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MANUAL DE UTILIZARE 
 

OSCILOSCOP PORTABIL VELLEMAN HPS50, 12 MHZ 
Cod produs: 122997  

 

 

 
 
 

Generalități 
 

Caracteristici 
 Posibilitatea de setare ultra rapidă și complet 

automată 

 Nivel de declanșare (trigger) reglabil 

 Modul de funcționare X/Y 

 Afișare DVM 

 Măsurători putere audio (rms și peak) la 2, 4, 
8, 16 și 32 Ohmi 

 Măsurători dBm, dBV, DC, rms 

 Marcaje pentru tensiune și timp 

 Afișarea frecvenței (folosind marcajele) 

 Funcția înregistrare (modul roll) 

 Stocare semnal (2 memorii) 

 LCD cu rezoluție mare 192x112 pixeli 

 LCD cu iluminare de fundal 

 Ieșire USB separată galvanic pentru PC 

 Descărcarea datelor sau bitmap pe PC 

 Diferite moduri de afișare 

 Captură ecran simultană pe calculator și 
osciloscopul conectat prin USB 

 

Conținut colet 
 Adaptor universal (fig. 1.0) 

 Cablu USB (fig. 3.0) 

 Sondă măsurători izolată x1/x10 (fig. 4.0) 
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Instrucțiuni de siguranță și avertizare 
 

Simboluri pe aparat 

            
Instrucțiuni importante de siguranță, vezi manualul de utilizare 
 

 Aparatul realizează măsurători conform normei IEC1010-1 cu grad de poluare II, până la 600 V la instalații de categoria II.  

 Acest lucru înseamnă că nu este permisă realizarea de măsurători dacă aerul este poluat și/sau foarte umed. În plus, nu sunt 
permise măsurători ale cablurilor sau instalațiilor cu o 
tensiune mai mare de 600 Vrms peste potențialul 
pământului. CAT II indică conformitatea cu măsură-
tori ale aparatelor electrocasnice.  

 Tensiunea de intrare maximă la clemele aparatului 
este de 100 Vp (AC+DC).  

 NU deschideți carcasa aparatului atunci când aparatul 
realizează măsurători. 

 Pentru a evita electrocutarea decuplați cablurile 
măsurători înainte de a deschide carcasa aparatului.  

 Dacă realizați măsurători la tensiuni mai mari de 30 V, 
atunci trebuie să folosiți o sondă măsurători cu 
conector izolat (PROBE60S).  

 La prima punere în funcțiune a aparatului sau dacă 
bateriile sunt complet descărcate acestea trebuie să 
fie lăsate la încărcat cel puțin 10 ore înainte de a 
putea fi folosite în aparat.  

 În timpul încărcării bateriilor se aprinde indicatorul led 
„Charge” din partea frontală a aparatului (vezi fig. 
3.0).  

Dacă bateriile trebuie încărcate în partea dreaptă jos a 
ecranului clipește textul „Low bat”. Bateriile descărcate 
pot duce la rezultate eronate măsurători (vezi fig. 4.0).  
 

Alimentare 
HP550 funcționează cu blocul de alimentare de la rețea inclus în colet sau cu bateria LiIon internă (7,4 V/1050 mAh).  
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Utilizare 
 

Conexiunile și elementele de control pe aparat 
1. Conector intrare BNC (max. 100Vp AC+DC) 
2. Conexiune adaptor (respectați polaritatea corectă!) 
3. Conexiunea USB (separată galvanic). Folosiți cablul USB 

inclus în colet 
4. Tasta ”Reset” 
5. Buton X10 semnal de test, în spatele capacului 

compartiment baterii 
6. Număr de serie  
 
 

Prezentarea afișărilor de pe ecran 
1. Afișarea poziției relative a semnalului pe ecran. 
2. Afișarea flancului declanșare și poziției declanșare. 
3. Fereastră semnal cu afișarea reperelor disponibile sau 

punct per diviziune  
4. Timp per diviziune 
5. Timpul dintre repere (dacă există) 
6. Afișarea frecvenței convertite 1/dt între repere (dacă 

există) 
7. Tensiunea dintre marcaje (dacă există) 
8. Afișare măsurători (max. 4 în același moment) 
9. Informații declanșare (trigger) sau ecranul îngheață 

imaginea afișată, afișare cuplare de intrare 
10. Afișarea setărilor sondei X1 sau X10 
11. Tensiunea setată pro diviziune 
12. Afișarea funcțiilor selectate (tastele cursorului) sau 

afișare baterie descărcată 
13. Punctele indică poziția relativă a semnalului complet 

