledek m ení do oblasti pam ti kde jsou již data uložena, budou 
p vodní data nahrazena novými. 

30. RCL Recall 

Následujícími kroky m žete vyvolat uloženou hodnotu z jedné z p ti pam tí..

1. Opakovan  stiskn te FUNCTION až se na displeji objeví RCL. 

2. Opakovan  stiskn te UP nebo DOWN až se na sekundárním displeji zobrazí 
požadované íslo pam ti z které si p ejete vyvolat uloženou hodnotu.

3. Stiskn te SET/RESET a uložená hodnota se objeví na sekundárním displeji.

31. íslo pam ti

V módu MEM nebo RCL je možné ur it íslo pam ti pokaždé když stisknete UP nebo 
DOWN tla ítko.

5-6. Náv ští

Body 32 až 44 popisují náv ští, která indikují mód nebo stav ve kterém p ístroj práv
pracuje.

32. "Beep" Kontrola kontinuity

Snadná kontrola vedení, nep erušení kabel , pojistek, spoj  atp. 

33. Diode Test (Pouze pro M-3850D)

Zobrazená hodnota je záv rné nap tí polovodi ového p echodu p i testovacím 
proudu p ibližn  1mA. Jeden rozsah 0 až 2.0V. 

34. AC

St ídavý proud nebo nap tí.

35. – Záporná polarita 

Automaticky indikuje mínus polaritu.
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Pokud je zapnuto REL, -(mínus) indikuje záporný vysledek matematického výpo tu.

36. FREQ mód m ení Frekvence 

P ístroj zobrazí výsledek m ení frekvence až do 4MHz (M-3860D a M-3870D) 
a až do 40MHz (M-3850D). 

37. TEMP Teplota 

V tomto módu umí p ístroj m it teplotu od –40C až do 1200C p i použití termo lánku
typu "K". 

38. CAP Kapacita 

M žete m it kapacitu od nF 4, 40, 40 až do µF 4, 40, 400. 

39. hFE Tranzistor hFE 

Umož uje m ení hodnoty hFE. 

40. Induktance 

Umož uje m ení cívek až do hodnoty 400mH (M-3860D) a až do 40H (M-3870D).

41. LOGI Logik Test 

Umož uje kontrolu logických úrovní bez použití speciální logické sondy.  Tato funkce 
zobrazuje Hi, Lo nebo ---, pro zobrazení logické úrovn  high, low nebo neur itá.

42. Sekundární displej 

Umož uje zobrazit druhý výsledek nezávisle na hlavním displeji. 

43. Low Battery

P ístroj je napájen jednou 9V baterií. Pokud je zobrazen tento symbol, vym te
baterii aby nevznikly chyby p i m ení.

44. dB Decibel 

Umož uje m ení dBm pro frekven ní rozsah až do 400Hz v d módu a AC nap tí.
A v EXT módu a Frequency.
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dBm hodnota (dB na displeji) vyjad uje logaritmický pom r mezi vstupní hodnotou
a hodnotou uloženou jako norma. 

Vstupní Nap tí dB

0,075mV -60dB

109mV -17dB

1,94V 8dB

19,40V 28dB

44. Následující náv ští ur ují jednotku zobrazované hodnoty.

AC St ídavý proud nebo nap tí

DC Stejnosm rný proud nebo nap tí

mV Milivolty (1x10-3 volt )

V Volty

KHz Kilohertz (1x103Hz) Frekvence 

MHz Megahertz (1x106Hz) Frekvence 

C Stupe  Celsia

F Stupe  Farenheit 

µF Mikrofarady (1x10-6 Faradu)

nF Nanofarady (1x10-9 Faradu)

A Ampéry Proud

mA Miliampéry (1x10-3 Ampéru) 

µA Mikroampéry (1x10-6 Ampéru)

Ω Ohmy 

KΩ Kiloohmy (1x103)

MΩ Megaohmy (1x106)

dB Decibely

mH Milihenry (1x10-3 Henry)

H Henry 

Tato sekce popisuje n které b žné p íklady m ení vaším p ístrojem a n které
p ípomínky je t eba brát v úvahu p i vlastním m ení.

