
                                                                                   Návod k obsluze
R116B MS8250B – MASTECH MS8250A/B

Digitální multimetr

    Úvod
MS8250A/B je pevný, bezpečný, spolehlivý, přenosný, digitální multimetr s 4místným displejem a 
automatickým nastavením rozsahu. Tento přístroj může měřit AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, 
kapacitu, frekvenci, pracovní cyklus, diody a kontinuitu. Bezdotyková kontrola napětí (NCV) a kontrola 
propojení elektrického obvodu. Je to přístroj jak pro profesionály, tak pro domácí použití.
1. Poznámky k bezpečnosti

VAROVÁNÍ
Nevhodné používání přístroje může vést k poraněním elektrickým 
proudem nebo k poškozením přístroje.
Před použitím přístroje si pozorně pročtěte návod k obsluze, abyste se 
vyhnuli nebezpečí elektrického šoku nebo poškození přístroje. Dodržujte 
všechna bezpečnostní pravidla obsažena v tomto manuálu!
Přístroj splňuje bezpečnostní požadavky EN61010-1, EN61010-2-032 pro elektrická měřící zařízení a 
ruční multimetry. Je navržen v souladu s bezpečnostní kategorií CAT IV 600V a kategorií znečištění 2.
Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla pro zajištění bezpečné práce s přístrojem. Přístroj vám zajistí 
správné a spolehlivé fungování, za předpokladu, že bude správně používán a chráněn.
1.1 Přípravy
1.1.1 Při používání přístroje dodržujte všechna bezpečnostní pravidla, abyste:
- zabránili poranění elektrickým proudem
- předešli poškození přístroje
1.1.2 Zabezpečte přístroj proti poškození během přepravy.
1.1.3 Pokud byl přístroj vystaven těžkým podmínkám při přepravě nebo skladování, přesvědčte se před 
použitím, že je v pořádku.
1.1.4. Měřící kabely udržujte v bezvadném stavu. Před použitím zkontrolujte izolaci kabelů a špičky hrotů.
1.1.5 Používejte měřící kabely přiložené k přístroji. Pokud je potřeba, nahraďte poškozený kabel kabelem 
s identickými elektrickými vlastnostmi a kapacitou.
1.2 Používání
1.2.1 Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah.
1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní limity určené pro jednotlivá měření.
1.2.3. Při měření držte prsty za ohraničením měřících hrotů. Nedotýkejte se kovových částí hrotů.
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1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte
prsty mimo kovovou část měřících hrotů.
1.2.5. Neprovádějte měření napětí většího než 600 V.
Pokud je při zvoleném manuálním rozsahu hodnota obvodu neznámá, zapněte maximální rozsah.
1.2.7 Odpojte hroty od měřeného obvodu před přepínáním funkcí na otočném přepínači.
1.2.8 Neměřte rezistory, kondenzátory, diody a spoje obvodů jsou-li pod proudem.
1.2.9 Během měření proudu, rezistorů, kondenzátorů, diod a spojů obvodů zabraňte kontaktu přístroje se 
zdroji napětí.
1.2.10. Neměřte kapacitu dokud nejsou kondenzátory úplně vybité.
1.2.11. Nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných plynů, výparů či prachu.
1.2.12. Přestaňte používat přístroj, pokud se objeví jakákoliv abnormalita nebo vada na přístroji.
1.2.13. Nepoužívejte přístroj, pokud není spodní část krytu a víko baterie bezpečně na svém místě.
1.2.14 Při používání přístroje se vyhněte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám a zvýšené 
vlhkosti  pro prodloužení životnosti přístroje.
1.3 Bezpečnostní symboly

Důležitý bezpečnostní symbol. Prosím, zkontrolujte 
návod k obsluze.

Pozor při testování na živých vodičích.

Dvojitá ochranná izolace (kategorie II).

CAT IV Tento přístroj splňuje IEC61010-1 standard kategorie 
přetížení (600V CAT IV) a stupeň znečištění 2.

Přístroj vyhovuje standardům EU.

Zemnění.

