
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MULTIMETRÓW CYFROWYCH

ME-31 i ME-32



Widok przedniej części miernika ME-31

1. Włącznik zasilania ON/OFF
2. Przycisk D-H
3. Przycisk R-H
4. Obrotowy przełącznik zakresów
5. Wejście pomiarowe prądowe 20A
6. Wejście pomiarowe prądowe A
7. Wejście pomiarowe V/Ω
8. Wejście pomiarowe COM
9. Wyświetlacz LCD (33/4 cyfry, maks. 
     wskazanie 3999)

Wskaźniki wyświetlacza

10. Wskaźnik analogowy (linijka)
11. Wskaźnik przepełnienia
12. Pamięć bieżącego odczytu
13. Ręczny dobór zakresu
14. Test diod
15. Prąd lub napięcie zmienne
16. Test ciągłości
17. Polaryzacja ujemna
18. Wskaźnik stanu baterii, symbole  
      jednostek pomiaru



Widok przedniej części miernika ME-32

1. Włącznik zasilania ON/OFF
2. Przycisk wyboru rodzaju napięcia oraz   
    testu ciągłości lub rezystancji
3. Przycisk R-H
4. Gniazdo pomiaru tranzystorów
5. Gniazdo kondensatorów i sondy 
     temperaturowej
6. Obrotowy przełącznik zakresów
7. Wejście pomiarowe prądowe 20A
8. Wejście pomiarowe prądowe A
9. Wejście pomiarowe COM
10. Wejście pomiarowe V/Ω
11. Wyświetlacz LCD (33/4 cyfry, maks. 
      wskazanie 3999)

Wskaźniki wyświetlacza
12. Linijka analogowa
13. Wskaźnik przepełnienia
14. Ręczny dobór zakresu
15. Test diod
16. Prąd lub napięcie zmienne
17. Test ciągłości
18. Polaryzacja ujemna
19. Pomiar pojemności 
 20. Pomiar temperatury
 21. Wskaźnik stanu baterii, symbole 
       jednostek pomiaru
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian (zgodnie z postępem technicznym) w konstrukcji przyrządu
oraz w zastosowanych elementach i parametrach aktualnie dostarczanego miernika, których nie
uwzględnia poniższa instrukcja.



1.   WSTĘP
Gratulacje! Zakupiliście Państwo wysokiej jakości, solidnie wykonany ręczny multimetr cyfrowy, który
gwarantuje efektywną i bezproblemową pracę przy każdym rodzaju pomiarów elektrycznych, nawet w
trudnych warunkach środowiskowych.
Dla zapewnienia dokładności i bezpieczeństwa pomiarów należy przeczytać dokładnie poniższą
instrukcję przed rozpoczęciem pracy z przyrządem.
Interfejs szeregowy i oprogramowanie narzędziowe - pozwalają na połączenie miernika z
komputerem klasy PC dla gromadzenia i zobrazowania wyników pomiarów zarówno pod systemem
DOS, jak i Windows.
Funkcja DATA-HOLD (tylko model ME-31) - służy do „zamrażania" bieżącego odczytu na
wyświetlaczu, pozwalając na zachowanie wybranej wartości pomiaru nawet po odłączeniu końcówek
pomiarowych od badanego obwodu.
Funkcja RANGE-HOLD - możliwość przełączenia z automatycznego na ręczny tryb doboru zakresu
pomiarowego podczas pomiaru napięcia i rezystancji.
Linijka analogowa - wskaźnik wyświetlacza, który odwzorowuje wartość wielkość wejściowej w
porównaniu do pełnego zakresu pomiarowego.
Automatyczna polaryzacja - chroni miernik przed uszkodzeniem i zapewnia prawidłowy pomiar przy
odwrotnym (w stosunku do polaryzacji mierzonego sygnału) podłączeniu końcówek pomiarowych.
Ochrona przed przeciążeniem - pomaga na większości zakresów chronić miernik przed uszkodzeniem
w wyniku przypadkowego przeciążenia wejścia sygnałem przekraczającym wartość dopuszczalną.
Wskaźnik rozładowania baterii - gdy konieczna jest wymiana baterii, na wyświetlaczu pojawia się
symbol „bateria” w modelu ME-31 lub Lbt w modelu Me-32.
Beeper - sygnalizuje dźwiękiem przeciążenie zakresu, ciągłość obwodu podczas testu ciągłości oraz
wybór zakresu pomiarowego.
Zastosowanie układów scalonych i wyświetlacza wyprodukowanych w najnowszej technologii
zapewnia dokładność, efektywność i stabilność pracy miernika oraz łatwość jego obsługi.



2.   BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

2.1.  Warunki bezpieczeństwa
Przyrządy zostały wykonane i sprawdzone zgodnie z normami IEC 1010-1/ EN61010-1, Część 1:
„Wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń pomiarowych, sterowniczych i
laboratoryjnych, klasa bezpieczeństwa II, kategoria odporności przepięciowej II."
Poniższa instrukcja zawiera informacje i ostrzeżenia, które muszą być przestrzegane dla zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania miernika.

2.2.  Warunki środowiskowe
Miernik został tak zaprojektowany, aby zapewnić dokładność, pewność i bezpieczeństwo podczas pracy
w poniższych warunkach:
• praca w pomieszczeniach,
• wysokość do 2000m n.p.m.,
• temperatura otoczenia 5°C do 40°C,
• maksymalna wilgotność względna 80% w temperaturze do 31°C, zmniejszająca się liniowo do 50% w
temperaturze 40°C.

2.3.  Symbole bezpieczeństwa
Dla bezpieczeństwa i przypomnienia parametrów granicznych przyrządu umieszczono na obudowie
miernika przedstawione poniżej symbole:

20 A Maksymalna wartość prądu mierzonego na tym zacisku wejściowym nie może
przekraczać 20 amperów prądu stałego lub przemiennego. Wejście to jest
zabezpieczone bezpiecznikiem FF15A/250V. Przy pomiarach dużych prądów
należy zachować cykl pomiarowy: 30 sekund pracy -15 minut przerwy.

mA       Maksymalna wartość prądu, który można mierzyć na tym wejściu wynosi 400mA.
Wejście zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym 0,8A/250V.