(numai dacă există repere) 
14. Poziția verticală a semnalului 
15. Afișarea flancului de declanșare  

 
OBSERVAȚII: 
- Dacă funcțiile sunt folosite împreună cu tastele săgeată, atunci în marginea din dreapta jos a ecranului apare un reper.  
- Anumite taste au funcții duble, care se activează prin apăsarea prelungită și apăsarea scurtă.  
- Dacă timp de 10 secunde nu se apasă nicio tastă toate setările sunt anulate și aparatul revine automat la modul standard de 

funcționare. Aparatul afișează ecranul principal t-V/Div.  
 

 

Pornire/oprire   

Apăsare scurtă: Întrerupător on/off cu timer oprire (1).  
Apăsare lungă: Pornire fără funcția „power off” (2). 
 
OBSERVAȚII: 
- Apăsarea unei taste resetează timerul „power off” la 

15 min. 
- Funcția „power off” este afișată în fereastra de start 

din șirul de jos. 
- După „power off” se păstrează toate setările.  
- Dacă înainte de a opri aparatul ați ales setarea HOLD, 

atunci va fi salvat ultimul semnal.  
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După punerea în funcțiune a aparatului prin conexiunea 
USB se trimite valoarea actuală, fig. 11: 

1. Setările și eșantioanele salvate în memorie. 
2. Setările și eșantioanele de pe ecran.  

 
Descărcați software-ul de pe pagina noastră web 
www.velleman.eu 
 
 
 
 
 

Setarea contrastului   
Apăsare scurtă: Intensitatea iluminării de fundal puternică/slabă. Observație: intensitatea iluminării de fundal scade dacă timp 
de 1 minut nu apăsați nicio tastă.  
Apăsare lungă: Modifică contrastul. Dacă apăsați prelungit tasta Contrast atunci contrastul crește. Eliberați tasta atunci când 
ajungeți la ajustarea dorită.  
 

Setarea ecranului   
Apăsare scurtă: Tastele săgeată stânga și dreapta setează modul de afișare alegând din 5 layouts diferite (fig. 12 - 16). Folosiți 
tastele UP/DOWN pentru a afișa sau a ascunde reperele sau rastrul.  

 Rastru punct: ecranul este împărțit în puncte de referință (fig. 14). 

 Rastru complet: împarte ecranul în linii de referință (fig. 15). 

 Repere: diverse repere pentru măsurători semnal (pentru utilizare vezi mai jos) (fig. 16).  

 
 
OBSERVAȚII: 
- Înălțimea și lățimea depind de modul afișare selectat. 
- În modul de afișare dinamic aranjarea ecranului se modifică automat pentru a adapta în mod optim tensiunea și baza de 

timp.  
- Dacă nu există repere active, atunci tastele săgeată sunt folosite pentru setarea tensiunii și bazei de timp.  
- Reperele pot fi selectate direct cu tasta „Marker 1-2”.  
 

http://www.velleman.eu/
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Meniul setup   
Apăsare lungă: afișarea meniului setup (configurare) pentru modificarea modului de funcționare, a timpului de decuplare, 
modului de afișare.  

1. Apăsați scurt tasta Setup și tastele săgeată în sus/în jos pentru a selecta poziția dorită.  
2. Apăsați lung tasta Setup; ați revenit la modul de afișare t/V-Div. Setările sunt salvate.  

 
OBSERVAȚII: 
- Simbolul bifat indică setările actuale. 
- Ieșirea din meniu folosind power off duce la ștergerea setărilor. 
- Dacă timp de 10 secunde nu este apăsată nicio tastă, aparatul revine la modul anterior de funcționare, fără să preia setările 

realizate. Tastele săgeată setează din nou baza de timp și tensiunea.  
 

1. Moduri de funcționare 
Scope: modul de funcționare normal. 

Demo: aparatul trece în modul de 
funcționare demo. Se afișează un ecran 
animat. 

Y-cal: pentru calibrarea centrală a 
semnalului; folosiți această funcție numai 
dacă poziția Y din timpul funcției auto-
setup este eronată. 

Help: afișarea numărului de versiune și o 
privire de ansamblu asupra setărilor trigger 
și utilizării memoriei (fig. 18b).  

 
OBSERVAȚII 
- Pentru a ieși din meniul Help apăsați 

lung tasta Setup. Acum alegeți o altă 
setare. Majoritatea tastelor este inactivă, 
inclusiv tasta pentru pornirea și oprirea aparatului.  