CAT IV: Pro měření prováděné na zdrojích s nízkým napětím. Jako například na elektroměrech, 
nadproudových bezpečnostních zařízeních nebo jednotkách pro kontrolu vlnění.
CAT III: Použitelné pro měření obvodů připojených k rozvodům nízkonapěťových instalací v budově. 
Příklad: centrála, jistič, kabeláž,  elektroinstalační krabice, vypínače, zásuvky, výstupní zdířky na 
přístrojích a další.
CAT II: Použitelné pro testování a měření obvodů připojených bezprostředně k místům jako zásuvky, v 
nízkonapěťových instalacích. Příklad: měření na domácích spotřebičích, přenosných nástrojích a 
podobných zařízeních
CAT 0: Ostatní obvody, které nejsou bezprostředně připojeny k síti. Příklad: přístroje namontované na 
obvodové desce.
1.4 Údržba
1.4.1. Neotvírejte spodní kryt přístroje za účelem oprav či vylepšení. Přenechte veškeré opravy a servisní 
zásahy, které nejsou popsány v tomto návodě, pouze kvalifikovaným odborníkům. Neuposlechnutím  
tohoto upozornění riskujete poranění elektrickým proudem.
1.4.2. Sejměte hroty z obvodů před otevřením spodního krytu nebo víka baterie.
1.4.3. Abyste předešli chybám v měření, které mohou být nebezpečné, vyměňte baterii hned, když se 
objeví tento symbol:

1.4.4. Čistěte přístroj pouze pomocí vlhkého hadříku a jemného detergentu. Nepoužívejte chemická 
rozpouštědla.
1.4.5. Vždycky, když přístroj není využíván, přepněte otočný přepínač do pozice OFF.
1.4.6. Pokud nebude přístroj delší dobu používán, vyjměte baterie, abyste předešli poškození přístroje.
2. Popis
- přístroj je přenosný, profesionální nástroj pro měření vybaven LCD displejem a podsvícením pro 
jednoduché čtení hodnot. Přepínač rozsahů se dá obsluhovat i jednou rukou pro snadné zacházení s 
přístrojem. Přístroj má ochranu proti přetížení a indikátor vybité baterie. Je to skvělé multifunkční zařízení 
pro profesionály, fabriky, školy i domácnosti.
- Přístroj je možné používat k měření AC/DC proudu, AC/DC napětí, frekvence, pracovního cyklu, odporu, 
kapacity, spoje obvodu a diod.
- Přístroj má automatickou a manuální volbu rozsahu
- AC proud a AC napětí jsou měřeny s True RMS.
Přístroj disponuje:
- blokaci údajů na displeji
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- funkcí relativního měření
- funkcí automatického vypnutí
- možností současného měření AC napětí a AC proudu
2.1 Názvy funkčních částí
(1) USB rozhraní (pouze u MS8250B)
(2) Indikátor bezkontaktního detektoru napětí
(3) LCD displej
(4) Tlačítka
(5) Otočný přepínač
(6) Vstupní zdířka
(7) Senzor bezkontaktního detektoru napětí

2.2 Popis přepínače, tlačítek a zdířek
HOLD: zablokuje aktuální hodnoty na displeji
FUNC: přepíná mezi funkcemi měření
RANGE: přepíná mezi automatickým a manuálním nastavením rozsahu
REL: zobrazuje relativní měření
Hz%: tlačítko pro měření střídy a frekvence

: vypnout/zapnout podsvícení

OFF: pozice vypnutí off
: vstupní zdířka pro napětí, odpor, kapacitu, diodu, kontinuitu, spoje obvodů, frekvenci a měření 
střídy

COM: běžná zdířka pro připojení kabelu
μAmA: vstupní zdířka μA a mA proudu
A: vstupní zdířka pro měření proudu
2.3. LCD displej
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Střídavý proud

Stejnosměrný proud

Kontinuita

Dioda

Vybitá baterie

% Procenta (provozní cyklus)

Hz, kHz Hertz, kilohertz (frekvence)

mV, V Milivolty, volty (napětí)

