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1. Wstęp
Instrukcja zawiera informacje jak bezpiecznie posługiwać się miernikiem. Przed pierwszym użyciem 
przeczytaj ją uważnie oraz zwróć uwagę na Ostrzeżenia i Uwagi.

 Ostrzeżenie 

Aby uniknąć uszkodzenia miernika lub obrażeń, zapoznaj się z działami „Bezpieczeństwo” oraz 
„Zasady bezpiecznego użytkowania”.

UT50D jest cyfrowym miernikiem z wyświetlaczem 3 1/2. Urządzenie charakteryzuje się poręcznością i 
stabilnymi pomiarami. Miernik posiada wbudowany podwójny przetwornik analogowo - cyfrowy oraz 
zabezpieczenie przed przeciążeniem. Urządzenie umożliwia pomiary napięć i prądów stałych i zmiennych, 
rezystancji, pojemności, temperatury, indukcyjności, przeprowadza test diod oraz sprawdza ciągłość 
obwodu. Miernik posiada funkcję zamrożenia ostatniego wskazania, automatycznego wyłączenia oraz 
automatycznie podświetlanego wyświetlacza.

2. ZAWArtOść OpAkOWAnIA
Sprawdź zawartość opakowania, jeżeli jest niekompletnie skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zawartość:
• instrukcja
• przewody pomiarowe
• krokodylki
• sonda pomiarowa temperatury
• bateria 9 V

3. BeZpIecZeństWO
Miernik jest zgodny ze standardem IEC61010: w zakresie ochrony środowiska stopnia 2, kategoria 
przepięcia (CAT. II 1000 V, CAT. III 600 V) oraz posiada podwójną izolację.

cAt. II: urządzenie przenośne, z wartością przepięcia mniejszą niż CAT. III.

cAt. III: z wartością przepięcia mniejszą niż CAT. I V.

Aby uniknąć uszkodzenia miernika używaj go zgodnie z zaleceniami w instrukcji.

Ostrzeżenia w instrukcji odnoszą się do czynności które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika lub 
powodować uszkodzenie miernika lub testowanego urządzenia.

Uwagi odnoszą się do informacji na które użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę.
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4. prZepIsy BeZpIecZnegO użytkOWAnIA

 Ostrzeżenie 

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub innych uszkodzeń ciała, należy uważnie przeczytać 
i przestrzegać poniższych zasad:

• Przed użyciem sprawdź obudowę miernika czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych i czy jest 
zamknięta i skręcona wkrętami.

• Sprawdź przewody pomiarowe czy nie mają uszkodzonej izolacji i czy są sprawne.
• Nie używaj nigdy miernika, gdy w obwodach mierzonych występuje większe napięcie niż jest 

dopuszczalne dla miernika.
• Obrotowy przełącznik zakresów powinien być ustawiony we właściwej pozycji przed dokonaniem 

pomiaru; nie należy go przekręcać w trakcie pomiaru.
• Zachowaj szczególną ostrożność przy pomiarach napięć powyżej 60 V DC lub 30 V AC RMS.
• Nie używaj miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności, zagrożenia wybuchowego, 

silnego pola magnetycznego.
• Używając przewodów pomiarowych pamiętaj by palce znajdowały się za ochroną. 
• Wyłącz zasilanie z mierzonego obwodu i rozładuj wysokonapięciowe kondensatory przed pomiarem 

natężenia prądu, rezystancji lub przed sprawdzaniem diod.
• Przed pomiarem natężenia prądu sprawdź bezpiecznik i odłącz zasilanie od sprawdzanego urządzenia 

przed podłączeniem miernika.
• Wymień baterię po ukazaniu się symbolu wyczerpanej baterii  by nie dopuścić do wycieku elektrolitu, 

mogącego spowodować porażenie prądem elektrycznym.
• Przed zdjęciem obudowy ustaw przełącznik zakresów w pozycji OFF i odłącz od miernika przewody 

pomiarowe/sondę pomiaru temperatury.
• Nie wolno dokonywać żadnych zmian wewnątrz miernika.
• Do mycia należy używać wyłącznie miękką ściereczkę i słabego detergentu.
• Miernik przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
• Wyłączaj zawsze miernik po skończeniu pomiarów. Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy 

wyjąć baterię.
• Okresowo sprawdzaj baterię czy nie wycieka. Cieknąca bateria może spowodować uszkodzenie 

miernika.

