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1. WPROWADZENIE 

Przyrz d DF4321C jest nowoczesnym oscyloskopem przeno nym o zaawansowanych funkcjach, wyposa onym w pro-
stok tn  lamp  oscyloskopow  o przek tnej 15cm. Charakteryzuj  si  nowoczesnym wygl dem, solidn  konstrukcj  oraz 
prosta i wygodn  obs ug .

W ród cech charakterystycznych oscyloskopów mo na wyró ni :
niezawodno  i dok adno  odwzorowania badanych przebiegów 
ustawianie czu o ci kana ów i podstawy czasu impulsowymi prze cznikami obrotowymi i odczyt warto ci usta-
wienia na wy wietlaczach cyfrowych. 
wyzwalanie podstawy czasu w trybie automatycznym, normalnym i TV 
funkcja wyzwalania przemiennego ALT Trigger 

2. DANE  TECHNICZNE 
2.1 Odchylanie pionowe (2 kana y) 

Czu o  1mV/dz~5V/dz, 12 pozycji ze skokiem w sekwencji 1-2-5 
Dok adno  3% 
Regulacja p ynna >2,5:1 
Pasmo (-3dB) DC~20MHz 
Impedancja wej ciowa bezpo rednio: 1M 2%//25pF 5pF 

z sond  10:1: 10M 5%//16pF 2pF 
Maksymalne napi cie wej ciowe 300V (DC + Acp-p)
B d liniowo ci amplitudy 5%
Tryby pracy CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD 

2.2 Wyzwalanie 

Czu o  uk adu wyzwalania wyzwalanie wewn. (INT) DC~10MHz 1,00dz 
 DC~20MHz  1,5dz 
 sygna  TV 2,0dz 
wyzwalanie zewn. (EXT) DC~10MHz 0,3dz 
 DC~20MHz  0,5dz 
 sygna  TV 0,5dz 

MIn. cz stotliwo  w trybie AUTO 25Hz 
Napi cie na wej ciu EXT maks. 300V (DC + Acp)
Tryby wyzwalania AUTO, NORM, TV-V, TV-H 

ród o wyzwalania CH1, CH2, VERT, LINE, EXT 

2.3 Odchylanie poziome 

Podstawa czasu 0,1 s/dz~0,5s/dz, 21 pozycji ze skokiem w sekwencji 1-2-5 
w trybie MAG x10 maksymalny wspó czynnik czasu do 10ns/dz 

Dok adno x1:  3%, dla podstawy czasu mniejszej ni  0,5µs/dz warto  jest
          niekalibrowana (UNCAL.) 
x10: 10%

Liniowo  skanowania x1:  5%
x10: 10%

2.4 Tryb X-Y 

Czu o  jak dla uk adu odchylania pionowego 
Dok adno  jak dla uk adu odchylania pionowego 
Pasmo osi X (-3dB) DC: 0~1MHz   AC: 10Hz~1MHz 
Ró nica fazy  <3  (DC~50kHz) 
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2.5 O  Z – uk ad modulacji jaskrawo ci

Czu o  5V dla najni szego poziomu jaskrawo ci

Impedancja wej ciowa 33k
Pasmo DC~2MHz 
Maksymalne napi cie wej ciowe 30V (DC + ACp) 

2.6 Sygna  kalibratora wewn trznego 

Przebieg  prostok tny 

Amplituda 0,5V 2%

Cz stotliwo 1kHz 2%

2.7 Wyj cie sygna u CH1 

Pasmo  50Hz~5MHz 

Napi cie wyj ciowe minimum 20mV/dz przy obci eniu 50

2.8 Lampa oscyloskopowa 

Efektywny obszar wy wietlania 8cm x 10cm 
Kolor luminoforu  zielony 

2.9 Zasilanie 

Napi cie 110V: 99~121V 
220V: 198~242V 

Cz stotliwo  48Hz~62Hz 
Pobór mocy 30W 

2.10 Wymiary i waga 

Waga 6,5kg 
Wymiary 370mm x 310mm x 130mm 

2.11 Warunki rodowiska pracy 

Temperatura otoczenia  
podczas pracy 

0 C~+40C

Wilgotno  podczas pracy 35%~85% 
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3. OBS UGA OSCYLOSKOPU 

3.1 Rozmieszczenie gniazd i regulatorów  

Rys.1  Widok p yty czo owej 

Rys.2  Widok cianki tylnej 
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3.2 Funkcje regulatorów 

W tabeli zamieszczono skrócony opis funkcji regulatorów. Wi cej informacji mo na znale  w kolejnych rozdzia ach.

Tabela 3-1 

L.p. Regulator Opis 

1 Przycisk POWER W cznik zasilania. 
2 POWER LED Wska nik diodowy, który wieci na zielono, gdy w czone jest zasilanie przyrz du.

3 TRACE ROTATION Regulacja równoleg o ci ladu podstawy czasu wzgl dem poziomych linii siatki ekra-
nu.

4 INTENSITY Potencjometr regulacji jaskrawo ci przebiegu.
5 FOCUS Potencjometr regulacji ostro ci obrazu (zbie no ci plamki). 

6 SCALE ILLUM Potencjometr regulacji pod wietlenia siatki ekranu. Funkcja przydatna podczas pracy 
przy s abym o wietleniu, przy fotografowaniu ekranu itp. 

7 Styk CAL. Wyj cie sygna u do kalibracji sond pomiarowych. 

8 CH1 INPUT Gniazdo wej ciowe BNC dla sygna u kana u 1. W trybie X-Y sygna  z wej cia steruje 
odchylaniem poziomym plamki (o  X). 

9 CH2 INPUT Gniazdo wej ciowe BNC dla sygna u kana u 2. W trybie X-Y sygna  z wej cia steruje 
odchylaniem pionowym plamki (o  Y). 

10, 11 Prze czniki
AC-GND-DC

Prze cznik sprz enia sygna u z wej ciem wzmacniacza odchylania pionowego. 
AC: Sprz enie zmiennopr dowe. Sygna  wej ciowy podawany jest przez kondensa-

tor. Sk adowa sta a sygna u jest blokowana i na ekranie jest rysowana tylko sk a-
dowa zmiennopr dowa. 

GND: W tej pozycji prze cznika wej cie wzmacniacza jest pod czone do masy 
oscyloskopu – sygna  wej ciowy jest odcinany. 

DC: Sprz enie bezpo rednie (sta opr dowe). Wszystkie sk adowe sygna u s  po-
dawane na wej cie wzmacniacza i wy wietlane na ekranie. 