μA, mA, A Microampery, miliampery, 
ampery (proud)

nF, μF, mF Nanofarady, mikrofarady, 
milifarady (kapacita)

Ω, kΩ, MΩ Ohmy, kiloohmy, megaohmy

REL Relativní zobrazení

3. Specifikace
Přístroj by měl být každoročně kalibrován. Při kalibraci by měla být zachována teplota 18°C-28°C a 
relativní vlhkosti <75 %.
3.1 Obecná specifikace
3.1.1. Automatické a manuální nastavení rozsahu
3.1.2 Ochrana proti přetížení v celém rozsahu
3.1.3. Maximální povolené napětí mezi hrotem a zemí: 600V DC nebo AC (RMS)
3.1.4. Provozní nadmořská výška: 2000 m max.
3.1.5. Displej: LCD
3.1.6. Maximální zobrazovaná hodnota: 3999
3.1.7. Indikace polarity: automaticky zobrazuje „-“ a znamená negativní polaritu.
3.1.8. Indikace měření mimo rozsah: „OL“ nebo „-OL“
3.1.9. Vzorové hodnoty: digitální displej cca 0,4 s/času; analogový displej 0,04 s/času (kromě měření 
proudu). Při měření proudu je digitální displej cca 1 s/cyklu, analogový displej 0,1 s/cyklu.
3.1.10. Přístroj zobrazuje: funkce a zapnutí
3.1.11. Čas automatického vypnutí: cca 30 min.
3.1.12. Napájení: 9V baterie
3.1.13. Indikátor vybití baterie: na displeji se zobrazí 
3.1.14. Teplotní koeficient: méně než 0,1x přesnosti/°C
3.1.15. Teplota pro provoz: 0-40°C
3.1.16. Teplota pro skladování: -10 až +50°C
3.1.17. Rozměry: 180x86x52 mm
3.1.18 Hmotnost: cca 250 g (bez baterie)
3.2 Technická specifikace
Teplota prostředí: 23±5°C; relativní vlhkost (RH): <75 %
3.2.1 DC napětí
Rozsah Rozlišení Přenost

400mV 0,1mV ± (0,8% hodnoty + 3 číslice)

4V 0,001V ± (0,5% hodnoty + 5 číslic)

40V 0,01V

400V 0,1V

600V 1V
- Impedance na vstupu: 10 MΩ
- Ochrana proti přetížení: 400mV rozsah: 250V DC nebo AC rms. 4V-600V rozsah: 600V DC nebo 1000V 
AC rms.
- Max. napětí na vstupu: 600V DC
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3.2.2. AC napětí
Rozsah Rozlišení Přesnost

400mV 0,1mV ± (1 % hodnoty + 5 číslic)

4V 0,001V ± (0,8 % hodnoty + 5 číslic)

40V 0,01V

400V 0,1V

600V 1V ± (1,2 % hodnoty + 3 číslice)
- Impedance na vstupu: 10 MΩ
- Ochrana proti přetížení: 400mV rozsah: 250V DC nebo AC rms. 4V-600V rozsah: 600V DC nebo 600V 
AC rms.
- Max. napětí na vstupu: 600V AC (RMS)
- Rozsah frekvence: 50-60 Hz

3.2.3 Odpor
Rozsah Rozlišení Přesnost

400Ω 0,1Ω ± (1 % hodnoty + 5 číslic)

4kΩ 0,001kΩ

40kΩ 0,01kΩ

400kΩ 0,1kΩ

4MΩ 0,001MΩ

40MΩ 0,01MΩ ± (1,2 % hodnoty + 15 číslic)
- Napětí otevřeného obvodu: cca 0,4 V
- Ochrano proti přetížení: 250 V DC nebo AC (RMS)

3.2.4 Kapacita
Rozsah Rozlišení Přesnost

40 nF 0,01 nF ± (3,0% hodnoty + 5 číslice)

400 nF 0,1 nF

4 μF 0,001 μN

40 μF 0,01 μF

100 μF 0,1 μF
- Ochrana proti přetížení: 250 DC nebo AC (RMS)

3.2:5 Test diody
Rozsah Rozlišení Funkce

0,001 V Zobrazí přibližnou hodnotu propustného 
napětí

- Propustný DC proud: cca 1mA
- Odvrácené DC napětí: cca 1,5 V
- Ochrana proti přetížení: 250V DC a AC (RMS)
3.2.6 Test kontinuity obvodu

Rozsah Rozlišení Funkce

0,1Ω Pokud je odpor měřeného obvodu menší než 50Ω, 
ozve se zabudovaný bzučák v přístroji.