MAX 500V Dla ochrony przed porażeniem prądem obsługi i uszkodzeniem miernika nie
podłączać do wejścia COM napięć większych niż 500V względem potencjału
zerowego (ziemi).

MAX 1000V Maksymalne mierzone napięcie nie może przekraczać 1000V napięcia stałego
           750V   lub 750V przemiennego.

Wskazuje na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy pomiarach
wysokich napięć. NIE DOTYKAĆ GNIAZD WEJŚCIOWYCH ANI KOŃCÓWEK
POMIAROWYCH!

Ostrzeżenie, że obsługa miernika powinna być zgodna z postanowieniami instrukcji.

        CATII     Klasa odporności przepięciowej - II. 

Przyrząd o podwójnej izolacji - II klasa ochrony.



2.4.  Ostrzeżenia
•   Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i/lub zniszczenia miernika, nie mierzyć napięć 
    wyższych niż 1000V DC (stałe) lub 750V AC (zmienne).
•   Aby uniknąć uszkodzenia miernika, zwracać uwagę na nieprzekraczalne wartości napięć i prądów 
    na wejściach przyrządu zgodnie z tabelą 1.
•   Odłączać przewody pomiarowe od mierzonego obwodu przed zmianą zakresu bądź funkcji 
    pomiarowej.
•   Zachować ostrożność podczas pracy przy napięciach większych od 35V DC lub 25V AC. TAKIE  
    NAPIĘCIA SĄ NIEBEZPIECZNE !
•   Zakres 20A jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Aby uchronić miernik przed uszkodzeniem na 
    tym zakresie, należy dokonywać pomiarów tylko w obwodach z bezpiecznikami lub odłącznikami 
    o prądzie 20A lub mocy 4kVA.
•   Nie podłączać żadnego źródła napięcia miedzy gniazda 20A lub mA i COM, gdyż może to 
    spowodować uszkodzenie przyrządu.
•   Chronić miernik i przewody pomiarowe przed zawilgoceniem.
•   Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan izolacji przewodów i końcówek pomiarowych.

TABELA 1: DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WEJŚCIOWE

FUNKCJA WEJŚCIA WARTOŚCI MAKSYMALNE

V DC (napięcie stałe) V/Ω + COM 1000VDC

V AC (napięcie przemienne) V/ Ω + COM 750VAC

Ω V/ Ω + COM 250V DC/AC

mA DC/AC mA + COM 400mA DC/AC

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

V/ Ω + COM 250V DC/AC

Pojemność (ME-32) gniazdo CAP < 25Vrms lub 30V DC

Temperatura (ME-32) gniazdo TEMP < 30Vrms lub 60V DC



3.   PRZYGOTOWANIE DO PRACY

3.1.  Instalacja baterii zasilającej
Miernik zasilany jest typową baterią o napięciu 9 V. Spadek napięcia baterii poniżej poziomu
gwarantującego prawidłową pracę przyrządu sygnalizowany jest ukazaniem się na wyświetlaczu
symbolu „baterii” w modelu ME-31 lub Lbt w modelu ME-32. W takim przypadku należy jak najszybciej
wymienić baterię na nową. Kontynuowanie pracy z wyładowaną baterią jest powodem błędów
pomiarowych.

OSTRZEŻENIE: ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYMIANY LUB INSTALACJI BATERII NALEŻY ODŁĄCZYĆ OBYDWA
PRZEWODY POMIAROWE OD PRZYRZĄDU.

Instalacja baterii:
1. Wyłączyć miernik i odłączyć przewody pomiarowe od gniazd wejściowych.
2. Otworzyć pokrywę pojemnika baterii po odkręceniu śruby mocującej.

3. Włożyć baterię do pudełka izolacyjnego i, po podłączeniu do złącza zatrzaskowego, umieścić ją w
pojemniku.

OSTRZEŻENIE: NIE NISZCZYĆ PUDEŁKA IZOLACYJNEGO.  JEGO BRAK MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ
USTERKI MIERNIKA.
4. Zamknąć pokrywę i dokręcić śrubę.



OSTRZEŻENIE: NIE PRACOWAĆ PRZYRZĄDEM DO CZASU PODŁĄCZENIA BATERII l
ZAMKNIĘCIA POJEMNIKA!

Uwagi:
•   Baterię należy wymienić, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik rozładowania baterii.
•   Nie należy zostawiać słabych lub rozładowanych baterii w mierniku. Nawet szczelne baterie mogą
wydzielać szkodliwe substancje. Jeżeli nie planuje się używania miernika przez tydzień lub dłużej,
należy wyjąć baterię z miernika.

3.2.  Przewody pomiarowe
Zaleca się używanie tylko oryginalnych przewodów pomiarowych, nr fabryczny 800-S001,
dostarczonych z miernikiem. Zapewniają one bezpieczną pracę pod napięciem do 1200V.

Uwagi:
•  Należy pamiętać, że mimo odporności przewodów pomiarowych na napięcie 1200V miernik nie może
pracować przy napięciu stałym większym niż 1000V i przemiennym o wartości skutecznej większej od
750V. Należy zachowywać szczególną ostrożność przy pomiarach wysokich napięć !
•  Nigdy nie podłączać wejścia COM do punktów o potencjale większym niż 500V względem zerowego
poziomu odniesienia (potencjał ziemi).

3.3.   Podpórka
Dzięki podpórce zamocowanej na tylnej ściance miernika można ustawiać go pod różnymi kątami, a
nawet powiesić. Jeżeli posługujesz się miernikiem  na stole, podpórka pozwala ustawić miernik tak, aby
widoczność wyświetlacza była jak najlepsza.



4.   OBSŁUGA MIERNIKA
W celu zapoznania się z obsługą miernika i wstępnego sprawdzenia prawidłowości jego pracy należy
wykonać poniższe czynności.
1.  Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć miernik. Potwierdzeniem włączenia przyrządu będzie
pojedynczy dźwięk beepera.