12, 13 Prze czniki
VOLTS/DIV 

Prze czniki wspó czynników odchylania pionowego (czu o ci) kana ów CH1 i CH2. 12 
warto ci z zakresu 1mV~5mV/dz. Odczyt ustawienia na wy wietlaczach (14) i (15).  
Naci ni cie pokr t a prze cza mi dzy warto ci  kalibrowan  i niekalibrowan  czu o-
ci. Potencjometry p ynnej regulacji VAR (20) i (21) dzia aj  tylko w pozycji UNCAL 

pokr t a.
14, 15 Wy wietlacze  

cyfrowe VOLTS/DIV 
Wy wietlacze do odczytu warto ci wspó czynników odchylania kana ów 1 i 2. Przy 
u yciu sondy 10:1 odczyt nale y pomno y  przez 10.

16, 17 Wska niki V/mV Wska niki jednostek warto ci czu o ci. Wska nik aktywnej jednostki wieci. 
Gdy warto  wspó czynnika odchylania nie jest kalibrowana, wska nik miga.

18, 19 Pokr t a POSITION Potencjometry regulacji po o enia przebiegów kana u CH1 i CH2 w pionie.  
20, 21 Pokr t a VAR Niezale ne potencjometry p ynnej regulacji czu o ci odchylania pionowego kana ów 

CH1 i CH2, gdy prze czniki (12) i (13) s  w trybie niekalibrowanym. Regulacja w za-
kresie 2,5:1 warto ci kalibrowanej. 

22 VERTICAL MODE Prze cznik trybów pracy uk adu odchylania pionowego: 
CH1 lub CH2: na ekranie wy wietlany jest pojedynczy przebieg odpowiednio  

kana u 1. (CH1) lub 2. (CH2). 
ALT: Sygna y doprowadzone na wej cia CH1 i CH2 s  wy wietlane na przemian w 

kolejnych okresach podstawy czasu. Ten tryb pracy dwukana owej jest stoso-
wany przy szybkich podstawach czasu. 

CHOP: Praca dwukana owa z siekaniem przebiegów. W trybie tym prze czanie mi -
dzy kana ami nast puje z cz stotliwo ci  ok. 250kHz, niezale nie od wspó -
czynnika podstawy czasu i tym samym w jednym cyklu podstawy czasu oba 
przebiegi wy wietlane s  jednocze nie. Tryb pracy dwukana owej stosowany 
przy wolnych podstawach czasu. 

ADD: Tryb pracy, w którym przebiegi kana ów wej ciowych s  algebraicznie sumo-
wane i na ekranie wy wietlany jest 1 sumy. 

23 Gniazdo GND Zacisk uziemienia oscyloskopu. 
24 Przycisk INVERT Przycisk odwracania fazy przebiegu kana u CH2. Operacja umo liwiaj ca algebraicz-

ne odejmowanie przebiegów obu kana ów (CH1-CH2) w trybie ADD. 
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25 Prze cznik
TIME/DIV 

Prze cznik wspó czynnika podstawy czasu. 21 warto ci wspó czynnika czasu z zakre-
su 0,1 s/dz~0,5s/dz. W lewym skrajnym po o eniu w czany jest tryb X-Y odchylania, 
gdzie odchylaniem plamki w poziomie (o  X) steruje sygna  podany na wej cie CH1, 
natomiast odchylaniem plamki w poziomie – sygna  kana u CH2. 
Naci ni cie pokr t a prze cza mi dzy warto ci  kalibrowan  i niekalibrowan  podsta-
wy czasu. Potencjometr p ynnej regulacji VAR (29) dzia a tylko w pozycji UNCAL po-
kr t a.

26 Wy wietlacz uk adu
podstawy czasu 

Wy wietlacz do odczytu warto ci wspó czynnika czasu ustawionego prze cznikiem
(25).  Przy w czonym rozci gu X10 MAG (30) nale y podzieli  przez 10.

27 Wska niki
s/ms/µs

Wska niki jednostek warto ci wspó czynnika czasu ustawionych prze cznikiem (25). 
Wska nik aktywnej jednostki wieci. Gdy warto  wspó czynnika czasu nie jest kali-
browana, wska nik miga.

28 Pokr t o POSITION Pokr t o regulacji po o enia przebiegu lub linii podstawy czasu w poziomie. Regulator 
niezb dny przy pomiarach sygna u w dziedzinie czasu. Obrót pokr t a zgodnie z ru-
chem wskazówek zegara przesuwa przebieg w prawo, a przeciwnie do ruchu wskazó-
wek - w lewo.  

29 Pokr t o VAR Potencjometr p ynnej zmiany wspó czynnika podstawy czasu ustawionego prze czni-
kiem TIME/DIV. W prawym skrajnym po o eniu pokr t a CAL (obrót do oporu w kie-
runku strza ki) wspó czynnik czasu przyjmuje warto  kalibrowan  zgodnie z pozycj
prze cznika (25). Regulacja w zakresie 2,5:1 warto ci kalibrowanej. 

30 Przycisk X10 MAG Naci ni cie przycisku powoduje 10-krotne zwi kszenie szybko ci podstawy czasu, a 
tym samym 10-krotny rozci g przebiegu w poziomie. 

31 Przycisk  
CH1 ALT MAG 

Po wci ni ciu przycisku sygna  kana u CH1 jest wy wietlany w kolejnych cyklach pod-
stawy czasu na przemian normalnie (x1) i z rozci giem (x10).

32 Prze cznik
TRIGGER SOURCE 

CH1: Sygna em wyzwalaj cym jest sygna  podany na wej cie CH1. 
CH2:  Sygna em wyzwalaj cym jest sygna  podany na wej cie CH2. 
VERT: Tryb wykorzystywany przy pracy dwukana owej oscyloskopu, gdy obserwowane 

s  sygna y o ró ni cych si  cz stotliwo ciach. Sygna em wyzwalania jest na 
przemian sygna  kana u CH1 i CH2. 

LINE: Sygna em wyzwalania jest przebieg energetycznej sieci zasilaj cej.
EXT: Sygna em wyzwalaj cym jest sygna  podany na wej cie TRIG INPUT (33). 

