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ÚVOD 
 
Tento Návod na použitie zahŕňa informácie týkajúce sa bezpečnosti a upozornenia. Prosím, 
prečítajte si dôležité informácie pozorne a prísne dodržiavajte všetky Varovania 
a Poznámky. 
 

 Varovanie 
 
Aby ste sa vyhli elektrickému šoku alebo inému zraneniu, pozorne si pred použitím 
prístroja prečítajte  „Bezpečnostné informácie“ a  „Pravidlá pre bezpečnosť operácií“ . 
 
Digitálny  kliešťový multimeter Model UT 203/ UT 204 (ďalej už len „prístroj“) – to je 3 ¾  
číslicový displej s ustáleným zobrazením, moderná konštrukcia a vysoká spoľahlivosť. 
Prístroj využíva širokú škálu  integrovaného obvodu s dvojitým integrovaným A/D 
prevodníkom v jadre a má ochranu proti preťaženiu v každom rozsahu. 
 
Prístroj môže merať  nielen AC/DC napätie, AC/DC prúd, frekvenciu,  percento záťaže , 
odpor, diódy, kontinuitu, ale má tiež Funkciu zapamätania údajov, Režim spánku a  prvky 
Relatívneho režimu .  
 
UT 204 má naviac  meranie True RMS . 
 
 
Kontrola po rozbalení 
 
Otvorte balenie a vyberte  
prístroj. Skontrolujte pozorne nasledujúce položky, či nie sú poškodené, alebo či nejaká časť 
nechýba: 
 
Položka  Popis Množstvo
1 Anglický/ slovenský návod na použitie 1ks 
2 Testovací vodič 1 pár 
3 Prepravný obal 1ks 
4 9V batéria (NEDA 1604, 6F22 alebo 006P) 1ks 
 
V prípade, že zistíte, že je nejaká časť poškodená, alebo chýba, kontaktujte, prosím, okamžite 
predajcu. 
 
 
Bezpečnostné informácie 
 
Tento prístroj zodpovedá štandardom IEC 61010: v stupni znečistenia 2, prepäťovej kategórii 
(CAT. II 600V, CAT. III 300V) a dvojitej izolácii. 
 
CAT.II: Lokálna úroveň, prístroj, prenosné zariadenie atď., s menšími prechodnými napätiami 
než CAT. III.  
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CAT. III: Distribučná úroveň, pevná inštalácia, s menšími prechodnými napätiami než CAT. 
IV. 
 
Používajte prístroj len tak ako je to stanovené v tomto návode, v opačnom prípade by mohla 
byť narušená ochrana poskytovaná prístrojom.. 
 
V tomto návode: 
 
Varovanie označuje podmienky a činnosti , ktoré predstavujú riziko pre užívateľa, alebo 
môžu poškodiť prístroj alebo testované zariadenie. 
 
Poznámka označuje informácie, ktorým by mal užívateľ venovať zvýšenú pozornosť. 
 
Medzinárodné elektrické symboly použité na prístroji a v tomto návode sú vysvetlené na 
strane  5. 
 
Pravidlá pre bezpečnosť operácie 
 

Varovanie 
 
Aby ste sa vyhli možnému elektrickému šoku alebo zraneniu, a aby ste sa vyhli 
možnému poškodeniu prístroja alebo testovaného zariadenia, dodržiavajte nasledovné 
pravidlá: 
 