2. Dla wybrania funkcji pomiarowej należy przestawić przełącznik obrotowy na wybraną pozycję.  
    Miernik jest gotowy do pomiarów w trybie podstawowym. 
3. Dodatkowy tryb funkcyjny uruchamia się jednym z przycisków powyżej przełącznika obrotowego.

4.1.   Przyciski
Przyciski razem z przełącznikiem obrotowym służą do ustawiania funkcji i dodatkowych trybów pracy
przyrządu. Po naciśnięciu przycisku generowany jest sygnał akustyczny (beeper). Ustawiony zakres
pomiarowy i tryb funkcyjny sygnalizowane są wskaźnikami na wyświetlaczu. Szybkim sposobem
przejścia do stanu zasadniczego wszystkich przycisków jest przełączenie przełącznika obrotowego na
sąsiednią funkcję i powrót na pozycję aktualnie używaną.

 

Przycisk ON/OFF służy do l włączania     i
wyłączania miernika.

Przycisk (w modelu ME-32) wyboru rodzaju 
mierzonego prądu (straty lub przemienny) oraz 
pomiaru rezystancji lub testu ciągłości

Przycisk (w modelu ME-31) funkcji DATA 
HOLD -pamięć bieżącego odczytu na 
wyświetlaczu.

Przycisk funkcji RANGE HOLD - trybu 
ręcznego doboru zakresu pomiarowego.



4.2.  Gniazda (dotyczy tylko modelu ME-32)

Gniazdo tranzystorów
Gniazdo wykorzystywane do pomiarów
wzmocnienia hFE tranzystorów. Wyprowadzenia
badanego tranzystora należy włożyć do
odpowiednich otworów gniazda zgodnie z typem
przewodnictwa elementu (NPN lub PNP) i
opisem (E-emiter, B-baza, C-korektor).

Gniazdo sondy temperaturowej
Pokazane na poniższym rysunku gniazdo służy
do podłączenia sondy temperaturowej typu „K",
wykorzystywanej do pomiaru temperatury.

4.3. Wejścia pomiarowe

20A - wejście prądowe
Zacisk wykorzystywany przy pomiarach prądu stałego l zmiennego do 20A, gdy
przełącznik obrotowy ustawiony jest na pozycji 20A.
mA - wejście prądowe
Wykorzystywane przy pomiarach prądu do 400mA (stałego i przemiennego), gdy
przełącznik obrotowy ustawiony na pozycji mA.
COM - wejście wielofunkcyjne
Wejście wspólne (zacisk powrotny - masa) dla wszystkich pomiarów dokonywanych z wykorzystaniem
wejść: 20A, mA, A i V/Ω.
V/ Ω - wejście dla pomiarów: napięć, rezystancji, test diod i testu ciągłości.

4.4.  Wskaźnik cyfrowy i analogowy Wskaźnik cyfrowy
Odczyt cyfrowy wyniku pomiaru realizowany jest na wyświetlaczu LCD z maksymalnym wskazaniem
równym 3999 oraz automatycznym wskaźnikiem polaryzacji i kropką dziesiętną.

Linijka analogowa
Linijka analogowa składa się z 21 segmentów wyświetlanych od lewej do prawej strony proporcjonalnie
do wzrostu sygnału wejściowego. Wskaźnik ten funkcjonuje analogicznie do wskazówki przyrządów
elektromagnetycznych, ale bez charakterystycznego dla niej zjawiska przerzutu. Jeżeli poziom sygnału
wejściowego równa się lub przekracza wartość 3800 na danym zakresie, wyświetlane są wszystkie
segmenty linijki.



Jeżeli poziom sygnału wejściowego równa się lub przekracza wartość 3999 na danym zakresie,
wyświetlane są wszystkie segmenty linijki, ukazuje się wskaźnik przepełnienia OL i generowany jest
sygnał beepera.

Wskaźnik przepełnienia
Wskaźnik OL (rysunek poniżej) sygnalizuje przekroczenie przez sygnał wejściowy zakresu
pomiarowego. Jednocześnie wyświetlane są wszystkie segmenty linijki analogowej.

 
4.5.  Wskaźniki wyświetlacza

    Test diod
Wartość wyświetlana na głównym wyświetlaczu w czasie pracy na tym zakresie jest napięciem
przewodzenia złącza półprzewodnikowego przy prądzie ok. 1 mA. Wartość napięcia mieści się w
zakresie 0 ~ 2,0V.

AC - napięcie lub prąd przemienny

               - test ciągłości

Funkcja pozwalająca na łatwą kontrolę ciągłości przewodów połączeniowych, kabli, bezpieczników,
styków itp.
—   - symbol polaryzacji ujemnej
Miernik automatycznie wskazuje ujemną wartość sygnału wejściowego.

CAP - pomiar pojemności (model ME-32)
Miernik umożliwia pomiar pojemności rozładowanych kondensatorów w zakresie
od 4nF do 400nF.

TEMP - pomiar temperatury (model ME-32)
Możliwy jest pomiar temperatury w zakresie 0°C do +1000°C przy użyciu sondy
termoparowej typu K.

 hFE - pomiar hFE tranzystorów (model ME-32)
 Funkcja umożliwia pomiar wzmocnienia tranzystorów.

          - wskaźnik rozładowania baterii (model ME-31) Lbt - wskaźnik rozładowania baterii (model ME-
32) Miernik jest zasilany z jednej baterii 9V.



Wskaźniki jednostek pomiaru:

mV → miliwolty (1x10-3V)
V → wolty
A → ampery
mA → miliampery (1x10-3A)
°C → stopnie Celsjusza
Ω → omy
kΩ → kiloomy (1x103Ω)
MΩ → megaomy(1x106Ω)
nF → nanofarady(1x10-9F)

5.   OBSŁUGA FUNKCJI DODATKOWYCH

 5.1.   Funkcja DATA-HOLD (tylko model ME-31)

Tryb pracy, w którym można ręcznie „zamrozić" na
wyświetlaczu wybrany odczyt. W celu uruchomienia
funkcji należy naciskać przycisk D-H do momentu
pojawienia się symbolu D-H na wyświetlaczu. Wyjście z
trybu (powrót do wyświetlania aktualnej wartości
wejściowej) następuje po naciśnięciu przycisku przez ok.
1 sekundę.

