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Digitální multimetr PROFI
Model č.: DT-830B

Návod k použití

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další 
použití. Pokud výrobek někomu předáte k užívání, předejte mu spolu s ním i tento návod k používání. Před použi-
tím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání tohoto výrobku.

Varování

•  Před použitím si přečtete tyto pokyny, zabráníte tak 
vzniku úrazu el. proudem nebo zranění.

Bezpečnostní pokyny
Tento multimetr odpovídá standardu EN 61010-1.

Použité mezinárodní symboly jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1:

 střídavý proud

 stejnosměrný proud

 střídavý nebo stejnosměrný proud

 baterie

 bezpečnostní informace

 možná přítomnost vysokého napětí

 uzemnění

 pojistka

 odpovídá evropským nařízením

 dvojitá izolace

Výrobek používejte pouze v souladu s pokyny uvede-
nými v návodu k použití. V opačném případě dojde 
k zániku záruky. Záruka se nevztahuje na pojistky, 
baterie, poškození, zanedbání uvedených pokynů, po-
změnění parametrů přístroje, jeho znečištění, zneužití 
nebo používání v abnormálních podmínkách. V tomto 
návodě jsou uvedeny podmínky, které mohou předsta-
vovat pro uživatele nebezpečí. Jsou zde také uvedeny 
podmínky a úkony, které mohou multimetr poškodit.

Varování

Dodržujte následující pokyny, vyhnete se tak vzniku 
úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

•  Multimetr nepoužívejte, pokud je poškozený. Před 
použitím prohlédněte vnější kryt výrobku. Zvláštní 
pozornost věnujte izolaci kolem konektorů.

•  Zkontrolujte, zda není poškozená izolace a zda kovové 
části nejsou obnažené.

•  Multimetr nepoužívejte, pokud vykazuje vadu. Mohlo 
dojít k poškození krytu. Pokud máte pochybnosti, 
obraťte se na servisní středisko.

•  Multimetr neprovozujte v blízkosti výbušných plynů, 
výparů a prachu.

•  Multimetr nepoužívejte při napětí vyšším než je 
jmenovité napětí na multimetru, mezi svorkami nebo 
mezi svorkou a uzemněním.

•  Před použitím si změřením známé hodnoty ověřte, 
zda přístroj funguje.

•  Při měření střídavého proudu nejprve vypněte el. 
obvod.

•  Pokud provádíte výměnu některých částí výrobku, 
používejte pouze stanovené součástky. Manometr 
nepoužívejte jinak než je uvedeno v návodu.

•  Při práci s vysokým napětím dbejte zvýšené opatr-
nosti.

•  Při použití sond mějte prsty za chrániči měřících hrotů.

•  Před otevřením krytu na baterie z multimetru odpojte 
měřící kabely.

•  Pokud je kryt na baterie otevřený nebo částečně 
otevřený, multimetr nepoužívejte.

•  Abyste se vyhnuli nepřesnému měření, vyměňte bate-
rie, jakmile se na displeji zobrazí symbol (“”).

Multimetr je uzpůsoben pro prevenci přechodných 
jevů v těchto kategoriích: 
CAT I   z vysokonapěťových nízkoenergetických 

zdrojů jako např. kopírka

CAT II  ze spotřebičů napájených z pevně instalova-
né sítě (televize, počítače, domácí spotřebi-
če..)

CAT III  z vybavení v pevně instalované síti, tj. systé-
my osvětlení v budovách
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Všeobecné specifikace
Maximální napětí mezi svorkou a uzemněním: 1000V

Frekvence měření: aktuální každé 2-3 vteřiny

Indikace přesahu rozmezí: číslo 1 se zobrazí na displeji

Automatická indikace negativní polarity: mínus před 
naměřenou hodnotou

Pokud napětí baterie spadne pod hranici provozního 
napětí, zobrazí se ikona

Technické parametry
Provozní teplota: 10˚C- 40˚C, vlhkost: 0-75%

Teplota pro uskladnění: -10˚C - 50˚C, vlhkost: 0-75%

Zdroj: 9V baterie

Rozměry: 126 × 70 × 24 cm

Váha: asi 140 g (včetně baterie)

Popis předního panelu

1.  Displej

2.  Přepínač funkcí (veličin) a rozsahu měření 
Tento přepínač se používá pro výběr funkce a poža-
dovaného rozsahu měření. 
Pokud přístroj nepoužíváte, tento přepínač by měl 
být v poloze OFF. Prodloužíte tak životnost baterie.