• Pred použitím prístroja skontrolujte kryt. Nepoužívajte prístroj ak je kryt poškodený 
alebo ak kryt (alebo nejaká jeho časť) chýba. Prezrite kryt, či niekde nie sú praskliny 
alebo niekde nechýba plast. Venujte pozornosť izolácii okolo konektorov. 
• Skontrolujte testovacie vodiče- či nie sú poškodené alebo či nie sú odhalené nejaké ich 
kovové časti. Skontrolujte kontinuitu testovacích vodičov. Ešte pred použitím prístroja 
nahraďte poškodené vodiče modelom s identickým číslom alebo rovnakými elektrickými 
charakteristikami. 
• Nepracujte s vyšším napätím než je stanovené, tak ako je to označené na prístroji, 
medzi terminálmi alebo medzi terminálom a uzemnením. Ak je hodnota, ktorá má byť 
meraná, neznáma, použite maximálnu meraciu pozíciu a znižujte rozsah krok po kroku 
kým nezískate vyhovujúce čítanie. 
• Keď bolo meranie ukončené, odpojte spojenie medzi testovacími vodičmi a testovaným 
obvodom, odstráňte testovacie vodiče zo vstupných terminálov prístroja a prístroj 
vypnite . 
• Otočný prepínač  by mal byť v správnej pozícii a počas merania sa nesmie vykonávať 
žiadna zmena rozsahu. Toto pravidlo je zavedené aby sa predišlo poškodeniu prístroja.  
• Aby ste sa vyhli elektrickému šoku, neuskutočňujte meranie,  keď je odkrytá zadná 
časť prístroja alebo priehradka na batérie nie je zakrytá. 
• Nepripájajte vyššie svorkové napätie než 600 V , aby ste sa vyhli elektrickému šoku 
a poškodeniu prístroja. 
• Keď prístroj pracuje na efektívnom  napätí nad 60 V v DC alebo 30 V rms v AC, tu 
musíte dbať na špeciálnu opatrnosť kvôli nebezpečenstvu elektrického šoku.  
• Pri  meraní používajte správne terminály, funkciu a rozsah. 
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• Nepoužívajte ani neskladujte prístroj v prostredí  s vysokou teplotou, vlhkosťou, 
výbušnosťou, vznetlivosťou a silným magnetickým poľom. Výkon prístroja sa môže pri 
navlhnutí prístroja zhoršiť. 
• Pri používaní testovacích vodičov, udržujte svoje prsty za chráničmi prstov. 
• Pred testovaním odporu, kontinuity a diódy odpojte zdroj obvodu a vybite všetky 
vysoko-napäťové kondenzátory. 

• Hneď ako sa zobrazí indikátor batérie  , vymeňte batériu. Pri použití takmer 
vybitej batérie môže prístroj zobrazovať nesprávne hodnoty, ktoré môžu viesť 
k elektrickému šoku alebo zraneniu. 
• Pri servise prístroja , na výmeny používajte iba časti s rovnakým číslom modelu alebo 
rovnakými elektrickými charakteristikami.  
• Vnútorný obvod prístroja nesmie byť ľubovoľne pozmenený, aby ste sa vyhli 
poškodeniu prístroja alebo inej nehode.  
• Na čistenie povrchu prístroja používajte jemnú tkaninu a jemný čistiaci prostriedok. 
Nepoužívajte  brúsne materiály ani rozpúšťadlá aby ste zabránili korózii, poškodeniu 
a poruchám povrchu prístroja.  
• Prístroj je vhodný na použitie v interiéri. 
•  Keď prístroj nepoužívate, vypnite ho a ak ho nepoužívate dlhší čas, vyberte z neho 
batérie. 
•  Pravidelne kontrolujte batériu, ktorá môže vytiecť, ak nebola dlhší čas používaná. 
Hneď ako sa objaví presakovanie, vymeňte batériu. Batéria, ktorá presakuje, poškodí 
prístroj. 
 
Medzinárodné elektrické symboly 
 

  
AC (striedavý prúd) 

 
DC (jednosmerný prúd) 

  
AC alebo DC 

 
Uzemnenie 

 
Dvojitá izolácia 

 
Varovanie. Pozri Návod na použitie. 
 

 
Vybitie batérie 

 
Test kontinuity 

 
Dióda 
 

  
Poistka 

  

Aplikácia okolo a odstránenie z životunebezpečných vodičov  je povolená.

 
Zodpovedá štandardom Európskej únie. 
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Konštrukcia prístroja (pozri obrázok 1) 
 
 

 
(obrázok 1) 
 
1. Vstupné terminály 
2. LCD displej 
3. Tlačidlá funkcií 
4. Otočný prepínač 
5. Spúšť páky: stlačte páku aby ste otvorili čeľuste transformátorových klieští. Keď uvoľníte 
tlak na páku čeľustí, čeľuste sa zatvoria. 
6. Nadpažba (chránič rúk): chráni ruku užívateľa pred dotykom nebezpečných  častí. 
7. Transformátorová čeľusť klieští:  je navrhnutá na zachytenie  toku AC a DC prúdu  cez 
vodič. Prechodom prúdu vytvárajú  napätie. Testovaný vodič musí prechádzať vertikálne cez 
stred čeľuste. 
 
 
Otočný prepínač 
 
Tabuľka dolu informuje o  Polohách otočného prepínača 
 
Poloha  otočného prepínača Funkcia 
OFF Prístroj je vypnutý. 