33 TRIG INPUT Gniazdo wej ciowe zewn trznego sygna u wyzwalania. 
34 Prze cznik

TRIG MODE 
Prze cznik trybów wyzwalania: 
AUTO:  Tryb automatyczny, w którym generator podstawy czasu pracuje niezale nie
od obecno ci sygna u wyzwalaj cego. Przy obecno ci sygna u na wej ciu oscyloskopu 
podstawa czasu jest wyzwalana normalnie (zgodnie z ustawieniami parametrów wy-
zwalania), zapewniaj c stabilny obraz przebiegu. W przypadku braku sygna u wej-
ciowego na ekranie automatycznie ukazuje si  linia bazowa ( lad podstawy czasu). 

NORM:  Tryb normalny, w którym synchronizacj  i prac  podstawy czasu uzyskuje si
tylko w obecno ci sygna u spe niaj cego warunki wyzwalania. Przy braku impulsów 
wyzwalaj cych (sygna u spe niaj cego ustalone warunki) podstawa czasu nie jest wy-
zwalana i na ekranie nie jest wy wietlana linia bazowa. Tryb zalecany w celu uzyska-
nia stabilnego obrazu przebiegów o niskiej cz stotliwo ci (poni ej 25Hz). 
TV (V):  To ustawienie jest przeznaczone do obserwacji zawarto ci ramki z o onego
sygna u telewizyjnego. 
TV (H):  Pozycja prze cznika wykorzystywana przy obserwacji zawarto ci linii z o o-
nego sygna u telewizyjnego. 

35 TRIG LEVEL Pokr t o regulacji poziomu wyzwalania (napi cia sygna u, przy którym nast puje start 
cyklu podstawy czasu). W lewym skrajnym po o eniu (po o enie stabilne) wyzwalanie 
nast puje zawsze przy poziomie zerowym. 

36 Przycisk SLOPE Przycisk wyboru zbocza wyzwalaj cego. Przycisk zwolniony – wyzwalanie na zboczu 
narastaj cym sygna u wyzwalaj cego, przycisk wci ni ty – wyzwalanie na zboczu 
opadaj cym sygna u wyzwalaj cego.

37 Gniazdo sieciowe Gniazdo do pod czania kabla sieciowego. 
38 Prze cznik

POWER SOURCE Selektor napi cia zasilaj cego mi dzy 110V i 230V. 

39 CH1 OUTPUT Wyj cie sygna u próbkuj cego kana u CH1. 
40 EXT BLANKING Gniazdo zewn trznego sygna u modulacji jaskrawo ci plamki. Wej cie jest sprz one

sta opr dowo (DC). Dodatni sygna  zmniejsza jaskrawo  przebiegu, ujemny – zwi k-
sza.



Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w całości lub częściach  
w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody NDN, zabronione. (kk)

7

3.3 Podstawowe zasady obs ugi
3.3.1 Sprawdzenie przed przyst pieniem do pracy  

Aby zapewni  prawid owe dzia anie oscyloskopu przez d ugi okres czasu, nale y przed przyst pieniem do pracy dokona
jego sprawdzenia zgodnie z poni sz  procedur .

3.3.1.1 Pocz tkowe ustawienia regulatorów 
Przed w czeniem zasilania ustawi  regulatory zgodnie z tabel  3-2. 

Tabela 3-2 

Regulator Stan Regulator Stan 
Przycisk POWER OFF (Wy czony) Prze cznik VERTICAL MODE pozycja CH1 
Potencjometr INTEN lewe skrajne po o enie Prze cznik TRIG MODE pozycja AUTO 
Potencjometr FOCUS po o enie rodkowe Prze cznik TRIG SOURCE pozycja CH1 
Prze cznik AC-GND-DC pozycja GND Potencjometr POSITION rodkowe 

Po wykonaniu wszystkich powy szych ustawie  w czy  zasilanie przyciskiem POWER i po 15 sekundach obróci  poten-
cjometr INTEN w prawo. Na ekranie pojawi si  jasna linia podstawy czasu, której ostro  nale y wyregulowa  potencjo-
metrem FOCUS. Nast pnie potencjometrem TRACE ROTATION lini  podstawy czasu nale y ustawi  dok adnie równole-
gle do poziomych linii siatki ekranu. Czu o  odchylania pionowego ustawi  na warto  kalibrowan  5,0V/dz, a podstaw
czasu na warto  1,0ms/dz.

Je eli przy w czonym zasilaniu oscyloskop nie jest u ywany, nale y skr ci  potencjometr INTENS w lewo (i zmniejszy
ostro  potencjometrem FOCUS), aby znacznie zredukowa  jasno wiecenia linii podstawy czasu w celu ograniczenia 
zu ycia luminoforu lampy oscyloskopowej. 

Uwaga:  Przy normalnej pracy ustawi  wszystkie regulatory w pozycji „CAL” (warto  kalibrowana nastawy). Aby zapew-
ni  wysok  dok adno  wyników, nale y przyst pi  do pomiarów po przynajmniej 30 minutach nagrzewania przyrz du.
Je eli w ramach zadania pomiarowego konieczna jest jedynie obserwacja przebiegu na ekranie, nie jest wymagane na-
grzewanie oscyloskopu. Do pracy mo na przyst pi  natychmiast po w czeniu zasilania. 

3.3.1.2 Ustawienie napi cia sieci zasilaj cej
Przyrz d mo e by  zasilany jednym z sieci o jednym z dwóch napi . Selektor na tylnej ciance oscyloskopu nale y prze-

czy  do pozycji zgodnej z napi ciem sieci na stanowisku pomiarowym. Odpowiednio do ustawionego napi cia zasilania 
nale y wymieni  bezpiecznik sieciowy. 

3.3.2 Czynno ci podstawowe 
3.3.2.1 Praca w trybie jednokana owym 
Gdy nie jest wymagana obserwacja ró nicy faz dwóch przebiegów lub praca w trybie X-Y, nale y ustawi  wy wietlanie 
jednego z sygna ów wej ciowych.  
Aby wy wietli  sygna  kana u CH1, nale y dokona  poni szych ustawie :