6-1. M ení AC/DC Nap tí

Varování: Nepokoušejte se m it nap tí vyšší než 1000V DC nebo 750V AC. Mohlo 
by dojít k poškození p ístroje a sebe by jste vystavili nebezpe í vážné nehody. 

Následujte tyto kroky p i m ení AC/DC nap tí:

1. Rota ní voli  funkcí p epn te do požadované polohy. 
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2. Stiskn te DCΩ/ACbeep pro p epnutí mezi DC nebo AC. Pro m ení AC bude 
zobrazeno AC. 

3. P ipojte ernou sondu do COM vstupu a ervenou do vstupu V/Ω.

4. P ipojte sondy ke zdroji AC/DC nap tí, které si p ejete zm it.

Poznámky:

 B hem m ení AC nap tí, váš p ístroj m že p ímo zobraovat AC nap tí na 
hlavním displeji a dB na sekundárním displeji v d (dual) módu. Nebo AC nap tí
na hlavním displeji a frekvenci na sekundárním displeji v EXT módu. 

 P i záporné polarit , je zobrazeno mínus (-) na levé stran  displeje. 

Každý z p ti AC/DC rozsah  p edstavuje vstupní impedanci p ibližn  10MΩ
s paralelní kapacitou mén  než 100pF. AC nap tí je propojeno se 100MΩ
vstupem.

Vysoká citlivost p ístroje zp sobuje efekt chv ní (hodnoty) pokud sondy nejsou 
p ipojeny ke zdroji nap tí. Toto je normální a p esný vysledek bude zobrazen po 
p ipojení sond k m enému obvodu. 
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6-2. M ení Frekvence 

P i prvním zapnutí p ístroje, m že p ístroj p ímo zobrazovat Frekvenci na hlavním 
displeji a AC nap tí na sekundárním displeji v d (dual) módu. Nebo m že m it
frekvenci na hlavním displeji a dB na sekundárním displeji v EXT módu. 

Varování: Pokud se budete pokoušet m it frekvenci signálu jehož nap tí p esahuje
750V AC RMS, m žete poškodit p ístroj a sebe vystavit vážné nehod .

Následujte tyto kroky p i m ení Frekvence: 

1. Rota ní voli  funkcí p epn te do polohy FREQ. 

2. P ipojte sondu do COM vstupu a do vstupu V/Ω.

3. P ipojte sondu ke zdroji frekvence, kterou si p ejete zm it.

Vstupní citlivost 

150mV až do 3MHz 

mezi 300mV a 500mV nad 3MHz 

Poznámky:

Pokud jsou sondy p ipojeny k AC zdroji nep epínejte voli  do dalšího rozsahu. Mohlo 
by dojít k poškození vnit ních komponent  nebo ke zran ní.

Ochrana P etížení: 750V DC/AC RMS 

Pro nejp esn jší m ení, d razn  doporu ujeme použití BNC kabelu. 
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6-3. Logik Test 

Funkce Logik umož uje kontrolu digitálních obvod  a snadno ur it logický stav 
r zných ástí obvodu. Namísto zobrazování absolutní hodnoty nap tí, tato funkce 
zobrazuje Hi, Lo, ----, což indikuje high, low nebo neur itý stav. 

Následujte tyto kroky pro m ení Logických úrovní: 

1. Rota ní voli  funkcí p epn te do polohy LOGIC.

2. P ipojte ernou sondu do COM vstupu a ervenou sondu do vstupu V/Ω.

3. P ipojte ernou sondu do bodu uzem ní testovaného obvodu a ervenou do V+ 
napájecího nap tí. P i p ipojení obou sond stiskn te SET/RESET. 