5.2.   Funkcja RANGE-HOLD
Funkcja pozwalająca na przełączenie przyrządu z
automatycznego na ręczny dobór zakresu pomiarowego
podczas pomiaru rezystancji lub napięcia. W celu
włączenia trybu ręcznego doboru zakresu należy
nacisnąć przycisk R-H - na wyświetlaczu ukaże się sym-
bol R-H. Kolejne naciśnięcia przycisku odpowiednio
zwiększają lub zmniejszają zakres pomiarowy. Powrót do
trybu automatycznego doboru zakresu następuje po
naciśnięciu przycisku przez ok. 1 sekundę - symbol R-H
znika z wyświetlacza.



6.   WYKONYWANIE POMIARÓW
W rozdziale tym omówiono podstawowe zastosowania przyrządu ze szczególnym uwzględnieniem
problemów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy.

NIEZROZUMIAŁE ODCZYTY
Na niektórych zakresach napięciowych, gdy przewody pomiarowe nie są podłączone do żadnego
obwodu, na wyświetlaczu mogą się pokazywać różne, często zaskakujące odczyty. Jest to zjawisko
normalne, które nie wpływa na dokładność pomiarów, wynikające z bardzo dużej czułości przyrządu. Po
podłączeniu przewodów pomiarowych do źródła napięcia na wyświetlaczu pojawia się normalny odczyt -
wartość zmierzonego napięcia.

POMIARY W OBWODACH WYSOKONAPIĘCIOWYCH
Jeżeli miernik jest używany do pomiarów w obwodach wysokonapięciowych, nie należy podłączać do
mierzonego obydwu końcówek pomiarowych jednocześnie. Najpierw, za pomocą izolowanego zacisku
krokodylkowego, należy podłączyć jedną końcówkę do przewodu zerowego lub uziemiającego (w sieci
prądu przemiennego zwykłe jest to przewód goły albo w izolacji koloru zielonego, żółtozielonego lub
białego). Następnie drugą końcówkę podpinamy do badanego punktu obwodu. Przestrzeganie takiej
zasady w pewnym sensie chroni przed porażeniem prądem, ponieważ w czasie pomiarów pozwala
skoncentrować się tylko na jednej końcówce pomiarowej.

OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE NALEŻY PODPINAĆ KOŃCÓWKI ODNIESIENIA DO PRZEWODU POD
NAPIĘCIEM (ZWYKLE CZERWONY, CZARNY LUB NIEBIESKI W OBWODACH PRĄDU
ZMIENNEGO), GDYŻ PRZYPADKOWE DOTKNIĘCIE DRUGIEJ KOŃCÓWKI MOŻE SPOWODOWAĆ
PORAŻENIE PRĄDEM.

6.1.   Pomiary napięć stałych i zmiennych
OSTRZEŻENIE: NIE MIERZYĆ NAPIĘĆ STAŁYCH WIĘKSZYCH NIŻ 1000 V l ZMIENNYCH
WIĘKSZYCH NIŻ 750 V, GDYŻ MOŻNA USZKODZIĆ MIERNIK l NARAZIĆ SIĘ NA PORAŻENIE
PRĄDEM.
Uwaga! Po podłączeniu na wejście napięcia wyższego niż dopuszczalne (1000V DC lub 750V AC)
wszystkie segmenty wyświetlacza będą migać. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY NATYCHMIAST
ODŁĄCZYĆ KOŃCÓWKI POMIAROWE OD ŹRÓDŁA NAPIĘCIA.

Procedura pomiaru napięcia:
1. Ustawić przełącznik obrotowy na funkcję
 pomiaru napięcia - w modelu ME-32
 pozycja , natomiast w ME-31 odpowiednio
 do rodzaju napięcia  lub . wybrany zakres
 napięciowy, odpowiedni dla mierzonego napięcia.



2. W modelu ME-32 przyciskiem 2 wybrać rodzaj mierzonego napięcia (stałe/przemienne). Po 
    ustawieniu napięcia przemiennego na wyświetlaczu ukazuje się symbol AC.
3. Podłączyć czarną końcówkę do wejścia COM, a czerwoną do wejścia V/Ω.
4.  Podłączyć przewody pomiarowe do źródła mierzonego napięcia.
 Uwaga:
• Jeżeli przewody pomiarowe są wpięte do gniazdka sieci zasilającej 220V, nie wolno zmieniać pozycji
przełącznika obrotowego. Może to spowodować uszkodzenie miernika lub porażenie prądem obsługi.
• Jeżeli polaryzacja mierzonego napięcia (stałego) jest ujemna, ukazuje się wskaźnik -.
• Impedancja wejściowa każdego z pięciu zakresów napięciowych wynosi 10MΩ i mniej niż 100pF.
Sygnał przemienny jest sprzężony pojemnościowo z impedancją 1000MΩ.
• Producent gwarantuje dokładność pomiaru sygnałów zmiennych o poniższej częstotliwości:
40Hz ~ 100Hz : na zakresie 400mV
40Hz ~ 400Hz: na zakresach 4/40/400/750V

                                 Pomiar napięcia



6.2. Pomiary prądów stałych i zmiennych

OSTRZEŻENIA:
- NIE PODAWAĆ NAPIĘCIA BEZPOŚREDNIO MIĘDZY WEJŚCIA PRĄDOWE PRZYRZĄDU. DO
POMIARU PRĄDU MIERNIK NALEŻY WŁĄCZYĆ SZEREGOWO Z MIERZONYM OBWODEM.
- WEJŚCIE 20A JEST ZABEZPIECZONE BEZPIECZNIKIEM TOPIKOWYM. MOŻNA ZNISZCZYĆ
MIERNIK, PODŁĄCZAJĄC DO JEGO ZACISKÓW PRĄDOWYCH ŹRÓDŁO NAPIĘCIA O DUŻEJ
WYDAJNOŚCI PRĄDOWEJ. W TAKI M PRZYPADKU WYSTĘPUJE RYZYKO ZWARCIA BADANEGO
OBWODU A NAWET POŻARU.