Regulator Pozycja 
VERTICAL MODE CH1 

TRIG MODE AUTO 
TRIG SOURCE CH1 

Przy takich ustawieniach prawie wszystkie sygna y okresowe o cz stotliwo ci wi kszej lub równej oko o 25Hz podane na 
wej cie CH1 mog  by  stabilnie wy wietlane po w a ciwym dobraniu poziomu wyzwalania regulatorem TRIG LEVEL. Po-
niewa  tryb wyzwalania ustawiony jest na AUTO, to przy braku sygna u na wej ciu lub prze czeniu sprz enia wej cia na 
GND, na ekranie wy wietlana jest linia podstawy czasu. Dzi ki takiej funkcji mo na atwo mierzy  napi cie sygna ów sta-
opr dowych, porównuj c po o enie w pionie linii bazowej po pod czeniu sygna u i przy jego braku. Przy obserwacji sy-
gna ów o cz stotliwo ci mniejszej od 25Hz nale y tryb wyzwalania (TRIG MODE) ustawi  na NORM, co pozwoli uzyska
synchronizacj  (stabilny obraz) takich sygna ów po dok adnym ustawieniu poziomu wyzwalania. 
Chc c obserwowa  teraz tylko sygna  kana u CH2, nale y wykona  poni sze ustawienia:  

Regulator Pozycja 
VERTICAL MODE CH2 

TRIG MODE AUTO 
INT TRIG CH2 
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3.3.2.2 Praca w trybie dwukana owym 
Obserwacja sygna ów obu kana ów jednocze nie jest mo liwa po ustawieniu prze cznika MODE (22) uk adu odchylania 
pionowego na pozycji ALT lub CHOP. Przy pomiarach dwóch sygna ów o du ej cz stotliwo ci powtarzania stosuje si  tryb 
przemienny prze czania kana ów (ALT), natomiast dla sygna ów o ma ej cz stotliwo ci nale y ustawi  prac  siekan  od-
chylania (CHOP).  

3.4 Sposoby pod czenia badanych sygna ów 

3.4.1 Zastosowanie sondy pomiarowej  

Aby mierzy  sygna y wysokiej cz stotliwo ci z du  dok adno ci , nale y stosowa  dostarczon  wraz z oscyloskopem 
sond  pomiarow . Nale y tu zauwa y , e sygna  wej ciowy jest przez sond  t umiony w stosunku 10:1, zatem stosowa-
nie sondy przy pomiarach sygna ów o ma ej amplitudzie pogarsza dok adno  pomiaru, z drugiej strony jednak rozci ga
zakres pomiarowy dla sygna ów o du ej amplitudzie. 

UWAGA:
a) Nie podawa  na wej cie oscyloskopu sygna ów przekraczaj cych 300V (DC + ACp przy 1kHz). 
b) Przy pomiarach sygna ów w.cz. i sygna ów o krótkim czasie narastania przewód masy sondy powinien by  pod czony 

do punktu odniesienia mo liwie najbli ej punktu pomiarowego. D ugie przewody masy mog  powodowa  zniekszta ce-
nia mierzonego przebiegu, takie jak dzwonienia i przerosty na szczytach impulsów.  

 Dla zwi kszenia dok adno ci pomiarów zaleca si  stosowanie dost pnej jako opcja przystawki do po czenia z mas .
c) Przy pomiarach z sond  t umi c  X10 odczyt warto ci czu o ci VOLTS/DIV nale y mno y  przez 10. 
 Przyk adowo, gdy ustawienie prze cznika czu o ci wynosi 50mV/dz, to mierz c amplitud  sygna u na ekranie, nale y   

korzysta  z przelicznika: 
50mV/dz x 10 = 500mV/dz 

W celu unikni cia b dów pomiarowych, nale y skompensowa  sond  zgodnie z poni sz  procedur  i ka dorazowo 
sprawdza  jej kompensacj  przed pomiarami. 
Pod czy  sond  do wej cia oscyloskopu a jej ko cówk  podpi  do wyj cia kalibratora CAL 0,5V. Przy optymalnej 
skompensowanej sondzie na ekranie widoczny jest przebieg o cz stotliwo ci oko o 1kHz o kszta cie jak na rysunku a). 
Je eli przebieg na ekranie wygl da jak na rysunku b) lub c), nale y regulowa  trymerem sondy, aby doprowadzi  sy-
gna  do optymalnego kszta tu.

3.4.2 Sprz enie bezpo rednie 

Pod czaj c badany sygna  bezpo rednio na wej cie oscyloskopu bez sondy t umi cej (AT-10AK1.5 (10:1)), nale y zwró-
ci  szczególn  uwag  na poni sze zalecenia, aby zminimalizowa  b dy pomiaru. 
a) Przy pod czaniu sygna u pojedynczymi kablami nieekranowanymi z zasady nie ma problemów, gdy ród o sygna u

ma ma  oporno  a poziom sygna u jest wysoki. Nale y jednak pami ta , e w wi kszo ci przypadków b dy powo-
dowane s  przez sprz enia pojemno ciowe kabli z innymi obwodami lub przewodami zasilaj cymi. B dów takich nie 
mo na ignorowa  nawet przy ma ych cz stotliwo ciach sygna u.

 Z powy szych wzgl dów wskazane jest unikanie doprowadzania badanego sygna u innymi przewodami ni  ekranowa-
ne. Stosuj c kabel ekranowany, nale y pami ta , eby ekran z jednej strony pod czy  do zacisku uziemiaj cego
oscyloskopu, a z drugiej - do masy mierzonego obwodu. Do pomiarów zaleca si  wykorzystywanie kabli koncentrycz-
nych z wtykiem BNC. 

b) Podczas pomiarów sygna ów o krótkim czasie narastania impulsów i sygna ów w.cz. kabel pomiarowy powinien by
obci ony impedancj  równ  jego impedancji charakterystycznej. Szczególnie, gdy kabel pomiarowy jest d ugi, to brak 
takiego obci enia powoduje b dy pomiaru i zobrazowania przebiegu w postaci oscylacji na wierzcho kach impulsów. 
W pewnych przypadkach wymagane jest równie  w czenie obci enia równego impedancji charakterystycznej kabla 
na wej cie oscyloskopu. Odpowiednim do takich zastosowa  jest rezystor obci aj cy (50 ) z wtykami BNC. 

c) Czasami, aby zachowa  prawid owe warunki pracy badanego obwodu, niezb dne jest zako czenie kabla pomiarowe-
go impedancj  dopasowan  do impedancji mierzonego obwodu.  
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d) Pojemno  rozproszenia przewodu ekranowanego musi by  brana pod uwag  przy stosowaniu d ugiego kabla pomia-
rowego. Poniewa  standardowe kable pomiarowe maj  pojemno  oko o 100pF/m, to ich wp yw na dok adno  pomia-
rów nie mo e by  pomijany. W celu zminimalizowania wp ywu kabla na mierzony obwód nale y stosowa  sond  po-
miarow .

e) Gdy d ugo  kabla ekranowanego osi ga ¼ d ugo ci fali mierzonego sygna u lub jej wielokrotno , to nawet przy za-
stosowaniu kabla koncentrycznego tak e mog  powstawa  oscylacje przy czu o ci ok. 5mV/dz. Metod  unikni cia te-
go zjawiska jest zmniejszenie dobroci kabla poprzez wpi cie w szereg rezystancji 100 ~1k  lub zmiana czu o ci od-
chylania oscyloskopu.  