4. Ponechte spojení erné (COM) sondy se zemnícím bodem a p emís ujte
ervenou sondu do dalších požadovaných bod .

P ístroj ihned zobrazuje jeden ze t í stav .

 Pokud m ená hodnota p esahuje 70% uložené (V+) hodnoty, je zobrazeno Hi 
(high)

 Pokud m ená hodnota klesne pod 30% uložené (V+) hodnoty, je zobrazeno Lo 
(low)

Pokud je m ená hodnota mezi 30% a 70% uložené (V+) hodnoty, je zobrazeno
----.
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Poznámky:

V tomto módu nejsou funk ní funkce MIN, MAX a D-H. 

Logická úrove  je omezena rozsahem nap tí až do 39,99V. 

Po ukon ení práce v režimu Logic test, stiskn te SET/RESET p ed oto ením
p epína e do jiné polohy. 

6-4. M ení odporu.

Varování: Nikdy nep ipojujte testovací sondy ke zdroji nap tí pokud je zvolena 
funkce Ohmy a sondy jsou p ipojeny do vstupu V/Ω.

P edtím než zapo nete m ení odporu se ujist te, že v obvodu, který si p ejete
prom it, je vypnuto napájení a všechny kondenzátory jsou zcela vybity. 

Následujte tyto kroky pro m ení Odporu: 

1. Oto te rota ní p epína  do pozice "beep/Ω"

2. Stiskn te DCΩ/AC(beep) pro volbu mezi Odporem a Kontinuity. 

3. P ipojte sondu k obvodu, který si p ejete zm it.
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Poznámky:

Odpor testovacích vodi  m že snížit p esnost na nejnižším rozsahu
(400-Ohm ). Chyba je obvykle 1 až 0,2Ω pro standartní pár vodi . Pro ur ení
chyby, zkratujte testovací vodi e k sob  a zm te odpor vodi .

 P i m ení odporu zajist te dobrý kontakt mezi sondami a m eným obvodem. 
Ne istota, mastnota, pájecí pasta nebo jiné cizí p ím si zna n  ovliv ují výsledný 
odpor.

 Pokud p i m ení odporu, p ekro í hodnota na displeji maximální hodnoru, objeví 
se symbol OL a bliká grafická lišta. 

Pro odpory 4MΩ a výše, displej pot ebuje n kolik sekund pro stabilizaci. Je to 
normální stav p i m ení vysokých odpor .

6-5. Test kontinuity

Test kontinuity prov uje nep erušenost obvodových spoj .

Následujte tyto kroky pro audio Test Kontinuity:

1. Oto te rota ní p epína  do pozice "beep/Ω"

2. Stiskn te DCΩ/AC(beep) pro volbu mezi Odporem a Kontinuity. 

3. V m eném obvodu vypn te napájecí nap tí.

4. P ipojte sondu k obvodu, který si p ejete zm it.

Varování: Nikdy nem te v obvodu, který má p ipojeno napájecí nap tí.

Poznámka: Bzu ák zní pokud je zm ený odpor pod 40Ω.
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6-6. Kontrola Diod (Jen pro M-3850D) 

Tato funkce umož uje kontrolu diod a polovodi ových p echod  na zkrat a p erušení.
Také je možno ur it záv rné nap tí diod. Tuto funkci m žete také použít pro 
párování diod. 

Následujte tyto kroky pro m ení Diod: 

1. Oto te rota ní p epína  do pozice "Diode" 

2. P ipojte testovací sondy do vstup  COM a V/Ω.

3. P ipojte sondu k diod , kterou si p ejete zm it a ode t te výsledek na displeji.
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6-7. M ení Kapacity

Následujte tyto kroky pro m ení Kapacity:

1. P ed m ením vždy každý kondenzátor vybijte zkratováním jeho p ívod . P i práci 
s kondenzátory bu te opatrní, mohou uchovávat zna ný náboj. 
Upozorn ní: P i m ení nevybitého kondenzátoru by mohlo dojít k poškození 
p ístroje.