 Meranie AC alebo DC napätia. 
Ω Meranie odporu 

  : test diódy 
: test kontinuity 

Hz / Duty % Meranie frekvencie a meranie  percenta záťaže 
 Rozsah merania  AC a DC prúdu 
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Tlačidlá funkcií 
 
Tabuľka dole informuje o operáciách tlačidiel funkcií. 
 
 
 
Tlačidlo Vykonaná operácia 
HOLD • Stlačte Hold aby ste vošli do režimu Hold (režim udržania údajov) 

v akomkoľvek režime, prístroj pípa. 
• Stlačte Hold znovu aby ste vyšli z režimu Hold, prístroj zapípa. 

REL  Na  a rozsahu: 
• Stlačte toto aby  ste nastavili režim manuálneho prepínania rozsahom 
• Keď je prístroj v režime manuálneho prepínania rozsahov, stlačte toto aby ste 
zostupovali po rozsahoch dole. 

Na  rozsahu: 
• Stlačte toto aby ste vošli do režimu REL.  
• Odčíta sa uložená hodnota od momentálnej nameranej hodnoty a zobrazí sa 
výsledok. 
Na Hz /Duty % rozsahu: 
• Stlačte toto aby ste prepli medzi režimom Hz merania a režimom Duty % 
merania. 

SELECT • Stlačte tlačidlo SELECT aby ste nastavili alternatívne funkcie označené 

modrou farbou na prednej časti prístroja vrátane , ,  a 
. 

• Po tom čo prístroj vojde do Režimu spánku, stlačte a podržte SELECT aby ste 
prístroj zapli, toto vypne Režim spánku.   

 
 
 
Použitie tlačidiel funkcií 
 
Nie každé tlačidlo funkcií môže byť použité na všetkých polohách otočného prepínača. 
Nasledujúca tabuľka (dole) opisuje, ktoré tlačidlá funkcií môžu byť použité na ktorej polohe 
otočného prepínača. 
 
 
Polohy otočného prepínača Tlačidlá funkcií 

SELECT REL HOLD
 • • • 

 N/A • • 
 • N/A • 

 N/A • • 
 • • • 
 • • • 
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Symboly na displeji  (pozri obrázok 2) 
 
 

 
(obrázok 2) 
 
Číslo Symbol Význam 
1 AC Indikátor  pre AC napätie alebo prúd 
2 DC Indikátor  pre DC napätie 
3 

 
Batéria je takmer vybitá 

Varovanie: Aby ste sa vyhli nesprávnym hodnotám, ktoré by 
mohli viesť k elektrickému šoku alebo zraneniu, vymeňte batériu 
hneď ako sa zobrazí indikátor batérie.

4 
  

 Prístroj je v režime automatickej voľby rozsahu, v ktorom si prístroj 
automaticky nastavuje rozsah s najlepším rozlíšením. 

5  Test diódy. 
6  Bzučiak kontinuity je zapnutý. 
7 % Indikátor pre percento záťaže. 
8   Doba uloženia je aktivovaná. 
9  Indikátor pre režim REL. 
10 Ω, kΩ, MΩ Ω Ohm. Jednotka odporu. 

kΩ Kiloohm. 1x 103 alebo 1000 ohmov. 
MΩ. Megaohm. 1X 106 alebo 1 000 000 ohmov. 

11 Hz Jednotka frekvencie 
12 A Ampére. Jednotky prúdu. 
13 mV, V Volty. Jednotka napätia. mV: miliVolt. 1x10 -3  alebo 0, 001 voltov 
14  Indikuje záporné čítanie. 
15 TRMS Indikátor pre režim TRMS 
16 OL Vstupná hodnota je príliš veľká pre nastavený rozsah. 
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Meracie operácie 
 
A. Meranie DC/AC napätia (pozri obrázok 3) 
 

 
 
(obrázok 3) 

 Varovanie 
Aby ste sa vyhli možným zraneniam alebo poškodeniam prístroja spôsobených 
elektrickým šokom, nepokúšajte sa merať napätia vyššie než  600V AC/DC, hoci by bolo 
možné získať hodnoty. 
 
Rozsahy DC napätia sú: 
400mV, 4V , 40 V, 400 V a 600 V. 
 
Rozsahy AC napätia sú: 
4V, 40V, 400V a 600 V. 
 
Aby ste zmerali DC napätie, zapojte prístroj nasledovne: 
 
1. Vložte červený testovací vodič do terminálu  a čierny testovací 
vodič do  terminálu COM. 
2. Nastavte otočný prepínač  na  . Režim DC merania a automatické nastavenie rozsahu 
sú predvolené. Stlačte SELECT aby ste prepli  na režim AC merania alebo stlačte REL  
aby ste prepli na režim merania s manuálnym nastavovaním rozsahu. 
3. Pripojte testovacie vodiče  k objektu, ktorý má byť meraný. 
    Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji. 
 