W celu pomiaru prądu należy rozłączyć obwód i w to miejsce podłączyć końcówki miernika. Na zakresie
prądowym nigdy nie podłączać końcówek pomiarowych równolegle do źródła napięcia. Może to
spowodować przepalenie bezpiecznika lub uszkodzenie mierzonego układu.
Uwagi:
• Jeżeli nie jest znana przybliżona wartość mierzonego prądu, należy najpierw podłączyć końcówkę
miernika do zacisku 20A, aby przekonać się, w jakim zakresie zawiera się poziom prądu. Zaleca się
wykorzystywanie zacisku mA dla prądów mniejszych od 400 mA.
•  Pamiętać należy, że podczas pomiaru na boczniku miernika odkłada się pewne napięcie, które w tym
przyrządzie jest niewielkie, aczkolwiek może powodować drobne błędy pomiaru i zakłócenia w pracy
precyzyjnych obwodów.
•  Przy pomiarach prądu stałego, w przypadku ujemnej polaryzacji tego prądu, na wyświetlaczu
pokazuje się znak —.

Procedura pomiaru prądu:
1.  Ustawić przełącznik obrotowy na wybrany zakres prądowy odpowiedni dla mierzonego prądu. Jeżeli
wartość mierzonego prądu nie jest znana przed pomiarem, należy najpierw ustawić zakres najwyższy i
stopniowo go zmniejszać.

2. W modelu ME-32 przyciskiem 2 wybrać rodzaj mierzonego prądu (stały/ przemienny).
3. Podłączyć czarny przewód pomiarowy do wejścia COM, a czerwony - do wejścia mA lub 20A,
zależnie od wybranego zakresu.



4. Odłączyć zasilanie mierzonego obwodu i rozłączyć wybraną gałąź prądową.
5. Na czas pomiaru włączyć końcówki miernika szeregowo w badany obwód.
6. Włączyć zasilanie badanego obwodu i oczytać zmierzoną wartość prądu.

                                                             Pomiar prądu

6.3. Pomiary rezystancji 

OSTRZEŻENIA:
•    NIGDY NIE PODŁĄCZAĆ PRZEWODÓW POMIAROWYCH DO ŹRÓDŁA NAPIĘCIA, GDY
PRZEŁĄCZNIK USTAWIONY JEST NA ZAKRES REZYSTANCYJNY, A KOŃCÓWKI WPIĘTE SĄ DO
ZACISKÓW COM l V/Ω.
•    PRZED POMIAREM UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MIERZONY ELEMENT NIE ZNAJDUJE SIĘ POD
NAPIĘCIEM A KONDENSATORY W BADANYM OBWODZIE SĄ ROZŁADOWANE.

Układ pomiarowy przyrządu porównuje napięcie odkładające się na znanej (wewnętrznej) rezystancji z
napięciem uzyskanym na rezystancji mierzonej. Z tego powodu, jeżeli mierzona jest rezystancja
wbudowana w obwód, należy upewnić się, że wyłączone jest zasilanie tego obwodu, odłączone są
wszelkie źródła sygnału zewnętrznego i rozładowane kondensatory.
Procedura pomiaru rezystancji:
1. Podłączyć czarną końcówkę do wejścia COM, a czerwoną - do wejścia V/Ω miernika.
2.  Ustawić przełącznik obrotowy na pozycję Ω.
3.  Połączyć przewody do mierzonego elementu.



                                                                     Rezystor
 Uwagi:
•   Rezystancja przewodów pomiarowych zmniejsza dokładność pomiarów na zakresie 400Ω. Dla
standardowych przewodów błąd wynosi od 0,2 do 1Ω. Aby określić wartość ww. błędu, należy zmierzyć
rezystancję przy zwartych końcówkach pomiarowych.
•   Podczas pomiarów zwrócić uwagę na czystość styku między końcówką pomiarową a
wyprowadzeniem rezystancji. Tłuszcz, korozja i inne obce materiały mogą znacznie zniekształcić wynik
pomiaru.
•   Przekroczenie zakresu pomiarowego sygnalizowane jest przez wyświetlenie wskaźnika OL oraz
wszystkich segmentów linijki analogowej.
•   Przy pomiarach rezystancji większych od 4MΩ miernik potrzebuje kilku sekund na ustabilizowanie
wskazania. Jest to objaw normalny.

6.4.   Test diod półprzewodnikowych
Funkcja pomiarowa opisana poniżej pozwala na sprawdzanie stanu diod i innych elementów
półprzewodnikowych, a także na wyznaczenie napięcia przewodzenia złącza, co jest szczególnie
pomocne przy selekcjonowaniu diod.
1.  Podłączyć czarną końcówkę do wejścia COM, a czerwoną - do wejścia V/Ω miernika.
2. Ustawić przełącznik obrotowy na pozycję testu diod 

3. Podłączyć końcówki miernika do wyprowadzeń badaną diody i odczytać wynik pomiaru.



Jeżeli odczyt wynosi ok. 0,25V dla diody germanowej lub 0,7V dla diody krzemowej, należy zmienić
polaryzację diody. Ukazanie się teraz wskaźnika przepełnienia świadczy o sprawności diody. Wartość
liczbowa wyświetlana w czasie pomiaru diody jest jej aktualnym napięciem przewodzenia.
• Jeżeli na wskaźniku sygnalizowane jest przepełnienie, zmienić polaryzację mierzonej diody. Gdy na
wyświetlaczu pokazywana jest teraz wartość napięcia maks. do 2,0V, to element jest sprawny, a odczyt
jest napięciem przewodzenia złącza. Sygnalizowanie przepełnienia również po zmianie polaryzacji
diody świadczy o rozwarciu złącza.
• Jeżeli wyświetlana wartość jest podobna w obu kierunkach, to złącze jest zwarte.
Gdy podczas testu miernik pokazuje napięcie przewodzenia diody, to czerwony przewód pomiarowy jest
podłączony do anody, a czarny - do katody. Napięcie testowe jest wystarczające do wysterowania
większości diod LED (dioda świeci), jednakże jeżeli napięcie przewodzenia złącza
elektroluminescencyjnego jest większe od 2,0V, to miernik pokaże błędnie, że dioda jest rozwarta.