2. Oto te rota ní p epína  do pozice CAP. 

3. Vložte vybitý kondenzátor do klip vstupu + a -. Displej zobrazuje hodnotu 
kapacity. U polarizovaných kondenzátor  vložte – vodi  do – klipu. 

6-8. Kontrola Tranzistor

Upozorn ní: Patice tranzistor  není chrán ná proti p etížení. M žete poškodit p ístroj
a ztratit záruku pokud použijete externí vodi e do patice tranzistor .
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Následujte tyto kroky k ur ení báze tranzistor :

1. P epn te rota ní p epína  do pozice hFE. 

2. Vložte m ený tranzistor do odpovídající patice tranzistoru. P ístroj zobrazí 
hodnotu hFE.

Poznámky:

Vložte kolektor, bázi a emitor do odpovídající patice. 

 N které Darlingtonovy tranzistory obsahují vnit ní odpory, protože p ístroj používá 
k výpo tu hFE dv  proudové hodnoty, n které vnit ní tranzistorové odpory 
zp sobí, že výsledek neodpovídá skute nosti.

 Nepovažujte zm ený výsledek hFE jako absolutní hodnotu. Spíše jako kontrolu, 
že tranzistor je funk ní. Skute né zesílení tranzistoru závisí na pracovních 
proudech. P ístroj dodává 1mA do emitoru a kolektoru a m í kolektorový proud
pro výpo et hFE. 

 Nem žete m it tranzistor zapojený v obvodu. 

 Nem žete m it hFE FET nebo jiných nebipolárních tranzistor .

 Vysoko nap ové m stky výkonových tranzistor  nedovolují zm it správný 
výsledek. Také delší vodi e výkonového tranzistoru mohou poškodit testovací 
patici.
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6-9. M ení Teploty

P ístroj dokáže p ímo zobrazit teplotu na duálním displeji. Na hlavním displeji je 
výsledek ve stupních Celsia, na sekundárním ve  Fahrenheit. 

K m ení teploty je použito výhradn  teplotní sondy typu "K" (Ni CrNi). M ící rozsah 
je od –40C do +1200C. 

Následujte tyto kroky pro m ení teploty:

1. P epn te rota ní p epína  do polohy TEMP. 

2. Vložte zásuvku "K" termo lánku do vnit ních svorek a p iložte sondu k obvodu 
jehož teplotu chcete zm it.
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6-10. Kontrola výstupním signálem. 

P ístroj generuje C-MOS signál v 8 krocích frekvencí. 

Signálem je možno prov ovat digitální obvody. 

Následujte tyto kroky pro zapnutí funkce "Výstupní Signál"

1. Nastavte rota ní p epína  do pozice Sig.Out. 

2. P ipojte testovací vodi e do vstupu COM a V/Ω.

3. Stiskem UP nebo DOWN zvolte frekvenci. 

4. P ipojte sondy k obvodu, který chcete prov it.

5. Sondy upevn te dodávanými krokosvorkami. 

Poznámky.

 P ístroj generuje C-MOS signál s pevnou úrovní signálu p ibližn  3Vpp
v 8 krocích frekvencí Hz 1-10-100 až KHz 1-2-3-4-5. 

V tomto módu není funk ní tla ítko FUNCTION.

Tip!

Signál m žete použít ke kontrole vybitých kondenzátor  nebo cívek, které nemohou 
být vloženy p ímo do patice CAP.

Ke kontrole t chto komponent , p ipojte signál sondy do vnit ních svorek a ke 
komponent m je p ipojte krokosvorkami.
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6-11. M ení Induk nosti
(Pro M-3860D a M-3870D) 

Váš p ístroj m že m it cívky až do 400mH (M-3860D) a do 40H (M3870D) 

Následujte tyto kroky pro m ení induk nosti.