Poznámka: 
• Keď bolo meranie DC/AC napätia ukončené, odpojte spojenie medzi testovacími vodičmi 
a testovaným obvodom a vyberte testovacie vodiče zo vstupných terminálov. 
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B. Meranie odporu (pozri obrázok 4) 
 

 
 
(obrázok 4) 
 

Varovanie 
 
Aby ste sa vyhli možným poškodeniam prístroja alebo testovaného zariadenia, pred 
meraním odporu odpojte zdroj obvodu a vybite všetky vysoko-napäťové kondenzátory. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Rozsahy odporu sú: 
400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4MΩ a 40 MΩ. 
 
Aby ste zmerali odpor, zapojte prístroj nasledovne: 
 
1. Vložte červený testovací vodič do terminálu  Hz Duty % a čierny testovací vodič 
do terminálu COM. 
2. Nastavte otočný prepínač na Ω. Meranie odporu je prednastavené na automatické 
nastavovanie rozsahu, stlačte REL  aby ste prepli na režim  merania s manuálnym 
nsatavovaním rozsahu. 
3. Pripojte testovacie vodiče k objektu, ktorý má byť meraný. 
    Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji. 
 
Poznámka: 
• Aby ste získali presnejší výsledok, môžete pri meraní odpojiť testované objekty od obvodu . 
• Keď bolo meranie odporu ukončené, odpojte spojenie medzi testovacími vodičmi 
a testovaným obvodom a vyberte testovacie vodiče zo vstupných terminálov. 
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C. Testovanie diód (pozri obrázok 5) 
 
 

 
(obrázok 5) 
 

Varovanie 
Aby ste sa vyhli možným poškodeniam prístroja alebo testovaného zariadenia, pred 
testovaním diód odpojte obvod od zdroja a vybite všetky vysoko-napäťové 
kondenzátory. 
 
Používajte test diód na kontrolu diód, tranzistorov a iných polovodičových súčiastok. Test 
diódy posiela prúd cez polovodičové zapojenie, potom meria úbytok napätia v zapojení. 
Dobré kremíkové  prechody prepúšťajú úbytok medzi 0,5 V a 0,8 V. 
 
Aby ste otestovali diódu mimo obvodu, zapojte prístroj nasledovne: 
 

1. Vložte červený testovací vodič do Hz Duty %  terminálu a čierny testovací 
vodič do COM terminálu. 
2. Nastavte otočný prepínač  na . Režim merania diód je prednastavený   

alebo stlačte  SELECT aby ste nastavili  režim merania. 
3. Pre čítania priepustného napätia na ktoromkoľvek polovodičovom komponente ,umiestnite 
červený testovací vodič na anódu (kladný pól) súčiastky a čierny testovací vodič na katódu 
(záporný pól) súčiastky. 
 
 
Poznámka: 
 
• Keď pri meraní odpojíte testované objekty od obvodu, môžete získať presnejší výsledok.  
• Keď bolo testovanie diódy ukončené, odpojte spojenie medzi testovacími vodičmi 
a testovaným obvodom a  vyberte testovacie vodiče  zo vstupných terminálov. 
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D. Testovanie kontinuity (pozri obrázok 6) 
 

 
(obrázok 6) 

Varovanie 
Aby ste sa vyhli možným poškodeniam prístroja, alebo testovaného zariadenia, pred 
meraním kontinuity odpojte zdroj obvodu a vybite všetky vysoko-napäťové 
kondenzátory. 
 
Aby ste otestovali kontinuitu, zapojte prístroj nasledovne: 

1. Vložte červený testovací vodič do terminálu Hz Duty % a čierny testovací 
vodič do terminálu COM. 
2. Nastavte otočný prepínač na    a stlačte tlačidlo SELECT aby ste nastavili  režim 
merania. 
3. Ak  je odpor testovaného obvodu menej ako 50Ω, bzučiak bzučí. 
4. Bzučiak môže ale nemusí bzučať ak je odpor testovaného obvodu medzi 50 Ω a 100 Ω. 
5. Bzučiak nebzučí ak je odpor testovaného obvodu vyšší než 100Ω. 
 