 

2. Funcția automată power off 
Alegeți perioada de timp după care aparatul se oprește automat dacă nu 
este apăsată nicio tastă: 15 minute, o oră sau infinit (fără decuplare 
automată).  
 
OBSERVAȚII 
- Înainte ca aparatul să se oprească automat se salvează în memorie 

ultimul ecran afișat. 
- Timerul auto-power-off este setat din fabricație la 15 minute după prima punere în funcțiune sau după o resetare.  
- Dacă selectați o bază de timp lentă (egală sau mai mică cu 1 min/div) dezactivați decuplarea automată.  

 

3. Modul de afișare  
Dinamic: ecranul este întotdeauna setat automat la cea mai bună rezoluție a imaginii. Rezoluția depinde și de setarea axei X și 
de poziția reperelor.  

Manual: ecranul este setat în funcție de preferințele dvs. personale.  
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4. Modul send  
ASCII: un fișier cu parametrii și eșantioanele (valoare relativă de la 0 la 255) care este transmis după punerea în funcțiune a 
aparatului sau în timpul modului roll. În mod obișnuit aceste setări sunt folosite împreună cu un program de terminal.  

Binar: la fel ca și mai sus. Datele sunt transmise însă binar. Aceste setări sunt folosite împreună cu un software special, vezi 
pagina de internet Velleman.  

 
 

Afișarea măsurătorilor   
 
Apăsați tasta Meter pentru afișarea valorilor măsurate 
(1 - 4). Pentru afișarea altor valori folosiți tastele 
săgeată.  
 
Setarea valorilor măsurători:  
1. Apăsați tasta Meter pentru afișarea primei valori 

măsurate. 
2. Folosiți tastele săgeată pentru a muta reperul spre 

valoarea dorită pentru funcția Meter 1 (fig. 21). 
3. Apăsați tasta Meter pentru afișarea celei de-a 

doua valori măsurate. 
4. Folosiți tastele săgeată pentru a muta reperul spre 

valoarea dorită pentru funcția Meter 2 (fig. 22). 
5. Apăsați tasta Meter pentru afișarea celei de-a treia 

valori măsurate. 
6. Folosiți tastele săgeată pentru a muta reperul spre 

valoarea dorită pentru funcția Meter 3 (fig. 23). 
7. Apăsați tasta Meter pentru afișarea celei de-a 

patra valori măsurate. 
8. Folosiți tastele săgeată pentru a muta reperul spre 

valoarea dorită pentru funcția Meter 4 (fig. 24). 
9. Apăsați tasta Meter pentru a reveni la modul de 

funcționare „Osciloscop”.  
 
 
 

HPS50 oferă nenumărate opțiuni de măsurare setabile.  
 
1. Măsurarea tensiunii continue (V=) 

Funcția permite măsurarea tensiunii continue (numai la cuplare intrare DC). 
2. Tensiunea pozitivă (Vmax) 

Se afișează tensiunea de vârf pozitivă (diferența dintre zero și valoarea maximă).  
3. Tensiunea negativă (Vmin) 
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Se afișează tensiunea de vârf negativă (diferența dintre zero și valoarea minimă).  
4. Peak to peak (Vpp) 

Se afișează tensiunea peak to peak (diferența dintre valoarea maximă și valoarea minimă) a semnalului.  
5. True RMS (Vrms ac) 

Valoarea True RMS a unei AC este calculată și convertită în tensiune.  

 
 
Recomandare practică privind măsurarea tensiunii continue 
Valoarea afișată poate fi setată la zero (valoare de referință) pentru orice poziție de pe ecran prin menținerea apăsată a tastei 
AC/DC. Folosiți întotdeauna modul trigger „run” pentru măsurarea tensiunii continue.  

 
6. Măsurători dB (dBV ac) 

Semnalul este convertit în dBv (0 dB = 1 V) (numai AC). 
7. Măsurători dB (dBm ac) 

Semnalul este convertit în dBm (0 dB = 0,775 V) (numai AC). 
8. Măsurători dB (dB ac) 

Semnalul este convertit în dB (0 dB = dBref) (numai AC). 
9. True RMS (Vrms ac + dc) 

Se calculează valoarea True RMS a undei de tensiune alternativă (ac + dc), care este convertită în tensiune.  
10. Măsurători dB (dBV ac + dc) 

Semnalul (ac + dc) este convertit în dB (0 dB = 1 V). 
11. Măsurători dB (dBm ac + dc) 

Semnalul (ac + dc) este convertit în dB (0 dB = 0,775 V). 
12. Măsurători dB (dB ac + dc) 

Semnalul (ac + dc) este convertit în dB (0 dB = dBref). 
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dBref 
Selectați dBref pentru a seta referința definită de utilizator pentru măsurători dB. Aparatul de măsură va fi configurat pentru 
măsurători dB.  