1. Nastavte rota ní p epína  do pozice 400mH nebo 40H.

2. Vložte vybitou cívku do vn jších svorek a ode t te výsledek na displeji.

Poznámky:

Pokud není vstup p ipojen, obvod není uzav en, je zobrazeno OL jako indikace
p esahu p es rozsah. 

Jestliže není zobrazeno OL p i otev eném obvodu, stiskn te DCΩ/AC(beep),
p ístroj zobrazí OL.

Pls odkazuje na testovací podmínky na str. 39. 
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6-12. M ení proudu 

Varování: Pokud dojde k p epálení pojistky v obvodu s nap tím vyšším než 250V,
m že dojít k poškození p ístroje nebo vážnému zran ní. Vstup 20A je chrán n
pojistkou. P i nap tí s možností vysokých proud  hrozí na tomto vstupu nebezpe í
zkratu a ohn . Za takových podmínek, m že být p ístroj i zni en.

Následujte tyto kroky p i m ení proudu. 

1. Rota ní p epína  nastavte do pozice Ampéry. 

2. Stiskn te DCΩ/AC(beep) pro p epnutí mezi st ídavým nebo stejnosm rným
proudem.

3. P ipojte p ístroj do série se zát ží nebo testovaným obvodem. 

Poznámky:

Pokud neznáte p ibližn  velikost proudu, p ipojte obvod nejd íve do vstupu 20A, 
aby jste vid li jestli je bezpe ná úrove  proudu do vstupu mA. Použijte vstup mA 
pro proud do 4mA nebo 400mA. 

 P i m ení proudu, vytvá í bo níkové odpory nap tí nap í  vstup  zvané 
"zát žové nap tí". Na vašem p ístroji je tento pokles nap tí velmi nízky, ale m že
mít vliv na p esné obvody nebo m ení.

Pokud nastavíte p ístroj na DC proud, p ítomnost nebo nep ítomnost znaménka
– (mínus), indikuje polaritu m eného proudu.
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6-13. Použití p ístroje s PC 

6-13-1. Propojení p ístroje s PC. 

Následujte tyto kroky k propojení vašeho p ístroje s po íta em.

1. Kabelem RS-232C propojte sériové porty po íta e a m ícího p ístroje.

2. Zapn te p ístroj.

Upozorn ní: Používejte pouze dodávaný typ sériového propojovacího kabelu 
MT/RS232C zvlášt  navržený pro váš p ístroj.
Neprodlužujte délku kabelu nad 3m. 

6-13-2. Použití dodávaného software.

Pro zpracování a zobrazení dat z vašeho p ístroje jsou dodávány dva programy. MS-
DOS program "METEX", nachází se v podadresá i GRAPHIC na dodávané disket .
A program pro Windows "Scopeview", v adresá i SCOPE na dodávané disket .

6-12-3. Použití DOS software

Následujte tyto kroky pro instalaci a spušt ní MS-DOS software. 

Poznámka: Následující kroky p edpokládají základní znalosti MS-DOS p íkaz
a také, že máte hard disk. Pro informace o MS-DOS p íkazech odkazujeme na 
uživatelský manuál MS-DOS. Tento software vyžaduje VGA monitor. 

1. Vložte dodávanou disketu do disketové jednotky vašeho po íta e.
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2. Pro software vytvo te na disku adresá . Nap íklad, pro vytvo ení adresá e
METER, napište:
cd\[ENTER]
md METER [ENTER]

3. Vstupte do adresá e, který jste vytvo ili. Nap íklad, jestliže adresá  je METER, 
napište:
cd\METER [ENTER] 

4. Zkopírujte soubory z diskety z podadresá e GRAPHIC na váš hard disk. 
Nap íklad, napište: 
copy a:\GRAPHIC c: 

5. Pro spušt ní programu, napište METEX [ENTER]. 
Sledujte nápov du na obrazovce pro specifické provozní p íkazy.

Poznámky: Pokud nemáte hard disk, p esto m žete spustit program z dodávané 
diskety. P ejd te do podadresá e GRAPHIC na disket , napište METEX [ENTER].