5. MIędZynArOdOWe syMBOle elektrycZne

Prąd zmienny AC Prąd stały DC

Uziemienie Podwójna izolacja

Wyczerpana bateria Ostrzeżenie!

Test diod Prąd zmienny AC lub 
stały DC

Bezpiecznik Test ciągłości obwodu

Spełnia standardy Unii Europejskiej
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6. OpIs prOduktu
1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk HOLD
3. Obrotowy przełącznik funkcji
4. Gniazdo VΩ ºC
5. Gniazdo COM
6. Gniazdo 20 A
7. Gniazdo mA
8. Przycisk zasilania

7. OBjAśnIenIe syMBOlI prZycIskóW funkcyjnych

przycisk sposób wykorzystania

POWER (żółty) Włączanie i wyłączanie miernika.

HOLD (niebieski) Zamrożenie ostatniego wskazania 
(w trybie HOLD, na ekranie wyświetla sie ikona )
 

8. syMBOle WyśWIetlAcZA
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1. Niebezpieczne napięcie

2.
Symbol wyczerpanej baterii.

 Ostrzeżenie! Aby uniknąć błędnych wskazań należy niezwłocznie 
wymienić baterie.

3. Pomiar napięcia lub natężenia prądu zmiennego.

4. Odwrotna polaryzacja.

5. Test diod

6. Funkcja zamrożenia ostatniego wskazania

7. Test ciągłości obwodu

8. ºc Pomiar temperatury w stopniach Celsjusza

9. µA, mA, A A: Amper. Jednostka natężenia prądu (µA, mA, A)

10. mV, V V: Volt. Jednostka napięcia (mV, V)

11. nf, µf F: Farad. Jednostka pojemności elektrycznej (nF, µF)

12. mh, h H: Henr. Jednostka indukcyjności (mH, H)

13. Ω, kΩ, MΩ Ω: Om. Jednostka rezystancji (Ω, kΩ, MΩ)

9. prZeprOWAdZAnIe pOMIAróW
Przed dokonaniem pomiaru, należy się upewnić, że urządzenie nie jest w trybie uśpienia, a na ekranie nie 
wyświetla się symbol wyczerpanej baterii 

9.1 pomiar napięcia stałego dc i zmiennego Ac

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem 
elektrycznym lub uszkodzenia miernika, 
nie należy używać go do pomiarów napięć 
większych niż 1000 V lub 750 V rMs.

Zakresy pomiarowe napięcia: 
• DC: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V.
• AC: 2 V, 20 V, 200. V, 750 V.

1. Podłącz przewód pomiarowy czarny do 
gniazda COM, a przewód pomiarowy 
czerwony do gniazda VΩ ºC.

2. Ustaw obrotowy przełącznik na wybranym 
zakresie pomiarowym V  (dla pomiaru 
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napięcia stałego DC) lub V  (dla pomiaru napięcia zmiennego AC). 
3. Dołącz końcówki pomiarowe przewodów do punktów obwodu, między którymi mierzone jest napięcie i 

odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
uwaga:

• Jeśli wartość mierzonego napięcia jest nie znana, użyj początkowo zakresu największego, a następnie 
przełącz na zakres dający najlepszy odczyt.

• Jeśli wyświetlacz pokazuje „1”, oznacza to przekroczenie zakresu pomiarowego i należy załączyć 
wyższy zakres.

• Impedancja wewnętrzna na wszystkich zakresach wynosi 10 MΩ i przy dużych impedancjach 
mierzonego obwodu wprowadza nieunikniony błąd pomiarowy. Jeżeli impedancja mierzonego obwodu 
jest mniejsza od 10 kΩ, błąd nią spowodowany jest mniejszy niż 0.1%.