 
Calculul puterii audio  
Tensiunea măsurată este convertită în putere folosind impedanța. Puterea poate fi calculată pentru impedanțe de 2, 4, 8, 16 și 
32 Ohmi. Pentru a modifica impedanța alegeți prima dată afișarea pentru putere și apoi selectați cu tasta săgeată dreapta 
valoarea dorită.  
 

13. W ac 
Puterea AC rms calculată folosind impedanța setată. 

14. W peak 
Puterea peak calculată folosind impedanța setată.  

15. W ac + dc 
Puterea AC + DC calculată folosind impedanța setată (un semnal audio normal nu are componentă de tensiune continuă).  

 
 
Observații: 
- Dacă semnalul dispare de pe ecran sau dacă la măsurătorile dB semnalul este prea mic, atunci pe ecran apare ??? (fig. 28).  
- Pentru toate măsurătorile de tensiune alternativă AC: asigurați-vă că pe ecran este afișată o perioadă sau două de semnal ori 

folosiți tasta Auto.  
- Puteți alege funcția „none” pentru a ascunde o afișare.  
- În funcție de layout-ul ales pentru ecran se pot afișa maxim 4 valori măsurate diferite. 
- Începând cu o unitate de timp de 1s/div sau mai mică se afișează actuala unitate timp, unitatea pentru tensiune, precum și 

tensiunea maximă și minimă. Acest lucru nu poate fi modificat „Vs” (fig. 29).  
- Dacă timp de 10 secunde nu este apăsată nicio tastă, atunci aparatul revine la modul de funcționare anterior. Tastele săgeată 

setează din nou baza de timp și tensiunea.  
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Setarea sondelor măsurători   
Apăsați tasta x1/x10 pentru a ajusta 
afișarea la setările sondei măsurători 
x1/x10 (fig. 30). 
 
Observații: 
- Calculează automat valorile măsurate 

pentru sondele X1 sau X10.  
- Se afișează simbolul X10 dacă modul 

este setat. 
- Sonda trebuie să fie calibrată înainte 

de măsurători. Vezi mai jos. 
- IMPORTANT: Pentru a măsura tensiuni 

mari (peste 100 Vp + DC) amplasați 
sonda măsurători în poziția X10.  

 
Reglarea unei sonde măsurători X10: 
Dacă sonda măsurători este folosită în 
poziția X10, ea trebuie să fie întotdeauna 
calibrată în funcție de aparatul de 
măsură, în acest caz HPS50 (fig. 31). 
- Setați intrarea sondei la X10. 
- Setați tensiunea pro diviziune la 1 V. 
- Setați timpul pro diviziune la 0,1 ms. 
- Alegeți AC drept intrare.  
 
Realizați o măsurătoare cu sonda pentru 
punctul setat. Ajustați condensatorul trim 
al sondei pentru a obține un semnal de 
undă rectangular cu vârful cât mai plat 
posibil (fig. 32). 

 

Reperele   
Cele patru repere mobile vă permit realizarea de 
măsurători pentru un semnal. Acest lucru poate avea 
valoare practică în măsurarea timpului dintre două 
puncte sau a amplitudinii unui anumit vârf de tensiune.  
Pe ecran apar următoarele indicații: 
1. Timpul între două repere verticale. 
2. Frecvența convertită 1/dt (folosită de obicei în 

măsurarea perioadelor). 
3. Tensiunea măsurată între două repere orizontale.  
4. Punctele indică poziția relativă a semnalului complet.  
 
Reperele pot fi mutate cu ajutorul tastelor săgeată. Dacă 
mențineți tastele apăsate atunci reperele se mută mai 
rapid; dacă le apăsați scurt ele se deplasează cu 1 poziție 
pe ecran. Cu tasta „mark 1-2” selectați reperul care 
trebuie mutat.  
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Pentru a determina frecvența unui semnal trebuie să măsurați timpul 
unei perioade. Modul cel mai simplu pentru a realiza acest lucru se 
face prin plasarea reperelor verticale fie pe două vârfuri consecutive, 
fie pe două flancuri identice ale unui semnal.  
 