3.  Zdířka 10A 
Pro zapojení červeného (kladného pólu) kabelu při 
měření 10A stejnosměrného proudu.

4.  Zdířka VΩmA 
Pro zapojení červeného (kladného pólu) kabelu při 
měření napětí, odporu a proudu do 200mA.

5.  Zdířka com pro zapojení černého (záporného) 
kabelu.

Specifikace
Přesnost měření je garantována na 1 rok při vlhkosti 
menší než 75%

Stejnosměrné napětí

Rozmezí Rozlišení Přesnost

200mV 100uV ±0,5% z údaje 
+ 3D

2000mV 1mV ± 1,0% z údaje 
+ 5D20 V 10mV

200V 100mV

1000V 1V ± 1,2% z údaje 
+ 5D

Ochrana před přetížením: 220V střídavého proudu pro 
rozmezí 200mV a 1000V stejnosměrného proudu pro 
všechna rozmezí

Střídavé napětí

Rozmezí Rozlišení Přesnost

200V 100mV ±1,2% z údaje 
+ 10D750V 1V

Rozmezí frekvence: 45-450Hz

Stejnosměrný proud

Rozmezí Rozlišení Přesnost

200uA 100nA ± 1,8% z údaje 
+ 2D2000uA 1uA

20mA 10uA

200mA 100uA ± 2,0% z údaje 
+ 2D

10A 10mA ± 2,0% z údaje 
+ 2D

Ochrana před přetížením: 0.5A/500V a 10A/1000V 
pojistka

Odpor

Rozmezí Rozlišení Přesnost

200Ω 0,1Ω ± 1,0% z údaje 
+ 10D

2000Ω 1Ω ±1,0% z údaje 
+ 2D20KΩ 10Ω

200KΩ 100Ω

2000KΩ 1KΩ

Maximální napětí otevřeného okruhu: 3,0V
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Provozní pokyny
•  Neměřte napětí, které by mohlo přesahovat 1000V, 

vyhnete se tak nebezpečí vzniku úrazu el.proudem 
a poškození přístroje.

•  Před použitím zkontrolujte měřící přístroj, kabely 
a ostatní součásti, jestli nejsou poškozené.

•  Na svorkách zdroje se může vyskytovat nebezpečné 
napětí.

•  Při měření odporu se ujistěte, že zdroj el. proudu je 
vypnutý a všechny kondenzátory jsou vybité.

Měření střídavého 
a stejnosměrného napětí
1.  Připojte červený kabel do VΩmA, černý kabel do 

COM.

2.  Přepínač RANGE nastavte na požadované napětí. 
Pokud hodnotu měřeného napětí neznáte, nastavte 
ji na nejvyšší možnou hodnotu a poté ji případně 
snižte dle potřeby.

3.  Kabely připojte do přístroje, který chcete měřit.

4.  Přístroj zapněte a na displeji multimetru se zobrazí 
hodnota napětí.

Měření stejnosměrného proudu
1.  Připojte červený kabel do VΩmA, černý do COM (pro 

měření proudu nad 200mA připojte červený kabel 
do zdířky 10A a pořádně ho do otvoru zatlačte.)

2.  Přepínač nastavte do požadované polohy A.

3.  Pusťte přístroj.

4.  Přečtěte si údaj na displeji.

5.  Funkce 10A je vhodná pouze pro přerušované pou-
žití. Maximální doba kontaktu je 10 vteřin a poté je 
nutné udělat 15 minut přestávku mezi měřeními.

Měření odporu
1.  Červený kabel připojte do VΩmA, černý do COM.

2.  Přepínač nastavte do požadované Ω polohy.

3.  Před měřením vypněte proud a zkontrolujte, zda jsou 
všechny kondenzátory vybité.

4.  Připojte multimetr ke zdroji.

5.  Na displeji si přečtěte údaj.

Měření diody
1.  Červený kabel připojte do VΩmA, černý do COM.

2.  Přepínač přepněte do polohy.

3.  Červený kabel připojte k anodě diody a černý 

ke katodě.

4.  Zobrazí se údaj. Je-li dioda vadná, zobrazí se 1.

Měření transistoru
1.  Přepínač nastavte do polohy hFE.

2.  Rozhodněte, jestli je tranzistor typu PNP nebo NPN 
a najděte kolektor. emitor a bázi. Kontakty vložte do 
správného otvoru hFE na předním panelu. Multimetr 
zobrazí na displeji údaj.

Údržba
Kromě výměny baterií a pojistek se nepokoušejte 
o žádný druh oprav. Učinit tak můžete pouze v případě, 
že máte vhodné oprávnění.

Čistění svorek:

1.  Multimetr vypněte o odepněte kabely.

2.  Setřeste nečistoty, které jsou na svorkách.

3.  Tampon namočte do isopropylalkoholu a očistěte 
kontakty svorek.

4.  Jiným tamponem naneste do vnitřku svorek jemný 
olejový film.

Výměna kabelů

Varování: Používejte pouze kabely, které jsou dodá-
vány s výrobkem. Pokud je nutné je vyměnit, musí 
být nahrazeny stejným modelem nebo modelem se 
stejnými parametry (1000V, 10A). 

Testování pojistek

Před výměnou pojistek odstraňte kabely, vyhnete se 
tak nebezpečí úrazu el. proudem nebo zranění.

1.  Přepínač přepněte do polohy 200mA.

2.  Jiným utlimetrem změřte odpor na svorce VΩmA, 
nebo na svorkách 10A a COM.

•  Správně má svorka mA nebo pojistka svorky 10A 
hodnotu mezi 0Ω a 10Ω.

•  Je-li hodnota vyšší, vyměňte pojistku a opakujte 
měření. 

•  Pokud displej ukazuje jakoukoliv jinou hodnotu, 
obraťte se na servisní středisko.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 
v okamžiku, kdy by oprava byla neekono-

mická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