• Po zakończeniu pomiaru, należy odłączyć przewody pomiarowe od testowanego obwodu oraz 
miernika.

9.2 pomiar natężenia prądu stałego dc i przemiennego Ac

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia miernika, nie należy używać go do 
pomiarów prądu, gdy napięcie otwartego obwodu przekracza 60 V dc lub 30 V rMs.

gdy podczas pomiaru użytkownik popełni błąd, przepali się bezpiecznik. Może to spowodować 
obrażenia lub uszkodzenie miernika. dlatego należy zawsze zwracać uwagę przed pomiarem, czy 
miernik jest ustawiony na właściwy zakres pomiarowy.

nigdy nie należy podczas pomiaru natężenia prądu włączać miernika równolegle do źródła prądu, 
lecz zawsze szeregowo z odbiornikiem.

Pomiar natężenia prądu DC i AC odbywa się w trzech zakresach pomiarowych: 
• DC: 2 mA, 200 mA i 20 A.
• AC: 20 mA, 200 mA i 20 A.

1. Wyłącz zasilanie z obwodu, w 
którym prąd będzie mierzony 
oraz rozładuj wysokonapięciowe 
kondensatory.

2. Podłącz przewód pomiarowy 
czarny do gniazda COM, zaś 
przewód pomiarowy czerwony 
do gniazda mA lub A.

3. Ustaw obrotowy przełącznik 
zakresów na właściwy zakres 
A  (dla pomiaru natężenia 
prądu stałego DC) lub A  
(dla pomiaru natężenia prądu 
zmiennego AC).

4. Przerwij obwód, w którym będzie mierzone natężenie prądu i połącz: przewód pomiarowy czarny 
do punktu obwodu o potencjale niższym, przewód pomiarowy czerwony zaś do punktu obwodu o 
potencjale wyższym (dotyczy tylko pomiaru natężenia prądu stałego DC).

5. Włącz zasilanie obwodu i odczytaj wartość natężenia prądu na wyświetlaczu.
uwaga:

• Jeśli wartość mierzonego natężenia prądu jest nie znana, użyj początkowo zakresu największego, a 
następnie przełącz na zakres dający najlepszy odczyt.

• Na zakresie 20 A maksymalny czas pomiaru wynosi 10 sek. Przerwa pomiędzy dwoma pomiarami 
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musi wynosić co najmniej 15 minut.
• Po zakończeniu pomiaru, należy odłączyć przewody pomiarowe od testowanego obwodu oraz 

miernika.

9.3 pomiar rezystancji

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia miernika, wyłącz zasilanie z obwodu 
w którym prąd będzie mierzony oraz rozładuj wysokonapięciowe kondensatory.

Zakresy pomiarowe rezystancji: 200 Ω, 2 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ.

1. Podłącz przewód pomiarowy czarny do gniazda 
COM, a przewód pomiarowy czerwony do 
gniazda VΩ ºC.

2. Ustaw obrotowy przełącznik na wybranej pozycji 
w zakresie Ω.

3. Podłącz przewody pomiarowe do obiektu, którego 
rezystancja będzie mierzona i odczytaj wynik 
pomiaru na wyświetlaczu.

uwaga:
• Jeśli wartość mierzonej rezystancji jest nie znana, 

użyj początkowo zakresu największego, a następnie 
przełącz na zakres dający najlepszy odczyt.

• Rezystancja przewodów pomiarowych na 
zakresie 200 Ω, wprowadza pewien błąd (ok. 0.3 
Ω). Dlatego przy dokładnych pomiarach, należy 
ją zmierzyć zwierając końcówki przewodów 
pomiarowych, a następnie odjąć od odczytu z wyświetlacza.

• Gdy obwód jest otwarty lub gdy rezystancja obwodu przekracza zakres pomiarowy, na ekranie  
wyświetli się „1”.

• Po zakończeniu pomiaru, należy odłączyć przewody pomiarowe od testowanego obwodu oraz 
miernika.