6.5.   Test ciągłości
Funkcja akustycznego testu ciągłości pozwala na sprawdzanie poprawności połączeń kablowych,
oporności zwarcia zestyków w układach automatyki itp.
1.   Ustawić przełącznik obrotowy na pozycję 



2.  Przyciskiem 2 w modelu ME-32 lub przyciskiem R-H w ME-31 ustawić funkcję testu ciągłości, co jest
sygnalizowane wyświetleniem symbolu 
3.  Podłączyć czarny przewód pomiarowy do wejścia COM, a czerwony - do wejścia V/Ω miernika.
4. Wyłączyć zasilanie testowanego obwodu.
5. Podłączyć końcówki do badanego obwodu.

                                                                        Rezystancja

Uwaga: Sygnał akustyczny jest generowany przez miernik, gdy mierzona rezystancja jest mniejsza niż
50Ω.
OSTRZEŻENIE : NIGDY NIE DOKONYWAĆ POMIARÓW CIĄGŁOŚCI W OBWODACH Z
ZAŁĄCZONYM ZASILANIEM.

6.6.   Pomiar tranzystorów (model M E-32)

 Procedura pomiaru wzmocnienia tranzystorów:
1.  Ustawić przełącznik obrotowy na pozycję hFE.
2. Włożyć wyprowadzenia tranzystora do właściwych otworów gniazda pomiarowego. Na wyświetlaczu
odczytuje się wartość parametru hFE badanego tranzystora.

Uwagi:
• Pomiary wzmocnienia tranzystorów powinny być wykonywane bez jakichkolwiek przewodów
pomiarowych.
• Nie należy traktować wartości hFE pokazywanej przez miernik jako jednoznacznie określonej, lecz
raczej jako stwierdzenie poprawnej pracy elementu, gdyż rzeczywista wartość wzmocnienia tranzystora
zależy od prądów polaryzujących złącza. W przypadku omawianego miernika prąd kolektora podczas
testu wynosi ok. 1mA.



• Mimo że podczas pomiaru tranzystorów gniazda wejściowe są elektronicznie odłączane, to 
  obecność na nich napięcia może mieć wpływ na wyniki pomiarów. Nie należy zatem podłączać w   
  tym czasie przewodów pomiarowych do jakiegokolwiek źródła napięcia.
• Nie da się zmierzyć wzmocnienia tranzystora włączonego w obwód.
• Nie można dokonywać pomiarów wzmocnienia tranzystorów polowych (FET) i innych 
  niebipolarnych.
• Ponieważ prąd testowy płynący miedzy emiterem i kolektorem badanego tranzystora jest niewielki, 
  dlatego nie można zmierzyć wzmocnienia niektórych tranzystorów np. Darlingtona i innych 
  posiadających wewnętrzne rezystory.
• Wysokonapięciowe złącza tranzystorów mocy nie pozwalają na uzyskanie prawidłowego wyniku 
  pomiaru, a ich grubsze końcówki mogą uszkodzić gniazdo pomiarowe.
• Nie mierzyć wzmocnienia hFE tranzystorów mocy.
• Wzmocnienie tranzystora zależy od temperatury, dlatego należy starać się, aby przy umieszczaniu 
  tranzystora w gnieździe pomiarowym nie podgrzać go palcami. Jeżeli po włożeniu tranzystora do 
  gniazda wynik pomiaru jest niestabilny, należy odczekać chwilę, aby temperatura otoczenia i 
  elementu się wyrównała.

OSTRZEŻENIE: GNIAZDO POMIAROWE TRANZYSTORÓW NIE JEST ZABEZPIECZONE PRZED
PRZECIĄŻENIEM. MOŻNA USZKODZIĆ MIERNIK l STRACIĆ GWARANCJĘ NA PRZYRZĄD,
STOSUJĄC ZEWNĘTRZNE PRZEWODY DO POMIARÓW TRANZYSTORÓW.

6.7.  Pomiary temperatury (model ME-32)
Miernik pokazuje na wyświetlaczu wartość temperatury w stopniach Celsjusza. Pomiarów temperatury
dokonuje się w zakresie 0°C~1000°C za pomocą opcjonalnej sondy termoparowej typu K (NiCrNi).
Procedura pomiaru temperatury:
1.  Ustawić przełącznik obrotowy na pozycję TEMP.

2. Włożyć wtyk sondy temperaturowej do wewnętrznych zacisków gniazda pomiarowego, a końcówkę
sondy umieścić w punkcie, którego temperaturę należy zmierzyć.



Uwagi:
• Pomiary temperatury powinny być wykonywane bez jakichkolwiek przewodów pomiarowych.
• Dopuszczalne napięcie na wejściu sondy temperaturowej wynosi 30V AC (wartość skuteczna) lub 60V
DC. Próba podłączenia wyższego napięcia grozi uszkodzeniem miernika.