1. Apăsați tasta Marker 1-2 pentru afișarea, modificarea sau 

ștergerea reperelor (1). 
2. Apăsați tastele săgeată pentru a muta reperele (2).  
 
Observații: 
- Dacă apăsați tasta marker 1-2 treceți între reperul 1 și 2. Ecranul 

se decalează automat odată cu reperul de timp selectat.  
- În modul de afișare dinamic (vezi Moduri de afișare) este ales cel 

mai bun layout ecran până când modificați diviziunea de timp și 
tensiune folosind tastele săgeată.  

- În funcție de modul de afișare selectat s-ar putea să nu poată fi 
afișate simultan toate valorile măsurate.  

- Pentru a ascunde reperele apăsați tasta marker 1-2 – sau apăsați 
tasta display și apoi tasta săgeată în sus sau în jos.  

 
 

Afișarea semnalului   

Apăsați prima dată tasta X/Y-pos înainte de a apăsa 
tastele săgeată. Semnalul este mutat în direcția tastei 
apăsate. Dacă mențineți tasta apăsată poziția Y se mută 
mai repede.  
Bara neagră (1) indică poziția relativă a semnalului pe 
ecranul exemplu (fig. 35).  
 
Observații: 
- Poziția Y nu poate fi modificată în modul Hold. 
- Se salvează 256 de valori măsurate. Dacă mutați 

poziția X se afișează valorile salvate. 
- În modul de afișare dinamic (meniul setup) se alege 

cel mai mare layout ecran cu poziția X.  
- Dacă timp de 10 secunde nu se apasă nicio tastă, 

atunci aparatul de măsură trece în modul anterior de 
funcționare. Tastele săgeată setează din nou baza de 
timp și tensiunea.  

 

Selecția cuplării intrare   
Apăsare scurtă: selecția semnalului de intrare AC (3) DC (2). În 
funcție de semnalul sau partea din semnal care trebuie să fie 
măsurată puteți conecta intrarea la sursa de semnal direct sau 
printr-un condensator de decuplare. Dacă doriți să măsurați 
tensiunea continuă trebuie să alegeți DC. Apăsați tasta AC/DC 
pentru a alege între cuplarea intrării AC sau DC (vezi afișările de 
pe ecran).  
 
Observație:  
Începând cu o unitate de timp de 1 s/1 div sau mai puțin nu 
este posibilă decât setarea DC.  
 

Setarea tensiunii de referință la intrare   

Apăsare lungă: intrarea comută la masă și se salvează noua 
referință DC. Cu această funcție puteți reseta și salva linia zero.  
 
Dacă trebuie să măsurați ondulația reziduală a tensiunii 
continue, atunci cel mai bine este dacă setați intrarea pe AC, 
căci atunci se măsoară numai componentele AC ale semnalului.  
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Funcția auto setup   
Funcția auto setup este ideală pentru realizarea rapidă a unei 
măsurători. Nu trebuie să setați nimic în mod manual, totul se 
desfășoară automat.  
 
Observație: 
Folosiți funcția auto setup dacă pe ecran nu mai apare niciun 
semnal după setarea manuală.  
 
Auto Range activă (fig. 38): 

 Setările Time/div și V/div sunt afișate inversat.  

 Setarea timp și sensibilitatea de intrare sunt setate automat 
pentru vizualizarea optimă a semnalului de intrare.  

 Auto-trigger este setat la o bază de timp de 2µs/div sau mai 
puțin. 

 Trigger-ul este setat la o bază de timp mai mare de 2µs/div. 

 Cea mai mică bază de timp posibilă este 5ms/div.  

 Cea mai rapidă bază de timp posibilă este 250 ns/div.  

 Linia zero este în centru.  
 
Auto Range inactivă (fig. 39) 

 Setările t/div și V/div nu sunt afișate inversat. 

 Tastele săgeată setează baza de timp și tensiunea.  
 
Observații: 
Modificarea bazei de timp, a sensibilității de intrare, a poziției Y sau 
funcțiilor trigger dezactivează Auto Range.  
 

Modificarea sensibilității intrării și a bazei de timp   
Apăsați prima dată tasta t-V/div (1), iar apoi tastele săgeată în sus și în jos (2) pentru a modifica sensibilitatea de intrare (V/div) 
(fig. 40). Apăsați tastele săgeată stânga și dreapta (3) pentru a modifica baza de timp (t/div) (fig. 41).  
 