Pro zastavení programu nebo odchod z chybného IO za ízení, stiskn te
[CTRL+BREAK].

6-13-4. Použití Windows Software. 

Následujte tyto kroky pro instalaci a spušt ní Windows Software. 

Poznámka: Následující kroky p edpokládají zakladní znalost OS Microsoft Windows. 
Pro informace o použití Windows odkazujeme na uživatelskou p íru ku MS Windows.
Tento software vyžaduje Microsoft Windows verze 3.1 a VGA nebo EGA monitor. 

1. Zapn te po íta  a spus te Windows. 

2. Vložte disketu do disketové jednotky po íta e.
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3. Ve Windows manažeru rozbalte File menu a zvolte RUN. 

4. V nabídce zapište: 
a:\scope\setup [ENTER] (pokud jste vložili disketu do jednotky A). 
b:\scope\setup [ENTER] (pokud jste vložili disketu do jednotky B). 

5. Sledujte nápov du na obrazovce pro dokon ení instalace.

6. Pro spušt ní programu, klikn te dvakrát na ikonu SCOPEVIEW. Sledujte 
provozní instrukce v nápov d  na obrazovce. 
Provozní pokyny naleznete v souboru README na disket  v podadresá i
SCOPE.

6-13-5. Technické informace. 

P enosové parametry.

Transmission rate: 1200 baud 

Character coding: 7-bit ASCII 

Parity:   None 

Stop Bits:   2 

Data Format 

Data Format sestává s rámce o 14 bytech. Rámce jsou nastaveny následovn :

BYTE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E 

Ex.1) DC – 3.999 V CR 

Ex.2) OH – 3.999 Mohm CR 

P ipojení MT/RS-232C k p ístroji.
Viz obr. str. 44. originálu 
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Tip pro napsání vlastního programu 

Pokud budete psát vlastní program, hostitelský po íta  musí p ístroji vyslat p íkaz "D" 
pro aktivaci p enosu dat. 

Následující p íklad je p íklad programu v BASICu, kterým obdržíte jeden výsledek 
m ení z p ístroje.

10 OPEN ''COM 1:1200, N,7,2,RS,CS,DS,CD'' AS #2 

20 A$=''D''

30 PRINT #2, A$ 

40 IN$=INPUT$ [14,#2] 

50 PRINT IN$ 

60 CLOSE #2 

70 END 

Váš digitální multimetr je p esný elektronický p ístroj. Nezasahujte do obvod . Aby
jste zabránili elektrickému rázu, vypn te p ístroj a odpojte testovací vodi e p ed
odstran ním zadního krytu. 

7-1. Vým na pojistky

Varování: Aby jste zabránili elektrickému rázu, odpojte testovací sondy p ed
vyjmutím baterie nebo pojistky. Pro vým nu použijte pouze stejný typ baterie nebo 
pojistky. Neodnímejte horní kryt. Opravy by m ly být provád ny pouze kvalifikovanou 
osobou.

Upozorn ní: Pro stálou ochranu proti ohni nebo jiným nehodám, provád jte vym u
jedin  pojistkou se specifikovaným nap tím a proudem. 

Následujte tyto kroky pro vým nu pojistky: 

1. Stiskn te ON/OFF, vypn te p ístroj a odpojte testovací sondy. 

2. Odejm te zadní kryt odšroubováním ty  šroubk  a vytáhn te p ístrojový kryt.

3. Vyjm te p epálenou pojistku. 
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4. Vložte novou pojistku do prostoru pojistky. 

5. Namíst te kryt a upevn te jej šroubky.

Varování: Neprovád jte m ení dokud není zadní kryt namíst n a zcela uzav en.