9.4 Badanie diod oraz ciągłości obwodu 

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć uszkodzenia miernika oraz testowanego urządzenia, odłącz zasilanie oraz rozładuj 
wysokonapięciowe kondensatory przed przystąpieniem do badania diod, lub ciągłości obwodu.

nigdy nie przeprowadzaj testu diod oraz ciągłości obwodu, gdy napięcie obwodu przekracza 
60 V dc lub 30 V Ac rMs.

Na tym zakresie można badać diody, tranzystory i inne elementy półprzewodnikowe oraz sprawdzać 
ciągłość obwodu. Podczas testu diod, mierzony jest spadek napięci na złączu P-N spolaryzowanym w 
kierunku przewodzenia. Dla sprawnego złącza krzemowego spadek ten wynosi ok. 0,5-0,8 V.

1. Przewód pomiarowy czarny przyłącz do gniazda COM, a przewód pomiarowy czerwony do gniazda 
VΩ ºC.

2. Obrotowy przełącznik funkcji ustaw w pozycji . 
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3. Test diod: Przewody pomiarowe przyłącz 
do końcówek badanej diody: przewód 
czarny do katody, przewód czerwony do 
anody. Na ekranie zostanie wyświetlony 
wynik pomiaru.

4. Sprawdzanie ciągłości obwodu: podłącz 
końcówki przewodów pomiarowych 
do punktów badanego obwodu. Gdy 
rezystancja pomiędzy dwoma punktami 
będzie mniejsza od 70 Ω, słyszany 
będzie sygnał dźwiękowy. Na ekranie 
wyświetli się wartość rezystancji obwodu.

uwaga.
• Napięcie na końcówkach pomiarowych 

miernika przy otwartym obwodzie 
wynosi ok. 2.8 V.

• "1" na wyświetlaczu oznacza, że 
obwód prądu nie został zamknięty (złe połączenie).lub, że obwód prądu jest otwarty (brak ciągłości).

• Po zakończeniu pomiaru, należy odłączyć przewody pomiarowe od testowanego obwodu oraz 
miernika.

9.5 pomiar indukcyjności

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć błędnych odczytów podczas pomiaru indukcyjności, upewnij się, że testowany element 
nie znajduje się w silnym polu elektromagnetycznym.

Zakresy pomiarowe indukcyjności: 2 mH, 20 mH, 200 mH, 20 H.

1. Przewód pomiarowy czarny podłącz do gniazda mA, przewód czerwony do gniazda VΩ ºC (najlepiej 
użyć do tego celu krótkich przewodów 
pomiarowych z krokodylkami będących na 
wyposażeniu miernika).

2. Obrotowy przełącznik funkcji ustawić w 
pozycji zakresów pomiaru indukcyjności HLX. 
Przewody pomiarowe przyłączyć do zacisków 
mierzonej indukcyjności.

uwaga:
• Jeśli wartość indukcyjności nie jest znana, 

należy zacząć od największego zakresu, 
a następnie przełączyć na zakres dający 
najlepszy odczyt.

• Obecność silnego pola magnetycznego może 
spowodować błędne wskazania.

9.6 pomiar pojemności

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem oraz uszkodzenia miernika, przed pomiarem, należy rozładować 
wysokonapięciowe kondensatory. dla pewności należy  przed pomiarem sprawdzić napięcie na 
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zaciskach badanego kondensatora.

nie należy przeprowadzać pomiarów, gdy napięcie w obwodzie jest większe niż 60 V dc lub 
30 V rMs Ac.

Zakresy pomiarowe pojemności: 20 nF, 200 nF, 2 µF, 100 µF.

1. Przewód pomiarowy czarny podłącz do gniazda mA, 
przewód czerwony do gniazda VΩ ºC (najlepiej 
użyć do tego celu krótkich przewodów pomiarowych z 
krokodylkami będących na wyposażeniu miernika)

2. Obrotowy przełącznik funkcji ustawić w pozycji zakresów 
pomiaru pojemności FCX. 

3. Przewody pomiarowe przyłączyć do zacisków 
mierzonego kondensatora.

uwaga:
• Podczas pomiaru kondensatora spolaryzowanego, 

należy podłączyć czerwony przewód pomiarowy do 
anody a czarny do katody.