Poznámka: 
• Keď bolo testovanie kontinuity ukončené, odpojte spojenie medzi testovacími vodičmi 
a testovaným obvodom a vyberte všetky testovacie vodiče zo vstupných terminálov. 
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E. Meranie frekvencie (pozri obrázok 7) 
 
 

 
(obrázok 7) 
 

 Varovanie 
Aby ste sa vyhli možným zraneniam alebo poškodeniam prístroja spôsobených 
elektrickým šokom, nepokúšajte sa merať napätia vyššie než  600V AC/DC, hoci by bolo 
možné získať hodnoty. 
 
Rozsahy  frekvencie sú: 
10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz a 10 MHz 
 
 
Aby ste zmerali frekvenciu, zapojte prístroj nasledovne: 
 
1. Vložte červený testovací vodič do terminálu  a čierny testovací 
vodič do  terminálu COM. 
2. Nastavte otočný prepínač  na  Hz. 
3. Pripojte testovacie vodiče  k objektu, ktorý má byť meraný. 
    Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji. 
 
Poznámka: 
• Keď bolo meranie frekvencie ukončené, odpojte spojenie medzi testovacími vodičmi 
a testovaným obvodom a vyberte testovacie vodiče zo vstupných terminálov prístroja. 
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F. Meranie percenta záťaže (pozri obrázok 8) 
 

 
(obrázok 8) 
 
 

 Varovanie 
Aby ste sa vyhli možným zraneniam alebo poškodeniam prístroja spôsobených 
elektrickým šokom, nepokúšajte sa merať napätia vyššie než  600V AC/DC, hoci by bolo 
možné získať hodnoty. 
 
Rozsah  percenta záťaže je: 0,1 %~ 99.9 %. 
 
Aby ste zmerali percento záťaže , zapojte prístroj nasledovne: 
 
1. Vložte červený testovací vodič do terminálu  a čierny testovací 
vodič do  terminálu COM. 
2. Nastavte otočný prepínač  na  Hz  a stlačte REL  aby ste  nastavili  režim merania Duty 
cycle (percenta záťaže). 
3. Pripojte testovacie vodiče  k objektu, ktorý má byť meraný. 
    Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji. 
 
Poznámka: 
• Keď bolo meranie  percenta záťaže ukončené, odpojte spojenie medzi testovacími vodičmi 
a testovaným obvodom a vyberte testovacie vodiče zo vstupných terminálov prístroja. 
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G. Meranie DC/AC prúdu (pozri obrázok 9) 
 

 
(obrázok 9) 
 
 
 Meranie rozsahy prúdu sú : 40.00 a 400.0 . 
 
Aby ste zmerali prúd, urobte nasledovné: 
 
1. Nastavte otočný prepínač na  40  alebo 400 . Režim merania DC je 
prednastavený. Stlačte SELECT aby ste prepli medzi režimom DC a AC merania. 
2. Držte prístroj pevne, nepúšťajte ho. Hall komponenty sú veľmi citlivé nielen na magnetické 
polia ale aj na teplo a reakčnú silu strojov. Akýkoľvek otras spôsobí zmenu v čítaní v krátkom 
čase. 
3. Stlačte páčku aby ste otvorili transformátorovú čeľusť. 
4. Umiestnite vodič do stredu transformátorovej čeľuste, potom pomaly uvoľnite prístroj až 
kým nie je transformátorová čeľusť úplne zatvorená. Uistite sa, že vodič, ktorý má byť 
testovaný, je umiestnený v  strede transformátorovej čeľuste, v opačnom prípade to spôsobí 
odchýlku. V daný čas môže prístroj merať iba jeden vodič. Meranie viac ako jedného vodiča 
v tom istom čase spôsobí odchýlku. 
 
Poznámka: 
 
• Stlačte REL  aby ste odčítali uloženú hodnotu od momentálnej nameranej hodnoty 
a zobrazili výsledok. 
• Keď bolo meranie prúdu ukončené, odpojte spojenie medzi testovaným vodičom a čeľusťou 
a vyberte  vodič  z transformátorovej čeľuste prístroja. 
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Režim spánku 
 
Aby sa uchovala životnosť batérie, prístroj sa automaticky vypne ak počas zhruba 15-tich 
minút  neotočíte otočným prepínačom alebo nestlačíte žiadne tlačidlo. 
 
Prístroj môže byť aktivovaný otočením otočného prepínača alebo stlačením tlačidla na 
základe „Použitia tlačidiel funkcií“ na strane 7. Stlačením SELECT sa aktivuje prístroj 
a vypne sa Režim spánku .  
 