- Napětí otevřeného obvodu: cca 0,4 V
- Ochrana proti přetížení: 250 V DC nebo AC (RMS)
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3.2.7 Frekvence
3.2.7.1 Stupeň průchodnosti Hz:

Rozsah Rozlišení Přesnost

5Hz 0,001Hz ± (0,5% hodnoty + 2 číslice)

50Hz 0,01Hz

500Hz 0,1Hz

5kHz 0,001kHz

50kHz 0,01kHz

500kHz 0,1kHz

5MHz 1kHz
- ochrana proti přetíýení: 250V DC nebo AC (RMS)
- signál měření: Vpp=3V AC signál
3.2.7.2 Střída
Rozsah Rozlišení Přesnost

1-99 % 0,1 % ± 2,0 %

3.2.8 DC proud
Rozsah Rozlišení Přesnost

400 μA 0,1 μA ± (0,8% hodnoty + 2 číslice)

4000 μA 1 μA

40 mA 10 μA

400 mA 100 μA

10 A 10 mA ± (1,2% hodnoty + 2 číslice)
- Ochrana proti přetížení: μA a mA stupeň: F1:FF 400mA H 1000V.; A stupeň: F2:FF 10 A H 600 V.
- Měříte-li proud větší než 5A, neprovádějte měření déle než 10s. Po provedení měření, odpojte proud.
3.2.9 AC proud

Rozsah Rozlišení Přesnost

400 μA 0,1 μA ± (1,5% hodnoty + 2 číslice)

4000 μA 1 μA

40 mA 10 μA

400 mA 100 μA

10 A 10 mA ± (3,0% hodnoty + 5 číslice)
- Ochrana proti přetížení: μA a mA stupeň: F1:FF 400mA H 1000V.; A stupeň: F2:FF 10 A H 600 V.
- Rozsah frekvence: 50-60 Hz
- Odezva: True RMS
- Měříte-li proud větší než 5A, neprovádějte měření déle než 10s. Po provedení měření, odpojte proud.
4. Používání přístroje
4.1 Blokace dat
4.1.1 Pokud chcete během měření zachovat data na displeji, zmáčkněte „HOLD“ a výsledná hodnota se 
zablokuje.
4.1.2. Zmáčkněte „HOLD“ znovu pro zrušení blokace.
4.2 Přepínání rozsahu
4.2.1. V režimech napětí, proud, odpor, kapacita a frekvence je přednastavený automatický mód.
4.2.2. Stiskněte „RANGE“ pro přepnutí do manuálního rozsahu. Každé další stisknutí tlačítka zvětšuje 
rozsah a vrací se k nejmenšímu, když stisknete tlačítko při největším rozsahu.
4.2.3. Přidržte „RANGE“ po dobu jedné sekundy pro návrat do automatického módu.
Poznámka: Frekvenci a kapacitu nelze přepnout do manuálního módu.
4.3 Relativní mód
4.3.1. Stiskněte „REL“ pro vstup do relativního módu. Přístroj uchovává hodnoty měření, když je tlačítko 
zmáčknuté, a porovnává je s aktuálně naměřenými hodnotami (rel = aktuální hodnota – uložená hodnota).