• Jeśli wartość pojemności nie jest znana, należy zacząć 
od największego zakresu, a następnie przełączyć na 
zakres dający najlepszy odczyt.

• Jeśli kondensator jest zwarty lub jeśli zakres pojemności 
został przekroczony, na ekranie zostanie wyświetlona "1".

• By zminimalizować błędy spowodowane pojemnością przewodów, zaleca się używania jak 
najkrótszych przewodów.

• Podczas pomiarów małych pojemności (w szczególności na zakresie pomiarowym 20 nF), wynik 
pomiaru należy skorygować o wartość  pojemności przewodów, wyświetlaną przy otwartym obwodzie.

9.7 pomiar temperatury

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia miernika nie należy przeprowadzać pomiarów, gdy 
napięcie w obwodzie jest większe niż 60 V dc lub 30 V rMs Ac.

Zakres temperatur: -40°C ~ 1000°C.

1. Przewody sondy pomiarowej temperatury 
należy umieścić: banan czarny do 
gniazda COM, banan czerwony do 
gniazda VΩ ºC.

2. Obrotowy przełącznik funkcji ustawić w 
pozycji °C.

3. Umieścić końcówkę sondy pomiarowej w 
miejscu pomiaru temperatury. Na ekranie 
wyświetli się wynik pomiaru temperatury.

uwaga:
• Miernik wyświetla wartość temperatury 

panującej wewnątrz miernika, gdy sonda 
nie jest podłączona do gniazd.

• Załączona sonda nadaje się do pomiaru 
temperatury maks. 250°C. Do pomiarów 
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wyższych wartości, należy użyć innej sondy pomiarowej.
• Po zakończeniu pomiaru, należy odłączyć przewody pomiarowe od testowanego obwodu oraz 

miernika.

10. dZIAłAnIe funkcjI specjAlnych

10.1 sleep Mode (praca w uśpieniu)

W celu oszczędności baterii, miernik wyłączy się po ok. 10 minutach automatycznie, jeśli nie zostanie 
przekręcony obrotowy przełącznik funkcji lub nie zostanie naciśnięty żaden z przycisków.

Podczas pracy w uśpieniu miernik pobiera prąd ok. 10 µA.

Ponowne włączenie miernika następuje poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku POWER.

10.2 Automatycznie załączane podświetlenie wyświetlacza.

Miernik posiada sensor, dzięki któremu, w warunkach niedostatecznej widoczności załącza się 
automatycznie podświetlenie wyświetlacza. Wyłączanie podświetlania odbywa się również automatycznie.

11. InfOrMAcje pOdstAWOWe
• Maksymalne napięcia pomiędzy dowolnym gniazdem wejściowym a uziemieniem: 1000 V RMS
• Zabezpieczenie gniazda wejściowego mA bezpiecznikiem: 0,5 A, 250 V, szybki, Φ5x20 mm
• Zabezpieczenie gniazda wejściowego 20 A bezpiecznikiem: brak zabezpieczenia
• Zakres: automatyczny
• Maksymalne wskazanie: 1999
• Odświeżanie: około 2~3 odczytów/sek.
• Temperatura:

• pracy: 0ºC~40ºC (32ºF~104ºF)
• przechowywania: -10ºC~50ºC (14ºF~122ºF)

• Wilgotność:
• ≤75% przy 0ºC~30ºC
• ≤50% przy 31ºC~40ºC

• Wysokość pracy n.p.m: 2 000 m.
• Zasilanie: bateria 9 V NEDA 1604 lub 6F22 lub 006P

• Wskaźnik wyczerpanej baterii: 
• Zamrożenie ostatniego wskazania: 
• Odczyt ujemny: 
• Przekroczenie zakresu: na ekranie wyświetla się "1"
• Wymiary: 165 x 80 x 38,3 mm
• Waga: około 275 g (łącznie z baterią)
• Spełnia standardy: IEC 61010 CAT. II 1000 V, CAT. III 600 V, przeciążenia oraz podwójnej izolacji

• Certyfikaty: 
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12. dOkłAdnOścI WskAZAń nA pOsZcZególnych 
ZAkresAch pOMIArOWych

Dokładność:±(a% odczytu + b cyfr); gwarantowana przez jeden rok dla temperatury pracy 23±5°C i 
wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 75%.