3.4.3 Praca w trybie X-Y 

Oscyloskop przechodzi w tryb X-Y odchylania po ustawieniu prze cznika TIME/DIV na pozycji X-Y. 
Poszczególne sygna y steruj  odchylaniem plamki oscyloskopu zgodnie z poni sz  tabel .

Sygna  osi X (odchylanie poziome) wej cie CH1 
Sygna  osi Y (odchylanie pionowe) wej cie CH2 

W tym przypadku przycisk rozci gu przebiegu X10MAG powinien by  zwolniony (rozci g wy czony). 

3.5 Procedury pomiarowe 

W pierwszej kolejno ci nale y dokona  poni szych ustawie :
a) Ustawi  jaskrawo  i ostro  obrazu na warto  optymaln , aby obserwacja i pomiary przebiegów by y atwe  

i wygodne.  
b) Dobra  tak  czu o  odchylania, aby wysoko  przebiegu by a mo liwie najwi ksza, co redukuje b d odczytu. 
c) Sprawdzi  kompensacj  sondy pomiarowej, gdy ma by  ona u ywana. 

3.5.1 Pomiar napi cia sta ego 

Ustawi  sprz enie wej cia na GND i przesun  lini  bazow  na lini  siatki przyj t  jako poziom odniesienia 0V. Ustawi
odpowiednio do sygna u czu o  odchylania i przestawi  prze cznik sprz enia AC-GND-DC na pozycj  DC. Napi cie na 
wej ciu oscyloskopu jest równe iloczynowi wielko ci przesuni cia linii podstawy czasu wzgl dem poziomu zerowego  
i ustawionemu wspó czynnikowi odchylania pionowego V/DIV. Przyk adowo (patrz rysunek), gdy czu o  odchylania jest 
ustawiona na 50mV/dz a przesuni cie wynosi 4,2 dzia ki, to napi cie sygna u wynosi  50mV/dz x 4,2dz = 210mV. Oczywi-
cie przy zastosowaniu sondy 10:1 wynik nale y pomno y  przez 10, zatem napi cie w takim przypadku wynios oby 

50mV/dz x 4,2dz x 10 = 2,1V.  

3.5.2 Pomiar napi cia zmiennego 

Podobnie jak w punkcie 3.5.1 ustawi  lini  bazow  na w po o eniu przyj tym jako poziom zerowy. Ustawi  odpowiednio 
do sygna u czu o  odchylania i przestawi  prze cznik sprz enia AC-GND-DC na pozycj  DC. Ustawi  przebieg w pio-
nie w po o eniu najlepszym do obserwacji. Przyk adowo (patrz rysunek poni ej), gdy czu o  odchylania jest ustawiona na 
1V/dz a przesuni cie wynosi 5 dzia ek, to napi cie sygna u wynosi 1V/dz x 5dz = 5Vp-p. Gdy mierzony i rozci gany w pio-
nie jest sygna  zmienny na o ony na du  sk adow  sta , to nale y prze czy  sprz enie wej cia na AC. W takiej sytu-
acji sk adowa sta a jest odcinana i tylko sk adowa zmienna mo e by  odpowiednio rozci gni ta przez zwi kszenie czu o-
ci odchylania. 
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3.5.3 Pomiar cz stotliwo ci i okresu 

Zasady pomiaru zostan  obja nione na przyk adzie poni szych rysunków. 
Okres przebiegu wyznaczaj  punkty A i B przesuni te wzgl dem siebie w osi czasu o 2,0 dzia ki.
Gdy podstawa czasu jest ustawiona na 1ms/dz, to okres mierzonego sygna u jest równy: 

1ms/dz x 2,0dz = 2,0ms 

Odpowiednio cz stotliwo  wynosi: 

1/(2,0 x 10-3) = 500Hz 

(Nale y pami ta , e przy w czonym rozci gu w osi poziomej MAG x10 wspó czynnik czasu TIME/DIV musi by  podzie-
lony przez 10.) 

3.5.4 Pomiar ró nicy czasu 

Przy pomiarze ró nicy czasu jako ród o wyzwalania nale y ustawi  sygna , który ma by  sygna em odniesienia. Zak ada-
j c, e mierzone maj  by  dwa sygna y impulsowe jak na rysunku (a), to przy ustawieniu kana u CH1 jako ród a wyzwa-
lania uzyskuje si  obraz jak na rysunku (b), a na rysunku (c) – po ustawieniu jako ród a wyzwalania sygna u kana u CH2. 
Oznacza te, e chc c zmierzy  opó nienie sygna u CH2 wzgl dem sygna u CH1, to sygna  CH1 musi wyzwala  podstaw
czasu. W odwrotnej sytuacji ród em wyzwalania musi by  sygna  kana u CH2. Innymi s owy ród em wyzwalania musi by
sygna  wyprzedzaj cy w fazie. 
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Je eli zachodzi sytuacja odwrotna, to mo e si  zdarzy , e odcinek który ma by  zmierzony nie jest widoczny na ekranie. 
W takim przypadku nale y pos u y  si  metod  wyrównywania amplitud lub superpozycji (rysunki poni ej). Po odpowied-
nim ustawieniu zboczy przebiegów na ekranie mierzy  nale y odleg o  mi dzy punktami le cymi w 50% amplitudy sy-
gna ów. Czasami metoda superpozycji jest wygodniejsza z punktu widzenia procedury. 

OSTRZE ENIE:
Poniewa  przebieg impulsowy mo e zawiera  sk adowe w.cz. (wy sze harmoniczne) w zale no ci od jego okresu 
i szeroko ci impulsów, nale y podczas pomiarów przestrzega  zasad jak dla sygna ów wysokiej cz stotliwo ci. Nale y za-
tem stosowa  najcz ciej jak to mo liwe sond  pomiarow  (prawid owo skompensowan ) i przewody wspó osiowe, pa-
mi taj c o maksymalnym skróceniu po czenia ekranu przewodu z mas  badanego obwodu. 