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



4.4 Měření střídy a frekvence
4.4.1 Stiskněte „Hz%“ v módu Hz pro spuštění měření střídy. Stiskněte „Hz%“ znovu a přístroj se přepne 
do módu měření frekvence.
4.5 Tlačítko „FUNC“
4.5.1 V režimu napětí a proudu použijte tlačítko „FUNC“ pro přepínání mezi módy AC proud a AC napětí.
4.5.2 Při měření odporu, diody nebo kontinuity zmáčkněte „FUNC“ pro přepínání mezi různými měřícími 
signály.
4.7 Automatické vypínání OFF
4.7.1. Pokud není přístroj 15 min. používán automaticky se vypne, aby šetřil baterie.
4.7:2. Pro opětovné zapnutí přístroje stiskněte libovolné tlačítko.
4.7.3. Přidržením „FUNC“ při zapínání přístroje deaktivujete funkci automatického vypnutí.
4.9 NCV (bezkontaktní detekce napětí)
4.9.1 Přepněte přístroj do módu NCV.
4.9.2. Přibližte NCV senzor (na horní straně přístroje) k testovanému objektu. Pokud senzor zaregistruje 
napětí větší než 110 VAC (rms), NCV indikátor bude blikat a přístroj zapípá.
Poznámka:
- Napětí může existovat, i když přístroj nereaguje. Nespoléhejte výhradně na NCV detektor pro určení zda 
existuje napětí v kabelu. Detekce může být ovlivněna rozvržením zásuvky, tloušťkou izolace a jinými 
faktory.
Při měření napětí se může kvůli výskytu indukčního napětí NCV indikátor samovolně rozblikat.
- Zdroje interference mohou náhodně spustit NCV detektor.
4.10 Měření AC/DC napětí
Napětí je potenciální rozdíl mezi dvěma body. Polarita AC napětí se může měnit, polarita DC napětí 
zůstává stejná.
Rozsahy DC napětí: 400 mV; 4 V; 40 V; 400 V; 600 V. Rozsahy AC napětí: 400 mV; 4 V; 40 V; 400 V; 600
V. Rozsah 400 mV lze nastavit pouze manuálně.
Měření DC/AC napětí:
4.10.1. Přepněte otočný přepínač do odpovídající pozice
4.10.2. Zapojte červený kabel do V zdířky a černý do COM zdířky.
4.10.3. Připojte hroty paralelně k testovanému obvodu.
4.10.4. Zobrazí se naměřená hodnota. Pro měření DC bude polarita červeného hrotu zobrazena na 
displeji.
4.10.5. Stiskněte „FUNC“ pro přepnutí mezi DC a AC napětím.
4.11 Odpor 
Rozsahy odporu: 400 Ω; 4 kΩ; 40 kΩ; 400 kΩ; 4 MΩ; 40 MΩ

4.11.1. Přepněte otočný přepínač do polohy
4.11.2. Zapojte červený kabel do Ω zdířky a černý kabel do COM zdířky.
4.11.3. Připojte hroty k testovanému obvodu.
4.11.4. Naměřený odpor se zobrazí na displeji.

4.12 Kontinuita 
V módu odporu stiskněte „FUNC“ pro přepnutí do módu kontinuity.
4.12.1. Zapojte červený kabel do zdířky Ω a černý kabel do zdířky COM.
4.12.2. Připojte hroty k testovanému obvodu.
4.12.3. Pokud je naměřený odpor menší než 50 Ω ozve se zabudovaný bzučák.