6.8. Pomiary pojemności (model ME-32) 

OSTRZEŻENIA:
•    ROZŁADOWAĆ KAŻDY KONDENSATOR PRZED POMIAREM PRZEZ ZWARCIE JEGO
WYPROWADZEŃ! PRZEZORNOŚĆ TAKA JEST NIEZBĘDNA, GDYŻ WŚRÓD
PRZECHOWYWANYCH KONDENSATORÓW MOGĄ, SIĘ ZNALEŹĆ NAŁADOWANE NAWET
ZNACZĄCYM ŁADUNKIEM, A PRÓBA POMIARU NAŁADOWANEGO KONDENSATORA MOŻE SPO-
WODOWAĆ USZKODZENIE MIERNIKA!
•    NIE DOTYKAĆ WYPROWADZEŃ KONDENSATORÓW, NA KTÓRYCH MOGĄ WYSTĄPIĆ
NAPIĘCIA WIĘKSZE OD 35VDC LUB25 VAC.
•   PRZY ZWIERANIU KOŃCÓWEK KONDENSATORA ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ l NIE
WYKONYWAĆ TEGO W POMIESZCZENIACH, GDZIE WYSTĘPUJĄ GAZY WYBUCHOWE, GDYŻ
ENERGIA ROZŁADOWANIA KONDENSATORA MOŻE BYĆ BARDZO DUŻA (POWSTAJE
ISKRZENIE).

Procedura dokonywania pomiarów pojemności:
1. Rozładować każdy (!) kondensator przed pomiarem.
2. Ustawić przełącznik na wybranym zakresie pojemnościowym.

3. Włożyć wyprowadzenia rozładowanego kondensatora do gniazda CAP + i -. Na wyświetlaczu ukaże
się wartość jego pojemności. Mierząc kondensator polaryzowany, należy upewnić się, że jego ujemna
końcówka znajduje się w gnieździe oznaczonym - (minus).



7.   WSPÓŁPRACA MIERNIKA Z KOMPUTEREM PC

 7.1.  Sprzężenie miernika z komputerem klasy PC
1. Zdjąć osłonę złącza RS-232C w górnej części obudowy.

2. Połączyć kablem z wtykiem D-sub gniazdo RS-232C miernika z portem szeregowym komputera.

3. Przyciskiem ON/OFF włączyć miernik.
4. Uruchomić komputer.

 7.2.   Oprogramowanie narzędziowe
Wraz z miernikiem producent dostarczył dwa programy do rejestracji i wyświetlania danych
pomiarowych przekazywanych przez miernik, Program przeznaczony do pracy w systemie MS-DOS
nazywa się METEX i znajduje się w podkatalogu GRAPHIC na załączonej dyskietce. Program do pracy
w środowisku Windows nosi nazwę Scopeview i znajduje się w katalogu SCOPE.



7.2.1.   Uruchomienie oprogramowania w systemie MS-DOS

 Uwaga: Opisana poniżej procedura zakłada podstawową znajomość przez użytkownika komend
systemu DOS i posiadanie twardego dysku w komputerze. Oprogramowanie wymaga monitora VGA.
1. Włożyć dostarczoną dyskietkę do napędu dysków 3,5".
2. Na twardym dysku utworzyć katalog do przechowywania oprogramowania.
 Przykładowo: aby utworzyć katalog METER, należy wpisać komendy:

 cd\ <ENTER)
 md METER (ENTER)

3. Wejść do utworzonego katalogu, który staje się teraz katalogiem bieżącym:
 cd\ METER (ENTER)

4. Skopiować pliki z podkatalogu GRAPHIC z dyskietki na twardy dysk:
 copy a:\ GRAPHIC c:\

5. Uruchomienie programu następuje po wpisaniu nazwy METEX i potwierdzeniu klawiszem 
        {ENTER}. Na monitorze ukaże się menu HELP, prowadzące użytkownika po funkcjach   
        programu.
Uwaga:
• Uwagi eksploatacyjne dotyczące obsługi oprogramowania zamieszczono w pliku README na
dyskietce.
•  Przy braku twardego dysku w komputerze można uruchamiać oprogramowanie z dyskietki. W tym
celu należy wejść do podkatalogu GRAPHIC i wpisać METEX (ENTER).

7.2.2.   Uruchomienie oprogramowania w środowisku Windows
Uwaga: Opisana poniżej procedura zakłada podstawową znajomość przez użytkownika środowiska
Microsoft Windows. Oprogramowanie wymaga MS Windows w wersji 3.1 lub późniejszej i monitora
VGA.
1. Włączyć komputer i uruchomić program Windows.
2. Włożyć dostarczoną dyskietkę do napędu.
3. W oknie Menedżera Programów, w menu Plik wybrać opcję Uruchom.
4. W okienku dialogowym wpisać, gdy dyskietka jest w napędzie A:

 a:\scope\setup (ENTER).
5. Wykonywać polecenia ukazujące się na ekranie, aby zakończyć instalację.
6. Uruchomienie programu następuje po podwójnym kliknięciu ikony SCOPEVIEW. Szczegółowych
informacji na temat instrukcji i funkcji programu należy szukać w menu Help lub w pliku README w
podkatalogu SCOPE na dyskietce.

7.3.   Informacje techniczne Parametry transmisji
•   szybkość transmisji :    600 bodów
•   kod znakowy :   7 bitowy ASCII
•   kontrola parzystości:    brak
•   bity stopu:    2



Format danych
Format danych jest oparty na 14-bajtowej ramce jak w poniższych przykładach:

Bajt: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E
Przykład 1.:            D  C        -   3   9   9   .    9              m   V  CR
Przykład 2.:            O  H            3   9   .    9   9  M  o     h   m   CR

7.4.   Uwagi dla tworzących własne oprogramowanie
Należy pamiętać podczas pisania własnego programu obsługi, że rozpoczęcie transmisji danych
następuje po przesłaniu przez komputer sterujący do miernika komendy „D". Poniżej przedstawiono
przykładowy program w języku GW BASIC do uzyskiwania na komputerze wyniku pojedynczego
pomiaru:
10 OPEN "COM1 : 2400, N, 7, 2, RS, CS, DS, CD" AS #2
20 A$="D"
30 PRINT#2, A$
40 IN$=INPUT$ (14, #2)
50 PRINTIN$
60 CLOSE#2
70 END

8.    UTRZYMANIE l KONSERWACJA

8.1.   Wymiana bezpiecznika

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE ODŁĄCZAĆ PRZEWODY POMIAROWE PRZED WYMIANĄ BATERII LUB
BEZPIECZNIKA. STOSOWAĆ TYLKO TAKI SAM TYP BATERII l BEZPIECZNIKA, JAK
ORYGINALNY. WSZELKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE JEDYNIE
PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
UWAGA: DLA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STOPNIA BEZPIECZEŃSTWA PAMIĘTAĆ NALEŻY O
DOBORZE PARAMETRÓW NAPIĘCIOWYCH l PRĄDOWYCH WYMIENIANEGO BEZPIECZNIKA,
TAKICH JAK BEZPIECZNIKA ZAINSTALOWANEGO FABRYCZNIE.
bezpiecznik F2 -> FF 15A/250V
bezpiecznik F1 -» F  0,8A/250V
Procedura wymiany bezpiecznika:
1. Wyłączyć miernik przyciskiem ON/OFF i odłączyć przewody pomiarowe.
2. Zdjąć dolną pokrywę przyrządu po odkręceniu czterech śrub mocujących.