3.5.5 Pomiar czasu narastania (opadania) 

Przy pomiarach czasu narastania impulsów nale y nie tylko zwraca  uwag  na wspomniane wy ej zasady, ale równie
zdawa  sobie spraw  z miejsc powstawania b dów pomiaru.  
Przedstawione poni ej równanie pokazuje zale no  mi dzy czasem narastania mierzonego sygna u Trx, czasem nara-
stania oscyloskopu Trs oraz czasem narastania mierzonym na ekranie Tro:

22 TrsTrxTro

Gdy czas narastania impulsu, który ma by  zmierzony, jest zdecydowanie d u szy ni  czas narastania oscyloskopu, to 
wp yw czasu narastania oscyloskopu mo na pomin . Jednak gdy czasy te s  tego samego rz du, to b d musi by  brany 
pod uwag .
Rzeczywisty czas narastania sygna u wynosi zatem: 

22 TrsTroTrx
Dodatkowo, w obwodach pozbawionych takich zniekszta ce  fali, jak przerosty, przedrosty lub zwisy, w zasadzie istnieje 
prosta zale no  pomi dzy pasmem cz stotliwo ci i czasem narastania:

0,35trfc x ,   gdzie:  fc = pasmo (Hz), tr = czas narastania (s) 

Czasy narastania i opadania s  definiowane jako czas up ywaj cy przy zmianie amplitudy sygna u mi dzy 10% a 90%. 
Dla u atwienia pomiarów czasu narastania na siatce ekranu oscyloskopu zaznaczono warto ci 0%, 10%, 90% i 100%.

3.5.6 Synchronizacja sygna ów z o onych 

W przypadku pokazanym poni ej na rysunku (a), gdzie w przebiegu wyst puj  na przemian okresowe du e zmiany ampli-
tudy, na ekranie mog  pojawia  si  zdublowane obrazy sygna u wej ciowego przy niew a ciwym ustawieniu poziomu wy-
zwalania. Po ustawieniu punktu wyzwalania na poziomie Y na ekranie pojawiaj  si  na przemian dwa przebiegi: jeden za-
czynaj cy si  w punkcie A i osi gaj cy kolejno punkty B, C, D, E, F ... oraz drugi zaczynaj cy si  w punkcie E i biegn cy 
przez punkty F, G, H, I .... W efekcie obraz na ekranie b dzie wygl da  jak na rysunku (b) tj. nie b dzie stabilny i nie b -
dzie mo liwo ci uzyskania jego synchronizacji. 
W takiej sytuacji ustawienie pokr t em LEVEL poziomu wyzwalania równego Y’ spowoduje synchronizacj  obrazu,  
tj wyzwalanie podstawy czasu w tym samym punkcie przebiegu i na ekranie uka e si  krzywa jak na rysunku (c). 
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3.5.7 Synchronizacja obrazu przy pracy dwukana owej  

3.5.7.1 Sygna y o takiej samej cz stotliwo ci
Gdy cz stotliwo ci sygna ów CH1 i CH2 maj  t  sam  warto , s  ca kowitymi swoimi wielokrotno ciami lub charaktery-
zuj  si  sta  zale no ci  czasow , to synchronizacj  obrazu zapewnia ustawienie jako ród a wyzwalania (prze czni-
kiem TRIG SOURCE (32)) sygna u kana u CH1 lub CH2. 

3.5.7.2 Sygna y o ró nej cz stotliwo ci
Przy obserwacji sygna ów o ró nych, nieskorelowanych cz stotliwo ciach prze cznik ród a wyzwalania (32) nale y prze-
stawi  na pozycj  VERT MODE. Takie ustawienie powoduje, e ród o wyzwalania jest prze czane jednocze nie ze 
zmian  wy wietlanego kana u, zapewniaj c stabilno  wy wietlania obu sygna ów.  

3.5.8 Wybór ród a wyzwalania w trybie VERT MODE 

3.5.8.1 Tryb pracy 
Prze czanie sygna u wyzwalaj cego w zale no ci od trybu odchylania uzyskuje si  w nast puj cych krokach:  

1) Ustawi  prze cznik SOURCE (32) na opozycj  VERT. 
2) Ustawi  tryb pracy odchylania pionowego prze cznikiem VERTICAL MODE (22). 

W tabeli pokazano zale no  sygna u wyzwalaj cego od ustawienia trybu odchylania pionowego i ród a wyzwalania: 

SOURCE: CH1 CH2 VERT MODE LINE EXT 
CH1 CH1 CH2 CH1 
CH2 CH1 CH2 CH2 
ALT CH1 CH2 ALT 

CHOP CH1 CH2 ADD 

VE
R

TI
C

A
L

 M
O

D
E 

ADD CH1 CH2 ADD 

przebieg
sieci

zasilaj cej

sygna
zewn trzny 

Po ustawieniu prze cznika ród a wyzwalania (32) na pozycj  VERT i prze cznika trybu odchylania pionowego (22) na 
pozycj  ALT sygna y kana ów CH1 i CH2 staj  si  sygna ami wyzwalaj cymi na przemian w ka dym kolejnym cyklu pod-
stawy czasu. W efekcie przy jednoczesnej obserwacji dwóch sygna ów nawet o ró nych cz stotliwo ciach oba przebiegi 
s  stabilnie wyzwalane. W takim przypadku jednak sygna  musi by  doprowadzony do wej  obu kana ów i ka dy z sygna-
ów musi mie  nominaln  amplitud  wi ksz  od ustawionego poziomu wyzwalania. 
Na rysunku poni ej pokazano przypadek, gdy do wej cia CH1 doprowadzono sygna  sinusoidalny, a do wej cia CH2 pro-
stok tny, natomiast literami „A” i „B” oznaczono maksymalny poziom wyzwalania, która zapewnia synchronizacj  obu 
przebiegów. 
Aby rozci gn  zakres synchronizacji, dla wej cia CH2 nale y ustawi  sprz enie AC. 
Je eli sygna y wej ciowe zarówno kana u CH1, jak i CH2 s  niewielkie (jak na rysunku), prze cznikami czu o ci odchyla-
nia VOLTS/DIV (13) i (14) nale y ustawi  odpowiedni  amplitud  na ekranie. W trybie wyzwalania VERT wymagana jest 
amplituda o 1,5 dzia ki wi ksza ni  przy wyzwalaniu pojedynczych kana ów CH1 lub CH2.  
Praca w trybie VERT wyzwalania nie jest mo liwa, gdy sygna  zostanie doprowadzony tylko do jednego wej cia oscylo-
skopu, jak pokazano na dolnym prawy rysunku. 
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UWAGA: 
Nie ustawia  prze cznika ród a wyzwalania TRIGGER SOURCE (34) na pozycji VERT, gdy czu o ci odchylania piono-
wego ustawione s  na 1mV/dz lub 2mV/dz.