7-2. Údržba 

Jakákoliv nastavování, údržba nebo opravy, krom  vým ny baterie nebo pojistky, by 
m ly být provád ny kvalifikovanou osobou. 

1. Udržujte p ístroj v suchu. Pokud by došlo k polití tekutinou, ihned jej ut ete do
sucha. Tekutiny mohou obsahovat minerály, které mohou zp sobit korozi 
elektronických obvod .

2. Používejte a skladujte p ístroj pouze p i normální okolní teplot . Extrémní teploty 
mohou zkracovat životnost elektronických obvod , poškodit baterii nebo pok ivit
a roztavit plastické ásti.
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3. Zacházejte s p ístrojem mírn  a opatrn . Pád m že zp sobit poškození obvodové 
desky a sk í ky, což m že mít za následek nesprávnou funkci p ístroje.

4. Používejte p ístroj v prost edí bez prachu a ne istoty,  v opa ném p ípad  by to 
mohlo vést k p ed asnému opot ebení p ístroje.

5. P íležitostn ist te p ístroj m kkým had íkem pro zachování hezkého vzhledu. 
K išt ní p ístroje nepoužívejte chemikálie, istící pasty nebo silná rozpoušt dla.

6. Použivejte pouze zna kové baterie stejné velikosti a typu. Vždy vyjm te starou
nebo slabou baterii. M že dojít k vyte ení chemikálií, které poškodí elektronické 
obvody.

Modifikace nebo zasahování do vnit ních komponent  p ístroje m že zp sobit
nesprávnou funkci p ístroje a ztrátu záruky. 
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Specifikace
8-1. Obecné charakteristiky

Maximum zobrazení ..........................4000 (3 3/4 ísla) s automatickou indikací
            polarity 

Max. Vstupní proud AC / DC .............20A

as ode tu ........................................10 ode t  za sekundu 

Provozní teplota.................................0C až 40C (32F až 104F) 

Skladovací teplota .............................-10C až 50C (14F až 122F) 

Teplota pro zaru enou p esnost ........+23C ±5C

Typ Baterie ........................................NEDA 1604 9V nebo 6F22 9V 

Rozm ry ............................................87 x 147 x 34 mm 

istá váha..........................................305g ±10g (v etn  9V Baterie) 

P íslušenství
Dodávané ..........................................Návod, Pár testovacích vodi , Pojistka

  (800mA/250V), 9V Baterie 

Volitelné.............................................P enosný kuf ík, Propojovací kabel
            MT/RS-232C, Disketa se Softwarem,
           K-Typ Termo lánek, Sonda pro výstupní signál. 
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8-2. Zvláštní charakteristiky

Model Funkce Rozsah P esnost Rozlišení
400 mV 

4 V 
40 V 
400 V 

± 0.3%  rdg + 1 
dgt

100 µV 
1 mV 

10 mV 
100 mV 

M-3860D
M-3850D
M-3870D

DC nap tí

1000 V 
± 0.5% rdg + 1 

dgt
1 V 

400 mV 
4 V 

40 V 
400 V 

± 0.8% rdg + 3 
dgt

100 µV 
1 mV 

10 mV 
100 mv 

M-3850D
M-3870D

AC nap tí

750 V 
± 0.1% rdg + 3 

dgt
1 V 

400 mV 
4 V 

40 V 

± 0.8% + 3 dgt 
(±2.5% + 5 dgt) 

100 µV 
1 mV 

10 mV M-3860D
AC nap tí
(True rms)

400 V 
750 V 

± 1.0% rdg + 3 
dgt

100 mV 
1 V 

Poznámka: Frekvence AC nap tí True rms (M-3860D) 

1. 40Hz až 20KHz pro 400mV, 4V, 40V a 200V 

2. 40Hz až 1KHz pro více jak 200V až 750V 
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Model Funkce Rozsah P esnost Rozlišení