Prístroj zapípa 5-krát asi minútu pred vstupom do Režimu spánku a vydá jedno dlhé pípnutie 
tesne pred vstupom do Režimu spánku 
Aby ste vypli funkciu Režimu spánku, stlačte a podržte tlačidlo SELECT pri zapínaní 
prístroja. 
 
 
Charakteristiky 
 
A. Všeobecné charakteristiky 
 
• Maximálne napätie medzi akýmikoľvek terminálmi a uzemnením: Vzťahuje sa k rôznemu 
rozsahu ochrany pri vstupnom napätí . 
• Displej: 3 3/4 číslic LCD displej, Maximálne zobrazenie  3999 
• Polarita: Automatické zobrazenie  
• Preťaženie  : zobrazí sa OL  alebo -OL 

• Vybitie batérie: Zobrazí sa  
• Rýchlosť merania:   Aktualizácia 3 krát  za sekundu. 
• Odchýlka merania: Keď meraný vodič nie je umiestnený v strede čeľuste počas merania 
AC/DC prúdu,  spôsobí to  naviac ± 1% odchýlku na základe danešj presnosti. 
• Pádová skúška obalu: Prístroj prešiel 1 metrovou pádovou skúškou. 
• Max. roztvorenie čeľuste: 28 mm v priemere. 
• Maximálna projektovaná veľkosť vodiča prúdu: 26 mm v priemere. 
• Elektromagnet: Uskutočňovanie merania blízko elektromagnetu môže spôsobiť nestabilné, 
alebo nesprávne čítanie. 
• Zdroj: 1x 9V batéria (NEDA 1904 alebo 6F22 alebo 006P) 
• Životnosť batérie: Typicky 150 hodín (alkalická batéria) 
• Režim spánku (môže byť deaktivovaný) 
• Rozmery (H x W x L): 208mm x 76mm x 30mm. 
• Hmotnosť: Približne 260g (vrátane batérie) 
 
 
B. Environmentálne obmedzenia 
• Prístroj je vhodný na použitie v interiéri. 
• Nadmorská výška: Operačná: do 2000m. 
                                  Pre uskladnenie: do 10000m. 
• Vyhovuje : IEC 61010 CAT. II 600 V, CAT. III 3000 V prepätie a štandard dvojitej izolácie. 
• Teplota a vlhkosť: Operačná: 0 °C ~ 30 °C( ≤ 85% R.H.);  
                                                  30 °C ~40 °C ( ≤75% R.H.);  
                                                  40 °C~50°C ( ≤45% R.H.);  
Pre uskladnenie: - 20 °C ~  + 60 °C ( ≤85% R.H.) 



 17

Charakteristiky presnosti 
 
Presnosť: ± (a% čítanie + b číslice), garancia počas 1 roka. 
Operačná teplota: 23 °C ± 5 °C 
Relatívna vlhkosť: ≤ 85% R.H. 
Teplotný koeficient: 0,1 x (určená presnosť)/1°C 
 
A. DC napätie 
 
Rozsah Rozlíšenie  Presnosť  Ochrana pri preťažení
400,0 mV 0,1mV ±(0,8%+3) 600V DC/AC 
4,000V 1mV ±(0,8%+1) 
40,00V 10mV 
400,0V 100mV 
600V 1V ±(1%+3) 
 
Poznámky: 
Vstupná impedancia: 10 MΩ. 
 
B. AC napätie 
 
Rozsah  Rozlíšenie Presnosť Ochrana pri preťažení
4,000V 1mV ±(1%+5) 600 V DC/AC 
40,00V 10mV 
400,0V 100mV 
600V 1V ±(1,2 %+5) 
 
 
Poznámky: 
 
• Vstupná impedancia: 10 M Ω//  menej ako 100pF 
• Frekvenčný rozsah: 40 Hz~ 400 Hz. 
• Zmena na AC: 
 

 UT 203: 
Zmena na AC použitím metódy priemernej odozvy. Pripojte vstupné sínusové napätie, 
potom prispôsobte čítanie kým nie je rovnaké ako efektívna hodnota. 