4.13 Test diody 
V módu kontinuity stiskněte „FUNC“ pro přepnutí do módu Diody.
4.13.1. Zapojte červený kabel do zdířky Ω a černý kabel do zdířky COM
4.13.2. Připojte hroty k testované diodě.
4.13.3. Na displeji se zobrazí přibližná hodnota poklesu propustného napětí.
4.14 Kapacita
Rozsahy kapacity: 40 nF; 400 nF; 4 μF; 40 μF; 100  μF.
Měření kapacity:
4.14.1. Přepněte otočný přepínač do pozice 
4.14.2. Zapojte červený kabel do zdířky označené symbolem a černý kabel do zdířky COM.
4.14.3. Připojte hroty k testovanému obvodu a na displeji se zobrazí naměřené hodnoty.
4.15 Frekvence a Střída
Rozsahy frekvence: 5 Hz; 50 Hz; 500 Hz; 5 kHz; 50 kHz; 5 MHz.
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Měření frekvence:
4.15.1. Přepněte otočný přepínač do pozice Hz.
4.15.2. Zapojte červený kabel do zdířky označené Hz% a černý kabel do zdířky COM.
4.15.3. Připojte hroty k testovanému obvodu a naměřené hodnoty se zobrazí na displeji.
4.16 Měření proudu
Rozsahy proudu: 400 μA; 4000 μA; 40 mA; 400 mA; 10 A
4.16.1. Vypněte proud a vybijte plně všechny kondenzátory.
4.16.2. Přepněte otočný přepínač do odpovídající pozice proudu (μA, mA nebo A)
4.16.3. Zapojte černý kabel do zdířky COM. Pokud je měřený proud menší než 400 mA, zapojte červený 
kabel do zdířky mA. Pokud je měřený proud mezi 400 mA až 10 A, zapojte červený kabel do A zdířky.
4.16.4. Vypněte proud na testovaném obvodu. Připojte černý hroty ke konci testovaného obvodu (s 
relativně nižším napětím) a červený hrot připojte ke druhému konci obvodu (s relativně vyšším napětím).
4.16.5. Pusťte proud do obvodu a na displeji se zobrazí naměřený proud. Pokud se na displeji ukazuje 
„OL“ znamená to, že proud přesahuje zvolený rozsah; přepněte otočný přepínač do dalšího vyššího 
rozsahu.
4.17 Komunikace s počítačem (pouze MS8250B)
Připojte jeden konce USB kabelu k přístroji a druhý konec napojte na svůj počítač. Na displeji přístroje se 
zobrazí PCLINK. Otevřete speciální software ke čtení a uložení naměřených dat z multimetru.

5. Údržba
VAROVÁNÍ

Používejte pouze v souladu s návodem a pokyny stanovenými 
výrobcem.

5.1 Výměna baterie
VAROVÁNÍ

Odpojte hroty od jakéhokoliv obvodu než sundáte kryt baterie. 
Předejdete nebezpečí poranění elektrickým proudem.

5.1.1 Když se zobrazí
ikonka baterie  je
potřeba okamžitě vyměnit baterii.
5.1.3. Odšroubujte šroubky a
sejměte kryt baterie.
5.1.4. Nahraďte vybitou baterii
novou baterií 9V 6F22.
5.1.5. Nasaďte kryt baterie a
přišroubujte příslušnými šroubky.
Poznámka: Aby nedošlo k
poškození přístroje, dbejte na
správnou polaritu baterií.

5.2.Výměna sondy 
VAROVÁNÍ

Je-li nutná výměna hrotu, je možné ho nahradit pouze hrotem o 
stejných elektrických vlastnostech: 1000 V, 10 A.
Pokud je poškozená izolace testovacího hrotu, vyměňte testovací hrot.

5.3 Výměna pojistky
VAROVÁNÍ

Použijte pojistku vyhovující standardům EN 61010-031, CAT IV 600V, 
CAT III 1000V nebo lepší.
5.3.1 Specifikace pojistky: F1:FF 600 mA H 1000 V; F2:FF 10 A H 1000 V
5.3.2. Výměna pojistky by měla probíhat tímto způsobem:
- Odpojte kabely a veškerý vstupní signál před otevřením spodního krytu, abyste předešli nebezpečí 
poranění elektrickým proudem.
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- Sejměte kryt baterie a odšroubujte 3 šroubky na dolním krytu.
- Nadzvedněte spodní kryt dokud se jemně nevycvakne z horního krytu
- Vyjměte vadnou pojistku a vložte novou se stejnými hodnotami a rozměry.
- Nasaďte spodní kryt a přišroubujte příslušnými šroubky.
6. Příslušenství
1) Měřící kabely 1 pár

2) Návod k obsluze 1 ks

3) Baterie (9V 6F22) 1 ks

4) USB kavel 1 ks

5) USB software (CD-ROM) 1 ks
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