12.1 pomiar napięcia stałego (dc)

Zakres rozdzielczość dokładność Zabezpieczenie przed przeciążeniem

200 mV 0,1 mV

±(0,5%+1)

250 V DC lub AC RMS

2 V 0,001 V

1000 V DC / 750 V AC RMS
20 V 0,01 V

200 V 0,1 V

1000 V 1 V ±(0,8%+2)

• Impedancja wejściowa: 10 MΩ.

12.2 pomiar napięcia zmiennego (Ac)

Zakres rozdzielczość dokładność Zabezpieczenie przed przeciążeniem

2 V 0,001 V

±(0,8%+3)

250 V DC lub AC RMS

20 V 0,01 V

1000 V DC / 750 V AC RMS200 V 0,1 V

750 V 1 V ±(1,2%+3)

• Impedancja wejściowa: 10 MΩ.
• Zakres częstotliwości napięć mierzonych: 40 Hz ~ 400 Hz

12.3 pomiar natężenia prądu stałego (dc)

Zakres rozdzielczość dokładność Zabezpieczenie przed przeciążeniem

2 mA 0,001 mA ±(0,8%+1)
0,5 A, 250 V, szybki, Φ5x20 mm

200 mA 0,1 mA ±(1,5%+1)

20 A 10 mA ±(2%+5) brak bezpiecznika

• Ochrona przed przeciążeniem: bezpiecznik 0.5 A/250 V dla wszystkich zakresów, z wyjątkiem zakresu 
20 A, który nie jest chroniony

• Maksymalny czas pomiaru na zakresie 20 A: wynosi 10 sekund, a przerwa między pomiarami powinna 
być większa niż 15 min.

• Obwód wewnętrzny miernika przy pomiarze natężenia prądu, wprowadza spadek napięcia do 200 mV 
(przy maksymalnym zakresie).
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12.4 pomiar natężenia prądu zmiennego (Ac)

Zakres rozdzielczość dokładność Zabezpieczenie przed przeciążeniem

20 mA 0,01 mA ±(1%+3)
0,5 A, 250 V, szybki, Φ5x20 mm

200 mA 0,1 mA ±(1,8%+3)

20 A 10 mA ±(3%+5) brak zabezpieczenia

• Maksymalny czas pomiaru na zakresie 20 A: wynosi 10 sekund, a przerwa między pomiarami powinna 
być większa niż 15 min.

• Obwód wewnętrzny miernika przy pomiarze natężenia prądu, wprowadza spadek napięcia do 200 mV 
(przy maksymalnym zakresie).

• Zakres częstotliwości napięć mierzonych: 40 Hz ~ 400 Hz
• Ochrona przed przeciążeniem: bezpiecznik 0.5A/250 V dla wszystkich zakresów, z wyjątkiem zakresu 

20 A, który nie jest chroniony

12.5 pomiar rezystancji

Zakres rozdzielczość dokładność Zabezpieczenie przed przeciążeniem

200 Ω 0,1 Ω ±(0,8%+3)

250 V RMS

2 kΩ 1 Ω

±(0,8%+1)200 kΩ 100 Ω

2 MΩ 1 kΩ

20 MΩ 10 kΩ ±(1%+5)

• Na zakresie pomiarowym 200 Ω, należy przed pomiarem zewrzeć przewody pomiarowe a odczytaną 
wartość odjąć od wskazania uzyskanego podczas pomiaru rezystancji.