3.5.8.2 Wyzwalanie przemienne 

Je eli w trybie VERT wyzwalania i trybie ALT odchylania wy wietlane jest 10 lub mniej okresów sygna u o agodnych zbo-
czach, na ekranie mo e pojawi  si  fala z na o onym jitterem, jak na poni szym rysunku. W takiej sytuacji nale y w czy
tryb CH1 lub CH2 odchylania pionowego. 

3.5.9 Wyzwalanie sygna ów TV 

3.5.9.1 Sygna  ramki (odchylania pionowego)  

W serwisie urz dze  TV cz sto zachodzi konieczno  obserwacji z o onego sygna u telewizyjnego zawieraj cego sygna
wizji, impulsy wygaszania i impulsy synchronizacji. Poniewa  sygna  TV jest z o ony z wielu ci gów impulsów o znacznie 
ró ni cych si  poziomach odniesienia, to do uzyskania stabilnego wyzwalania konieczny jest specjalny obwód wydziela-
nia impulsów synchronizacji z sygna u TV. 
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3.5.9.2 Porównanie obwodów wydzielania impulsów wyzwalania 

Uk ady sprz enia sygna ów wyzwalania  
w konwencjonalnych oscyloskopach 

Uk ad wydzielania impulsów wyzwalania w 
oscyloskopach serii 4300  

(schemat ideowy) 

Obwód podstawowy Prosty uk ad synchronizacji Specjalny obwód wydzielania  
impulsów synchronizacji sygna u TV 

U
k

ad
y

Pod czenie sygna u TV  
do obwodu wyzwalania 

Do obwodu wyzwalania 

O
pi

s

Trudno ci z synchronizacj , po-
niewa  sygna  video jest poda-
wany bezpo rednio do uk adu
wyzwalania 

Synchronizacja jest atwiejsza do 
uzyskania w porównaniu z uk a-
dem z lewej, poniewa  sygna  jest 
ca kowany w celu usuni cia sk a-
dowych wysokiej cz stotliwo ci.

Uzyskuje si  stabiln  synchronizacj ,
poniewa  z sygna u wydzielane s  za-
warte w nim impulsy synchronizacji, któ-
re s  wzmacniane a nast pnie ca kowa-
ne w celu usuni cia sk adowych wysokiej 
cz stotliwo ci.

4. STROJENIE  PRZYRZ DU

U ytkownik mo e w atwy sposób dokona  regulacji zrównowa enia wzmacniaczy odchylania pionowego. 
a) Ustawi  prze czniki sprz enia wej ciowego kana ów CH1 i CH2 na GND i tryb automatyczny wyzwalania (TRIG 

MODE na pozycj  AUTO). Nast pnie ustawi  lini  podstawy w centrum ekranu. 
b) Regulowa  potencjometrami 3RP5 i 9RP5 na p ytkach wzmacniaczy kana ów dopóty, dopóki prze czanie czu o ci

odpowiedniego kana u (CH1 lub CH2) w zakresie od 5V/dz do 1mV/dz nie powoduje zmiany po o enia linii podstawy 
czasu.

5. ZASADY  UTRZYMANIA  
a) Konstrukcja przyrz du sk ada si  z precyzyjnych elementów i podzespo ów, dlatego przy pracy i przechowywaniu 

oscyloskopu nale y zachowa  nale yt  staranno .
b) Okresowo nale y czy ci  obudow  urz dzenia za pomoc  mi kkiej szmatki. 

c) Oscyloskop mo na przechowywa  w temperaturze od -10 C do +60 C.

6. UWAGI EKSPLOATACYJNE 
6.1 Instalacja 
o Nie instalowa  i nie wykorzystywa  przyrz du w miejscach o ekstremalnych temperaturach (wysokich lub niskich). 
o Nie pozostawia  oscyloskopu na d u szy czas w miejscu o silnym nas onecznieniu,  w zamkni tym samochodzie 

w lecie przy wysokiej temperaturze lub w pobli u urz dze  grzewczych, jak piece, grzejniki promiennikowe itp. 
o Maksymalna temperatura otoczenia w czasie pracy urz dzenia nie mo e przekracza  +40 C.
o Minimalna temperatura otoczenia w czasie pracy nie mo e by  ni sza ni  0 C, dlatego nie nale y wykorzystywa

oscyloskopu na wolnym powietrzu w zimne dni. 
o Unika  gwa townej zmiany temperatury otoczenia przyrz du. Po przeniesieniu oscyloskopu z zimnego miejsca do 

ciep ego lub odwrotne nale y przed w czeniem go do sieci odczeka  do wyrównania si  temperatury elementów 
urz dzenia z temperatur  otoczenia. 

o Chroni  oscyloskop przez wilgoci , wod  i kurzem. Wykorzystywanie urz dzenia w miejscu wilgotnym i w atmosferze 
o du ym zapyleniu mo e by  przyczyn  jego niew a ciwej pracy lub nawet uszkodzenia. 

o Nie stawia  przyrz du w miejscu o du ym poziomie wibracji. Silne, gwa towne drgania i wibracje mog  uszkodzi  pre-
cyzyjne podzespo y oscyloskopu. 

o Nie pozostawia  przyrz du w silnym polu magnetycznym (w pobli u silnych magnesów lub elektromagnesów). Po-
niewa  w przyrz dzie zastosowano lamp  oscyloskopow  pracuj c  ze strumieniem elektronów, to praca w pobli u
urz dze  generuj cych silne pole magnetyczne albo zbli anie do obudowy oscyloskopu magnesów mo e zmniejszy
dok adno  lub wr cz uniemo liwi  pomiary. 



Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w całości lub częściach  
w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody NDN, zabronione. (kk)
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6.2 Zasady eksploatacji 

o Nie stawia  ci kich przedmiotów na oscyloskopie. 
o Nie zas ania  otworów wentylacyjnych w obudowie przyrz du.
o Chroni  przyrz d przed uderzeniami i gwa townymi wstrz sami.
o Nie wk ada  w otwory wentylacyjne adnych przedmiotów, drutów, szpilek, o ówków itp.! 
o Na obudowie lub ekranie oscyloskopu nie k a  gor cej lutownicy! 
o Nie stawia  urz dzenia inaczej ni  wskazuje na to jego konstrukcja. Grozi to uszkodzeniem elementów regulacyjnych. 
o Nie stawia  oscyloskopu ekranem do góry, gdy do gniazd BNC na tylnej ciance wpi te s  kable, gdy  mo e to  

spowodowa  ich uszkodzenie.