 UT  204: 
Skombinujte AC a metódu True RMS odozvy. Pripojte vstupné sínusové napätie na 
prispôsobenie. Nesínusová vlna musí nasledovať údaje opísané nižšie aby sa prispôsobila: 
 
Vrcholový činiteľ(činiteľ výkmitu): 1,4~2,0, pridá 1,0% k danej presnosti 
Vrcholový činiteľ(činiteľ výkmitu): 2,0~2,5, pridá 2,5% k danej presnosti 
Vrcholový činiteľ(činiteľ výkmitu): 2,5~3,0, pridá 4,0% k danej presnosti 
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C. Odpor 
 
Rozsah Rozlíšenie Presnosť Ochrana pri preťažení
400,0 Ω 100mΩ ± (1,2%+2) 600 Vp 
4,000kΩ 1Ω ± (1%+2) 
40,00kΩ 10Ω 
400,0kΩ 100Ω 
4,000MΩ 1kΩ ± (1,2%+ 2)
40,00MΩ 10kΩ ± (1,5% +2)
 
D. Test diódy 
 
Rozsah Rozlíšenie Presnosť Ochrana pri preťažení 
 

 

1mV Zobrazuje najbližšiu hodnotu priepustného 
napätia 

600Vp 

 
Poznámky: 
Svorkové napätie naprázdno približne 1,48 V. 
 
E. Test kontinuity 
 
Rozsah Rozlíšenie Presnosť Ochrana pri preťažení 

 
100mΩ Okolo ≤ 50 Ω bzučiak bzučí 600Vp  

 
Poznámky: 
• Svorkové napätie naprázdno približne 0,45 V. 
• Bzučiak môže alebo nemusí bzučať keď je odpor testovaného obvodu medzi 50 Ω ~100 Ω.  
• Bzučiak nebzučí keď je odpor testovaného odvodu >100Ω. 
 
F. Frekvencia 
 
Rozsah Rozlíšenie Presnosť Ochrana pri preťažení
10 Hz 0,001 Hz ±(0,1% +3 ) 600 Vp 
100 Hz 0,01 Hz 
1 kHz 0,1 Hz 
10 kHz 1 Hz 
100 kHz 10 Hz 
1 MHz 100 Hz 
10 MHz 1 kHz Len pre porovnanie 
 
 
Poznámky: 
 
 Vstupná citlivosť nasledovne: 
Keď ≤ 100 kHz :≥ 300 mV rms; 
Keď > 100 kHz :≥ 600 mV rms; 
Keď > 1 MHz: ≥ 800mV rms. 
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G. Percento záťaže 
 
Rozsah Rozlíšenie Presnosť Ochrana pri preťažení 
0,1% ~ 99,9% 0,1% Len pre porovnanie 600 Vp 
 
 
H. DC prúd 
 
Rozsah Rozlíšenie Presnosť Ochrana pri preťažení
40,00A 0,01 A ± (2%+5) 400 A DC/AC 
400,0A 0,1 A ± (2%+3) 
 

 Varovanie 
Pri meraní prúdu musí byť operačná teplota 0° C ~ 40 °C. 
 
Poznámky: 
• Ak je čítanie pozitívne, smer prúdu je zdola nahor. Pozri obrázok 10, predná časť krytu hore, 
spodná časť krytu dole. Držte prístroj pevne, nepovoľujte. Hallove sondy veľmi citlivé nielen 
na magnetické pole ale aj na teplo a reakčnú silu strojov. Akýkoľvek otras spôsobí zmenu 
v čítaní v krátkom čase. Nasledujte  postup popísaný nižšie a vaše meranie prúdu bude 
presnejšie:  
• Držte prístroj pevne a stlačte páčku aby  ste otvorili transformátorovú čeľusť. Umiestnite 
vodič do stredu transformátorovej čeľuste, potom pomaly uvoľňujte prístroj až kým nie je 
transformátorová čeľusť úplne zatvorená. Uistite sa, že vodič, ktorý má byť testovaný, je 
umiestnený v  strede  transformátorovej čeľuste, v opačnom prípade to spôsobí + 0,1 % 
odchýlku na základe danej presnosti. 
• Otvorte a odoberte transformátorovú čeľusť. 
• Stlačte REL  aby ste znulovali prístroj. 
• Zopakujte  procedúru 1. opísanú vyššie. 
• Získané čítanie bude presnejšie. 
 
I. AC prúd 
 
Rozsah Rozlíšenie Presnosť Frekvenčný rozsah Ochrana pri preťažení 
40,00A 0,01A ±(2,5%+8) 50 Hz ~ 60 Hz 400 A DC/AC 
400,0A 0,1A ±(2,5%+5) 
 

 Varovanie 
Pri meraní prúdu operačná teplota musí byť 0° C ~ 40 ° C. 
 