• Napięcie otwartego obwodu wynosi ok. 0.7 V 

12.6 sprawdzanie diod i ciągłości obwodu:

funkcja Zakres rozdzielczość Zabezpieczenie uwagi

test diod 1 mV
250 V DC lub AC

Napięcie otwartego obwodu wynosi 
ok. 2,8 V 

ciągłość obwodu 1 Ω Jeśli rezystancja wynosi < 70 Ω, 
urządzenie wyda sygnał dźwiękowy

12.7 pomiar indukcyjności

Zakres rozdzielczość dokładność Zabezpieczenie przed przeciążeniem

2 mH 1 µH

±(2%+10)
250 V RMS

20 mH 10 µH

200 mH 100 µH

2 H 10 mH ±(3%+10)

• Dla Q ≥ 10 impedancja wewnętrzna ≤ 1.3 kΩ
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12.8 pomiar pojemności

Zakres rozdzielczość dokładność Zabezpieczenie przed przeciążeniem

20 nF 10 pF

±(2.5%+5)
250 V RMS

200 nF 100 pF

2 µF 1 nF

100 µF 100 nF ±(5%+4)

Jeśli pojemność testowanego kondensatora wynosi więcej niż 30 µF, wynik pomiaru należy traktować jedynie 
do celów porównawczych.

12.9 pomiar temperatury

Zakres rozdzielczość dokładność Zabezpieczenie przed przeciążeniem

-40ºC ~ 0ºC

1ºC

±(3%+3)

250 V RMS0ºC ~ 400ºC ±(1%+3)

400ºC ~ 1000ºC ±2.5%

13. cZynnOścI OBsługOWe
W tej części przedstawione są podstawowe czynności obsługowe łącznie z wymianą bezpiecznika i baterii.

 Ostrzeżenie

nie podejmuj prób naprawy miernika, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji do: kalibracji, 
testowania i naprawy elektronicznych przyrządów pomiarowych.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia miernika, chroń przyrząd przed 
dostępem wody do wnętrza. 

13.1 podstawowe czynności serwisowe.

• Okresowo przetrzyj miernik miękką ściereczką z łagodnym detergentem.
• Przeczyść zaciski bawełnianą ściereczką z detergentem.
• Wyłączaj miernik, gdy jest nieużywany oraz wyjmij baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez 

dłuższy okres czasu.
• Nie przechowuj miernika w miejscach o dużej wilgotności, wysokiej temperaturze, o silnym polu 

magnetycznym, silnie nasłonecznionych oraz w pobliżu materiałów wybuchowych.
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13.2 Wymiana bezpiecznika

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia miernika, używaj do wymiany 
bezpiecznika o właściwych parametrach.

W celu wymiany bezpiecznika należy:
1. Odłączyć przewody pomiarowe od 

miernika;
2. Wyłączyć miernik;
3. Wyjąć gumowe podstawki i wykręcić 

wkręty mocujące tylną pokrywę. 
Zdjąć tylną pokrywę.

4. Delikatnie wyjąć przepalony 
bezpiecznik, najpierw podważając 
delikatnie jeden z jego końców.

5. Zainstalować nowy, sprawny 
bezpiecznik o IDENTYCZNYCH 
parametrach: 0,5 A, 250 V, szybki, 
Ø5x20 mm. Należy się upewnić, 
że bezpiecznik został poprawnie 
zamontowany.

6. Zamknąć tylną pokrywę, wkręcić wkręty mocujące i założyć gumowe podstawki.

Konieczność wymiany bezpiecznika występuje rzadko. Jego przepalenie spowodowane jest zawsze 
błędem użytkownika.

13.3 Wymiana baterii.

 Ostrzeżenie

Aby uniknąć błędnych wskazań miernika oraz porażenia prądem elektrycznym, należy natychmiast 
po ukazaniu się symbolu wyczerpanej baterii  wymienić ją na nową.

W celu wymiany baterii należy:
1. Odłączyć przewody pomiarowe od miernika;
2. Wyłączyć miernik;
3. Wykręcić wkręt mocujący i wyjąć pokrywę pojemnika 

baterii.
4. Wyjąć starą baterię.
5. Włożyć do pojemnika nową baterię 6F22 9 V, zwracając 

uwagę na poprawną polaryzację.
6. Włożyć pojemnik wraz z baterią do obudowy miernika, 

założyć pokrywę i wkręcić wkręt mocujący.
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poland
prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu 
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkod-
liwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o 
oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uży-
cia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpieczne-
go dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z 
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy 
w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy 
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
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