6.3 Przechowywanie  

Gdy przyrz d nie jest u ywany, nale y go os oni  pokrowcem chroni cym przed kurzem i pozostawi  w miejscu spe niaj -
cym opisane wcze niej warunki.  

6.4 Uszkodzenie przyrz du

W przypadku podejrzenia o wadliw  prac  urz dzenia nale y powtórzy  procedur  pomiarow  i gdy problem pozostanie, 
skontaktowa  si  z najbli szym serwisem autoryzowanym. 

6.5 Konserwacja i naprawy 

o Gdy obudowa oscyloskopu jest silnie zabrudzona, nale y najpierw przetrze  j  mi kk  szmatk  zwil on  neutralnym 
rodkiem myj cym, a nast pnie wytrze  do sucha. 

o Do czyszczenia przyrz du nigdy nie u ywa  szybko paruj cych substancji jak benzyna lub inne rozpuszczalniki! 
o Lekkie zabrudzenia p yty czo owej czy ci  mi kk  czyst  szmatk . W przypadku mocnych zabrudze  czy ci  panel 

szmatk  zwil on  roztworem agodnego detergentu lub alkoholu, a nast pnie wytrze  do sucha. 
o Gdy wewn trz obudowy urz dzenia nazbiera si  kurzu, do jego usuni cia nale y zastosowa  suchy p dzelek, spr -

one powietrze lub odkurzacz z ko cówk  w postaci mi kkiej szczotki. CZYNNO CI TE MOG  WYKONYWA
JEDYNIE PRACOWNICY AUTORYZOWANEGO SERWISU. 
UWAGA: Przed otwarciem obudowy koniecznie wyj  wtyczk  kabla zasilaj cego z gniazdka sieciowego. Przed 
przyst pieniem do odkurzania upewni  si , e kondensatory w obwodzie zasilacza s  roz adowane.  

6.6 Czyszczenie ekranu  
o Zabrudzenia ekranu mog  by  przyczyn  b dów odczytu i w efekcie b dów pomiaru. B dy te nie pojawiaj  si  przy 

czystej powierzchni ekranu. Powierzchnia lampy oscyloskopowej jest dost pna po zdj ciu maskownicy ekranu. 
o Plamy z ekranu i filtra nale y usuwa  czyst , mi kk  szmatk , zachowuj c szczególn  ostro no , aby nie uszkodzi

ich powierzchni. 
o Przy silnych zabrudzeniach zastosowa  szmatk  zwil on  roztworem agodnego detergentu. Po usuni ciu palm po-

zostawi  powierzchni  do wyschni cia.
o Je eli elementy ekranu zostan  z o one bez dok adnego wyschni cia, to mi dzy ekranem i filtrem mog  uformowa

si  plamy wody, które b d  rozmazywa  obraz przebiegów. Zwraca  uwag , aby nie pozostawi  na powierzchni filtra 
i ekranu odcisków palców.   

6.7 Ostrze enia 

o Przed w czeniem oscyloskopu do sieci sprawdzi , czy napi cie sieciowe jest zgodne z ustawieniem selektora napi -
cia na tylnej ciance.

Ustawienie selektora Napi cie sieci 
AC110V AC 99V-121V   50/60Hz 
AC220V AC 198-242V   50/60Hz 

o Jako bezpieczniki sieciowe instalowa  nale y tylko bezpieczniki topikowe o parametrach jak w poni szej tabeli.
Zastosowanie bezpiecznika innego typu grozi powa nym uszkodzeniem przyrz du i/lub pora eniem obs ugi.

Pr  nominalny Wymiary ( rednica x d ugo ) w mm Napi cie sieci 

1A 5.2 x 20 AC 110V 

0,5A 5.2 x 20 AC 220V 
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o Stara  si  ustawia  jaskrawo  obrazu nie wi ksz  ni  jest to niezb dne. Zbyt du a jaskrawo  nie tylko obci a
wzrok u ytkownika, ale równie  powoduje szybsze zu ycie luminoforu lampy oscyloskopowej. Gdy oscyloskop pracu-
je bez sygna u w trybie automatycznym wyzwalania (na ekranie widoczna linia podstawy czasu w jednym po o eniu)
lub w trybie X-Y (na ekranie widoczna tylko nie poruszaj ca si  plamka), nale y jaskrawo  maksymalnie zmniejszy ,
gdy  w miejscach gdzie w sposób ci g y pada strumie  elektronów, nast puje wypalanie luminoforu i trwa e uszko-
dzenie lampy. 

o Na wej cia przyrz du nie wolno podawa  napi  przekraczaj cych dopuszczalne. Maksymalne napi cia wej ciowe 
bezpo rednie i z sond  pomiarow  na poszczególnych gniazdach zestawiono poni ej.
CH1, CH2 bezpo rednio  300V (DC + ACp przy 1kHz) 
CH1, CH2 z sond  x10  600V (DC + ACp przy 1kHz) 
CH1, CH2 z sond  x1  300V (DC + ACp przy 1kHz) 
EXT TRIG bezpo rednio  300V (DC + ACp) 
EXT BLANKING   30V (DC + ACp) 

7. WYPOSA ENIE

Instrukcja obs ugi 1szt. 

Sonda pomiarowa X10:X1 2 szt.  

Kabel sieciowy 1szt. 

Bezpieczniki  topikowe, 0.5A/1A (po jednej sztuce) 

              02-784 Warszawa, Janowskiego 15 
tel./fax (0-22) 641-15-47, 644-42-50

  http://www.ndn.com.pl             e-mail: ndn@ndn.com.pl
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Informacja 
o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  

oraz opakowaniami 

 W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi informujemy, że:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi 
odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone 
oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady). Dotyczy to również opakowań.
Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego 
sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z 
obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie 
elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie,  wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, 
itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać 
zbierane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

Użytkownicy sprzętu spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego 
użycia i odzysku (w tym recyklingu), zużytego sprzętu i opakowań. Odbywa 
się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych 
urządzeń i opakowań.

Informujemy, że zużyty sprzęt a także opakowanie możecie Państwo oddać 
bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie 
zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt a także opakowanie 
trafi do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym 
recyclingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych,
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