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Testování logických obvodů  
 

POZOR!!! Neměřte napětí vyšší než 100V střídavých rms, 
zabráníte tím úrazu el. proudem nebo poškození přístroje. 

 Zapojte černou měřicí šňůru do svorky COM a připojte ji k zemi měřeného objektu 
 Nastavte přepínač funkcí do polohy měření logických úrovní. 
 Stiskněte tlačítko FUNC a přiložte hrot k měřenému objektu. 
 Logický stav indikují LED diody v prstenci: zelená LED logickou 0 a červená LED 

logickou 1. 
 Na displeji se současně zobrazí (logická úroveň 1) nebo   (logická úroveň 0).   
 
Poznámka: Pokud je vstup otevřen  nebo logický stav je nižší než 1.5V bude svítit zelená 
LED. Je nutno držet tlačítko FUNC stisknuté během testování logických obvodů. 
 
 
 
Záruční podmínky 
Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje . Během 
záruční doby dodavatel opraví nebo vymění všechny díly u nichž se vyskytne závada 
bránící jejich řádnému užívání podle návodu dodavatele.  Při uplatňování záruční opravy 
spolu s přístrojem dodejte : doklad o nabytí, záruční list, měřící šňůry, sondy (pokud jsou 
součástí)  a stručný popis závady. 
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím přístroje, např. nesprávným 
připojením k síti nebo ke zdrojům signálu, nesprávným zapojením obvodů, přetížením, 
nesprávnou volbou rozsahů nebo měřené veličiny na přístroji, zásahem do přístroje a dále 
na vady způsobené vnějšími vlivy  jako je pád přístroje, poškození teplem, vodou, 
chemikáliemi  a pod. 
 
Tento návod pečlivě uschovejte ! Slouží zároveň jako záruční list. 
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M A S T E C H 

DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR  
MS  8211D 

 
 
Ú V O D 
Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH  MS8211D  je přenosný měřící přístroj   pro  
servisní měření,  který umožňuje měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, 
měření  odporu, spojitosti obvodů a diod a logických úrovní.   
 
Před  měřením  si, prosím,  důkladně přečtěte tento návod a dodržujte 
všechny pokyny  během  měření tak, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo k poškození přístroje. 
 
Tento přístroj je navržen podle požadavků IEC1010-1 a IEC1010-2-032 a  může být 
používán pouze  k měření na zařízeních CAT III, kde napětí proti zemi nikdy nepřekročí 
600V ss nebo stř. 
 
Uživatel musí během měření dodržovat všechny běžné bezpečnostní 
předpisy, týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem a předpisy 
bránící poškození tohoto měřicího přístroje. 
 
Před měřením:  
 Před měřením nechte přístroj alespoň 30sec zahřát. 
 Pokud je přístroj používán poblíž zařízení generujícího šum, údaj na displeji může být 

nestabilní nebo indikovat chybu. 
 Pokud jsou měřicí šňůry nebo přístroj poškozeny, nepoužívejte je. 
 Používejte přístroj pouze postupem popsaným v tomto návodu, jinak ochrana 

poskytovaná tímto přístrojem může být porušena 
 Nemá-li být přístroj poškozen, dodržujte omezení max. vstupních hodnot daných 

v technických údajích.  
 Před každým měřením zkontrolujte, zda přepínač funkcí je v požadované poloze. 
 Při měření na holých vodičích nebo přípojnicích dodržujte maximální ostražitost 
 Nikdy neměřte proud, jsou-li ve svorkách měřící šňůry. 
 Náhodný kontakt s vodičem může způsobit úraz elektrickým proudem 
 Opatrně při práci s napětím vyšším než 60Vss nebo 30V st rms, takové napětí již může 

způsobit úraz. 
 Nikdy neměřte odpor nebo spojitost obvodů na živých vodičích. 
 Před změnou funkce odpojte měřicí šňůry od obvodů. 
 Při měření držte prsty za ochranným prstencem. 
 Vyměňte baterii, objeví-li se symbol slabé baterie. 
 Před otevřením přístroje vždy odpojte všechny zdroje elektrického proudu a  dbejte, 

abyste nebyli nabiti statickou elektřinou, která může poškodit vnitřní obvody. 
 Jakákoli údržba, nastavování a opravy na přístroji mohou být prováděny pouze 

příslušně kvalifikovaným pracovníkem. 
 Pokud je již přístroj otevřen, uvědomte si, že některé kondenzátory mohou být nabity 

na nebezpečné napětí i když je přístroj vypnut. 
 Nebude-li přístroj používán delší dobu, vyjměte baterii a neskladujte přístroj v prostředí 

s vysokou teplotou nebo vlhkostí. 
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Testování diod 
 