*400 µA 
4 mA 

± 1.0% rdg + 1 
dgt

100 nA 
1 µA 

40 mA 
400 mA 

± 0.8% rdg + 1 
dgt

10 µA 
100 µA 

M-3850D
M-3860D
M-3870D

DC proud 

4 A 
20 A 

± 1.5% rdg + 5 
dgt

1 mA 
100 mA 

*400 µA 
4 mA 

± 1.8% rdg + 3 
dgt

100 nA 
1 µA 

40 mA 
400 mA 

± 1.5% rdg + 3 
dgt

10 µA 
100 µA 

M-3850D
M-3870D

AC proud 

4 A 
20 A 

± 2.0% rdg + 5 
dgt

1 mA 
10 mA 

40 mA 
400 mA 

(± 2.5% rdg + 3 
dgt)

10 µA 
100 µA 

M-3860D AC proud
4 A 

20 A 
± 2.0% rdg + 5 

dgt
1 mA 

10 mA 

Poznámka:
1. *Nedostupný pro M-3870D a M-3860D 
2.  Frekvence AC proudu True rms pro M-3860D 

1) 40Hz až 20KHz pro 4mA/400mA 
2) 40Hz až 1KHz pro 20A 
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Model Funkce Rozsah P esnost Rozlišení
400
4 K
40 k

400 K
4m

± 0.5% rdg + 1 
dgt

0.1
1
10

100
1 K

M-3850D
M-3860D
M-3870D

Odpor

40 M
± 1.0% rdg + 2 

dgt
10 K

4 nF 
40 nF 
400 nF 

± 2.0% rdg + 3 
dgt

1 pF 
10 pF 
100 pF 

Kapacita
4 µF 

40 µF 
400 µF 

± 3.0% rdg + 5 
dgt

1 nF 
10 nF 
100 nF 

M-3850D
M-3860D
M-3870D

*DIODE
M ení p echodného odporu polovodi ového

p echodu v K  a test. proudu 1.5 mA 

*Nedostupný pro M-3860D/M-3870D 
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Model Funkce Rozsah P esnost Rozlišení

40 mH 
± 3.0% rdg + 20 

dgt
10 µH 

400 mH 
± 3.0% rdg + 10 

dgt
100 µH 

*4 H 
± 3.0% rdg + 20 

dgt
1 mH 

M-3860D
M-3870D

Induk nost

*40 H 
± 3.0% rdg + 10 

dgt
10 mH 

M-3860D Výstupní signál
Generuje C-MOS signál v 8 rozsazích frekvence 

Hz 1 –10 – 100/KHz 1-2-3-4-5 

Poznámka:
• Induk nost *Nedostupný pro M-3860D 
• Pulsní frekvence pro m ení induk nosti: Typicky 550Hz 
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Model Funkce Rozsah P esnost Rozlišení

Frekvence

4 KHz 
40 KHz 

400 KHz 
4 MHz 
40 MHz 

± 0.1% rdg + 1 
dgt

1 Hz 
10 Hz 

100 Hz 
1 KHz 

10 KHz 

- 40°C – 200°C 
± (3.0% rdg

+ 5 dgt) 

M-3850D
M-3860D
M-3870D

Teplota

200°C – 1200°C
± (3.0%  rdg 

+ 2 dgt) 

1°C

Frekvence: Nedostupný pro M-3860D a M-3870D 
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Záruka

Ru íme, že tento p ístroj je bez materiálových a zpracovatelských vad po dobu 
jednoho roku. Pokud v tomto období naleznete od data prodeje jakoukoliv závadu, 
bude výrobek zaslán výrobci a bude opraven, nastaven nebo vym n n za nový bez 
jakýchkoliv poplatk  zákazníkovi. Tato záruka se nevztahuje na b žné spot ební
ásti jako jsou baterie a pojistka. Pokud byla závada zp sobena nesprávným 

použitím nebo abnormálními provozními podmínkami, opravu bude nutno uhradit až 
do výše nominální hodnoty. 