Poznámky: 
•  Vykonajte viac meraní, aby nesprávne čítania neovplyvnili výsledok merania. Kolísanie 
hodnôt na desatinných miestach neovplyvní samotný výsledok merania. 
• Držte prístroj pevne, nepovoľujte . Hallove komponenty sú veľmi citlivé nielen na 
magnetické pole ale aj na teplo a reakčnú silu strojov. Akýkoľvek otras spôsobí zmenu 
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v čítaní v krátkom čase. Nasledujte nižšie opísaný postup aby bolo vaše meranie prúdu 
presnejšie: 
 1. Držte prístroj pevne a stlačte páčku aby ste otvorili transformátorovú čeľusť. Umiestnite 
vodič  do stredu transformátorovej čeľuste , potom pomaly uvoľňuje prístroj až kým nie je 
transformátorová čeľusť úplne zatvorená. Uistite sa, že vodič, ktorý má byť testovaný je 
umiestnený v strede transformátorovej čeľuste, v opačnom prípade to spôsobí  + 1,0 % 
odchýlku na základe danej presnosti. 
2. Otvorte a odoberte transformátorovú čeľusť. 
3. Stlačte REL  aby ste znulovali prístroj. 
4. Opakujte procedúru 1. opísanú vyššie. 
5. Získané čítanie bude presnejšie. 

 
• Zmena na AC: 
 

 UT 203: 
Zmena na AC použitím metódy priemernej odozvy. Pripojte vstupné sínusové napätie, 
potom prispôsobte čítanie kým nie je rovnaké ako efektívna hodnota. 

 UT  204: 
Skombinujte AC a metódu True RMS odozvy. Pripojte vstupné sínusové napätie na 
prispôsobenie. Nesínusová vlna musí nasledovať údaje opísané nižšie aby sa prispôsobila: 
 
Vrcholový činiteľ(činiteľ výkmitu): 1,4~2,0, pridá 1,0% k danej presnosti 
Vrcholový činiteľ(činiteľ výkmitu): 2,0~2,5, pridá 2,5% k danej presnosti 
Vrcholový činiteľ(činiteľ výkmitu): 2,5~3,0, pridá 4,0% k danej presnosti 
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Údržba 
Táto časť poskytuje základné informácie o údržbe vrátane inštrukcií na výmenu batérie. 
 

Varovanie 
Nepokúšajte sa o opravu alebo servis Vášho prístroja pokiaľ na to nie ste kvalifikovaní 
a nemáte možnosti príslušnej kontroly a kalibrácie, výkonnostného testu a informácie 
o servise. 
 
Aby ste sa vyhli elektrickému šoku alebo poškodeniu prístroja, nedovoľte aby sa do 
vnútra prístroja dostala voda. 
 
 
A. Všeobecná údržba 
 
• Pravidelne utierajte kryt vlhkou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte 
brúsne materiály ani rozpúšťadlá. 
• Na čistenie terminálov použite bavlnenú tkaninu a jemný čistiaci prostriedok, keďže špina 
alebo vlhkosť v termináloch môžu ovplyvniť čítania.  
• Keď prístroj nepoužívate, vypnite ho. 
• Keď prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie. 
• Nepoužívajte ani neskladujte  prístroj  na vlhkom mieste  ani na mieste s vysokou teplotou, 
výbušnosťou, vznetlivosťou a silným magnetickým poľom. 
 
B. Výmena batérie (pozri obrázok 10) 

 
(obrázok 10) 
 

Varovanie 
Aby ste sa vyhli nesprávnym meraniam, ktoré by mohli viesť k možnému elektrickému 
šoku alebo zraneniu, vymeňte batériu hneď ako sa objaví indikátor vybitia batérie 

„ “. 
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Predtým než otvoríte spodnú časť krytu prístroja, uistite sa, že transformátorová čeľusť 
a testovacie vodiče sú odpojené od testovaného obvodu. 
 
Aby ste vymenili batériu: 
 
1. Vypnite prístroj a odstráňte všetky pripojenia zo vstupných terminálov. 
2. Otočte prístroj prednou časťou krytu nadol. 
3. Odstráňte skrutku z krytu priehradky na batérie a oddeľte priehradku od zvyšku spodnej 
časti  prístroja. 
4. Vyberte starú batériu a nahraďte ju novou batériou  9 V (NEDA 1604, 6F22 alebo 006P). 
5.  Vložte priehradku na batérie do prístroja, založte kryt a  znovu zaskrutkujte skrutku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tento návod na obsluhu môže podliehať zmenám bez predošlého ohlásenia. 
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