Před testováním odpojte napřed všechna napájecí napětí a vybijte všechny 
kondenzátory. 
 Zapojte černou měřicí šňůru do svorky COM a vysuňte měřicí hrot 
 Nastavte přepínač funkcí do polohy měření  odporů. 
 Stiskem tlačítka FUNC nastavte testování diod. 
 Přiložte měřicí hrot a šňůru k svorkám měřené diody a přečtěte údaj na displeji. 
 
 
Poznámka: 
Na displeji se zobrazí přibližná hodnota úbytku napětí na diodě v propustném směru. Pokud 
se měří v nepropustném směru na displeji ze zobrazí OL. 
 
Měření spojitosti obvodů  
 
Před testováním  jakéhokoli obvodu  odpojte napřed všechna napájecí napětí a 
vybijte všechny kondenzátory. 
 Zapojte černou měřicí šňůru do svorky COM a vysuňte měřicí hrot 
 Nastavte přepínač funkcí do polohy měření  odporů. 
 Stiskem tlačítka FUNC nastavte testování spojitosti obvodů. 
 Přiložte měřicí hrot a šňůru k svorkám testovaného obvodu přečtěte údaj na displeji. 
Poznámka: 
Pokud je hodnota odporu spojitého obvodu menší než asi 50 , zazní bzučák. 
 
Měření stejnosměrného proudu  
 
Nikdy neměřte proud v obvodech kde napětí naprázdno proti zemi je vyšší než 250V, 
zabráníte tím úrazu el. proudem, přerušení pojistky nebo poškození přístroje. 
 Zapojte černou měřicí šňůru do svorky COM a vysuňte měřicí hrot 
 Nastavte přepínač funkcí do polohy měření  proudu. 
 Stiskem tlačítka FUNC nastavte měření stejnosměrného proudu. 
 Zapojte přístroj měřicím hrotem a šňůrou do série se zátěží a přečtěte údaj a polaritu 

na displeji. 
 
Měření střídavého proudu  
 
Nikdy neměřte proud v obvodech kde napětí naprázdno proti zemi je vyšší než 250V, 
zabráníte tím úrazu el. proudem, přerušení pojistky nebo poškození přístroje. 
 Zapojte černou měřicí šňůru do svorky COM a vysuňte měřicí hrot 
 Nastavte přepínač funkcí do polohy měření  proudu. 
 Stiskem tlačítka FUNC nastavte měření střídavého proudu. 
 Zapojte přístroj měřicím hrotem a šňůrou do série se zátěží a přečtěte údaj a polaritu 

na displeji. 
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Návod k obsluze 
 Při zvoleném ručním přepínání rozsahů pokud se na displeji zobrazí OL, znamená to 

přetečení rozsahu a nutnost přepnout přístroj na rozsah vyšší.  
 Pokud měříte neznámé napětí nebo proud s nastavenou ruční volbou rozsahů, 

nastavte vždy před měřením nejvyšší rozsah.  
 Neměřte proudy na vodičích s napětím větším než 600V, zabráníte nebezpečí 

přeskoku výboje nebo nepřesnému měření. 
 
 
 
Měření stejnosměrného napětí  
 
Maximální vstupní napětí na stejnosměrném rozsahu je 600V. Neměřte napětí vyšší 
než 600V, zabráníte tím úrazu el. proudem nebo poškození přístroje. 
 Zapojte černou měřicí šňůru do svorky COM a vysuňte měřicí hrot 
 Nastavte přepínač funkcí do polohy měření  napětí. 
 Stiskem tlačítka FUNC nastavte měření stejnosměrného napětí. 
 Přiložte měřicí hrot a šňůru k svorkám měřeného zařízení a přečtěte údaj a polaritu na 

displeji. 
Poznámka: 
Na nízkých rozsazích může být nestabilní údaj před připojením přístroje k měřenému 
obvodu. U přístrojů s velkou citlivostí je to běžné. 
 