3. Usunąć spalony bezpiecznik.
4. Włożyć nowy bezpiecznik w oprawkę.
5. Założyć pokrywę i zakręcić śruby.

Uwaga:   Wymianę bezpiecznika F2 FF15A/250Y należy zlecić wykwalifikowanej osobie.



OSTRZEŻENIE: NIE DOKONYWAĆ POMIARÓW PRZED ZAMKNIĘCIEM POKRYWY l
ZAKRĘCENIEM ŚRUB ZABEZPIECZAJĄCYCH !

8.2.   Uwagi eksploatacyjne
Omawiane mierniki są przykładem doskonałej konstrukcji, wzornictwa i wykonania. Poniższe uwagi
pozwolą Państwu utrzymać przyrządy w dobrym stanie technicznym przez wiele lat.
•   Nie dopuszczać do zalania miernika jakimkolwiek płynem, gdyż może on zawierać składniki
powodujące korozję elementów elektronicznych. W przypadku takiego zdarzenia niezwłocznie wytrzeć
przyrząd do sucha.
•   Używać i przechowywać miernik w przeciętnych temperaturach otoczenia. Ekstremalne temperatury
wpływają na szybsze starzenie się elementów elektronicznych i baterii, a nawet mogą uszkodzić
plastykowe części urządzenia.
•   Zachować ostrożność podczas transportu przyrządu. Jego upuszczenie może uszkodzić obudowę
lub płytkę drukowaną.
•   Chronić miernik przed kurzem i brudem, który może być przyczyną przedwczesnego zużycia jego
podzespołów.
•   Obudowę przyrządu można od czasu do czasu przetrzeć czystą, wilgotną szmatką. Nie używać
rozpuszczalników, silnych detergentów i innych silnych środków czyszczących.
•   Używać tylko nowych i odpowiedniego typu baterii. Zawsze wyjmować z miernika baterię zużytą lub
starą gdyż wyciek z baterii jest szkodliwy dla obwodu elektronicznego.

Modyfikacje obwodu wewnętrznego przyrządu i wymiana jego elementów powodują
unieważnienie gwarancji, a także utratę dokładności miernika.



9.   DANE TECHNICZNE 

9.1.   Dane podstawowe
Wyświetlacz LCD: maks. wskazanie 3999 (33/4 cyfry), automatyczny wskaźnik polaryzacji
Maksymalny prąd wejściowy: 20 A (AC/DC)
Częstotliwość odczytu: 1-2 razy na sekundę
Temperatura pracy: 0°C do 40°C
Temperatura przechowywania: -10°Cdo50°C
Temperatura gwarantowanej
klasy dokładności: +23°C ±5°C
Zasilanie: bateria 9V (NEDA 1604 lub 6F22)
Wymiary: 81x187x34mm
Waga: 350g ±10g (z baterią)
Wyposażenie   - podstawowe: instrukcja obsługi, para przewodów pomiarowych, zapasowy   
                                                     bezpiecznik topikowy (800mA/250V)

                         - dodatkowe: futerał, dyskietka z programem narzędziowym, sonda            
                                                     termoparowa, kabel połączeniowy z wtykiem D-sub

9.2.   Parametry elektryczne
(format zapisu dokładności: ± % odczytu + wartość najmniej znaczącej cyfry)

MODEL FUNKCJA ZAKRES DOKŁADNOŚĆ Rozdzielczość

ME-31
ME-32

Napięcie stałe
(DCV)

400 mV
4V

40 V
400 V
1000 V

±0,5% + 3

100 μV
1mV

10 mV
100 mV

1 V

Napięcie
przemienne

(ACV)

400 mV
4V
40V

400 V

±1,0% + 5(40~100Hz)

±1,0% + 5(40~400Hz)

100 μV
1 mV
10 mV

100 mV
750 V ±1,5% + 5(40~400Hz) 1 V

Prąd stały
(DCA)

4mA ± 0,8% + 3 1 μA
400 mA ±1,2% + 3 100 μA

20 A ± 2,0% + 5 10 mA
Prąd zmienny

(ACA)
4mA ±1,0% + 5(40~400Hz) 1 μA

400 mA ±1,5% + 5(40~400Hz) 100 μA
20 A ± 3,0% + 5 (40~400Hz) 10 mA



ME-31
ME-32

Rezystancja
(OHM)

400Ω
4kΩ
40kΩ

400kΩ
4MΩ

± 0,5% + 3

0,1Ω
1Ω

10Ω
100Ω
1kΩ

40 MΩ ± 3,0% + 5 10 kΩ
Test diod Prąd testowy maks. 1,5mA na rezystancji 1kΩ (napięcie

przewodzenia maks. 2V).
Test ciągłości Sygnał akustyczny jest generowany, gdy rezystancja

testowanego obwodu jest mniejsza niż 50Ω.

ME-32

Pojemność 4nF ±3,0% + 10 1pF
400 nF ± 3,0% + 5 0,1 nF

Temperatura 0~200°C ± 3,0% + 5
201~1000°C ± 3,0% + 3

hFE
tranzystorów

Pomiar przybliżonej wartości wzmocnienia tranzystorów
(parametr hFE) przy prądzie ok. 1000μA.
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