Měření střídavého napětí  
 
Maximální vstupní napětí na stejnosměrném rozsahu je 600V. Neměřte napětí vyšší 
než 600V, zabráníte tím úrazu el. proudem nebo poškození přístroje. 
 Zapojte černou měřicí šňůru do svorky COM a vysuňte měřicí hrot 
 Nastavte přepínač funkcí do polohy měření  napětí. 
 Stiskem tlačítka FUNC nastavte měření stejnosměrného napětí. 
 Přiložte měřicí hrot a šňůru k svorkám měřeného zařízení a přečtěte údaj a polaritu na 

displeji. 
Poznámka: 
Na nízkých rozsazích může být nestabilní údaj před připojením přístroje k měřenému 
obvodu. U přístrojů s velkou citlivostí je to běžné. 
Rozsah mV je dostupný pouze při nastavené ruční volbě rozsahů. 
 
Měření odporů  
 
Před měřením odporu  jakéhokoli obvodu  odpojte napřed všechna napájecí napětí a 
vybijte všechny kondenzátory. 
 Zapojte černou měřicí šňůru do svorky COM a vysuňte měřicí hrot 
 Nastavte přepínač funkcí do polohy měření  odporů. 
 Stiskem tlačítka FUNC nastavte měření odporů. 
 Přiložte měřicí hrot a šňůru k svorkám měřeného odporu a přečtěte údaj na displeji. 
Poznámka: 
Při měření odporů větších než 1M může trvat několik sec.než se údaj na displeji 
stabilizuje. 
 
 
 
 

 

3 

Údržba a čistění 
 
K zabránění úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje nedovolte, aby se 
do přístroje dostala voda! Odpojte měřicí šňůry a všechny vstupní signály před 
otevřením přístroje. 
 
Pravidelně čistěte přístroj hadříkem navlhčeným v středně silném saponátu. Nepoužívejte 
látky obsahující brusivo nebo rozpouštědla. 
 
K zabránění úrazu elektrickým proudem vypněte přístroj a odpojte měřicí šňůry před 
výměnou baterie. 
 
Postupujte následovně: 
 Klesne-li napětí baterie pod pracovní rozsah, objeví se na displeji symbol slabé baterie 

signalizující nutnost výměny baterií. 
 Vypněte přístroj otočným přepínačem, poloha OFF. 
 Uvolněte šroubek krytu baterie vhodným šroubovákem, vyjměte použité baterie a 

nahraďte je dvěma novými bateriemi AAA. 
 Vložte zpět kryt baterií a zajistěte jej šroubkem.    
 
    
  Popis ovládacích prvků    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1/ Měřicí hrot     
2/ Prstenec k vysunutí/zasunutí hrotu      
3/ LED indikátor      
4/ Ochranná bariéra   
5/ Otočný přepínač funkcí     
6/ Tlačítko DATA-H    
7/ Tlačítko RANGE    
8/ Tlačítko MAX.H      
9/ Tlačítko FUNC.     
10/ Panel 
11/ LCD displej 
12/ Svorka COM 
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Tlačítko DATA.H 
 Po stisku tlačítka se na displeji uchová právě zobrazená hodnota, na displeji se zobrazí 

symbol D.H. Po dalším stisku tlačítka se obnoví normální režim měření. 
 Stiskem a podržením tlačítka při zapnutí otočným přepínačem se zruší funkce 

AUTOPOWER OFF. Tato funkce se obnoví vypnutím a zapnutím přístroje, stiskem 
tlačítka FUNC, MAX.H  nebo RANGE. 

 
Tlačítko MAX.H 
 Po stisku tohoto tlačítka se na displeji zobrazí maximální měřená hodnota a zobrazí se 

symbol M.H. Po dalším stisku tlačítka se obnoví normální režim měření 
 
Tlačítko FUNC 
 Tímto tlačítkem se přepíná měření stejnosměrného nebo střídavého napětí nebo 

proudu a měření odporu, diod nebo spojitosti obvodu. 
 
Tlačítko RANGE 
 Tímto tlačítkem se při měření napětí proudu nebo odporu přepne automatická volba 

rozsahů na ruční. Opakovaným stiskem se pak ručně mění rozsah měření. Pokud se 
tlačítko podrží déle než 2sec, přepne se ruční volba rozsahů opět na automatickou. 
Automatickou volbu rozsahů je možno také obnovit přepnutím otočného přepínače. 

 
Funkce AUTOPOWER OFF  
 
Svorka COM 
 Záporná společná svorka pro všechny druhy měření. Připojuje se k ní černá měřicí 

šňůra. 
 
Technické údaje: 
 
Pro měření v zařízeních CATIII, 600V max. proti zemi, stupeň znečistění 2 
Výška                        : < 2000m 
Provozní teplota       : 0-40°C při rel. vlhkosti < 80% 
Skladovací teplota    : -10°C + 50°C  při rel. vlhkosti < 70% 
Metoda měření         : dvojitá integrace 
Rychlost čtení  : 2x/ sec.  
Displej      : 3 1/2  místný 20mm LCD (max. 1999) 
Volba rozsahu  : automatická, ruční 
Indikace přetečení    : displej zobrazí „OL“ 
Polarita    : automatická  s indikací “-“  polarity 
Indikace slabé baterie  : symbol slabé baterie na displeji při poklesu napětí pod 

 povolenou mez 
Jištění : mA, obnovitelná pojistka 
Vypnutí : automaticky/učně 
Napájení    : 2 x 1,5V baterie AAA  
Velikost     : 208 x 38 x 29mm 
 
 
 
Přesnost měření: 
 
± (% čtení + počet míst( v rozsahu 18°C – 28°C při rel vlhkosti <75% platí jeden rok po 
kalibraci 
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Měření stejnosměrného napětí 
Viz. originální návod str. 19 
Vstupní impedance: 10M 
Ochrana proti přetížení: rozsah 200mV: 250V ss nebo stř rms. 
         rozsah 2V-600V 600V ss nebo stř. rms   
Max. vstupní napětí: 600V ss 
 
Měření střídavého napětí 
Viz. originální návod str. 21 
Vstupní impedance: 10M 
Ochrana proti přetížení: rozsah 200mV: 250V ss nebo stř rms. 
         rozsah 2V-600V 600V ss nebo stř. rms 
Kmitočtový rozsah : 40  -  400Hz 
Odezva: střední hodnota, kalibrovaná jako rms 
Max. vstupní napětí: 600V ss  nebo 600V stř. rms 
 
Měření odporu 
Viz. originální návod str. 23 
Napětí otevřeného obvodu 0,25V 
Ochrana proti přetížení: 250V ss nebo 250V stř. rms   
 
Měření spojitosti obvodů se zvukovou signalizací 
Viz. originální návod. str. 24 
Napětí obvodu naprázdno: 0,5V 
Ochrana proti přetížení: 250V ss nebo 250V stř. rms   
Pokud odpor obvodu je menší než asi 50Ω zazní zvuk signál 
 
Měření diod 
Viz. originální návod str. 25 
Proud v propustném směru: asi 1mA  
Závěrné napětí: asi 1,5V 
Ochrana proti přetížení: 250V ss nebo 250V stř. rms   
 
Měření stejnosměrného  proudu 
Viz. originální návod str. 26  
Ochrana: obnovitelná pojistka 
 
Měření střídavého  proudu 
Viz. originální návod str. 26  
Ochrana: obnovitelná pojistka 
Kmitočtový rozsah : 40  -  400Hz 
Odezva: střední hodnota, kalibrovaná jako rms 
 
Testování logických obvodů 
Viz. originální návod str. 27  
Vstupní impedance: 1M 
Ochrana proti přetížení: 250V ss nebo 250V stř. rms   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