1. Modificarea tensiunii per diviziune (fig. 40): 

Semnalul poate fi mărit și micșorat pe ecran 
în direcție verticală prin ajustarea tensiunii 
afișate pro diviziune (V/div = tensiune pro 
diviziune). Diviziunile pot fi vizualizate 
folosind tasta Display (vezi setarea 
contrastului). 
Alegeți sensibilitatea: de la 5 mV până la 
maxim 20 V per diviziune.  
 
50 mV până la 200 V/div în X10 
- Apăsați tasta săgeată în sus pentru a 

crește sensibilitatea. 
- Apăsați tasta săgeată în jos pentru a 

diminua sensibilitatea.  
 
2. Modificarea bazei de timp (fig. 41): 

Prin ajustarea bazei de timp se pot vizualiza mai multe sau mai puține perioade ale unui semnal. Baza de timp este indicată în 
timp pro diviziune (t/div = timp pro diviziune).  
Diviziunile pot fi afișate folosind tasta Display.  
Setați baza de timp între 1 oră și 50 ns pro diviziune.  
- Apăsați tasta t-V/div pentru a seta tastele săgeată în modul baza de timp. 
- Apăsați tastele săgeată spre stânga și spre dreapta pentru a modifica baza de timp (t/div).  

 
Observații:  
- Modificarea bazei de timp sau a sensibilității intrării dezactivează imediat modul Auto Range (fig. 42). 
- Baza de timp și sensibilitatea intrării nu pot fi modificate în modul Hold.  
- Pentru a comuta în modul Hold între cele două semnale memorizate apăsați tasta t-V/div. 
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- În cazul unor baze de timp mai mari (1 µs sau mai mult) aparatul trece în modul oversample. Sunt afișate corect numai 
semnalele periodice (repetitive).  

- Începeți să măsurați semnalele periodice la o bază de timp cât mai mare (250 ms) și apoi diminuați-o până ce afișarea este 
corectă. Dacă setarea nu este corespunzătoare se poate întâmpla ca perioada semnalului afișat să nu fie corectă. Acest lucru 
ține de interferențele semnalului de intrare cu frecvența de eșantionare.  

 

Configurare trigger   
 Apăsați tasta Trigger. 

 Modificați modul trigger (norm, run, once sau roll). 

 Tasta săgeată stânga modifică panta.  

 Folosiți tastele în sus/în jos pentru deplasarea verticală a 
poziției trigger (1).  

 Folosiți tasta săgeată dreapta pentru a forța declanșarea 
manuală.  

 
Funcții trigger   
„norm” = modul trigger normal 
Trebuie să aibă loc un triggering înainte ca memoria să fie plină. Utilizați această poziție atunci când doriți să vizualizați semnalul 
pe ecran imediat ce aceasta a ajuns la un anumit nivel (fig. 43).  
„run” = modul auto trigger 
Aparatul se declanșează automat dacă nu există niciun triggering într-un anumit domeniu de timp. Folosiți neapărat această 
poziție pentru a măsura tensiunea continuă (fig. 44).  
„once” = o singură înregistrare 
Înregistrarea începe după triggering. După înregistrare aparatul trece în modul Hold. Folosiți această poziție pentru a vizualiza de 
exemplu un vârf de tensiune scurt, unic (fig. 45). Apăsați „memory” de mai multe ori pentru o nouă reactivare. 
„roll” = modul roll este posibil pentru baze de timp de 1s/div sau mai puțin. Înregistrările au loc continuu. Ecranul se deplasează 
imediat ce unda ajunge la capăt. Folosiți această setare pentru afișarea semnalelor DC lente (fig. 46).  
 

 
 

Observații: 
- Apăsați tasta dreaptă a cursorului pentru activarea manuală a aparatului (cu excepția modului Hold). 
- Modificarea modului trigger dezactivează imediat funcția Auto Range. 
- Pentru baze de timp de 1s/div sau mai lente, cuplarea intrării este numai DC.  
- Triggering normal este singura modalitate pentru baze de timp de 1µs/div sau mai rapide. 
- Pentru a salva ecranul actual mențineți apăsată tasta Trigger în modul Hold.  
- Dacă timp de 10 secunde nu apăsați nicio tastă atunci tastele săgeată setează din nou baza de timp și tensiunea.  
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Setarea pantei: 
Apăsați tasta săgeată stânga pentru a declanșa cu panta în creștere sau în scădere.  
1. Trigger la panta crescătoare a semnalului: 

Ecranul afișează semnalul numai dacă „se vede” o pantă pozitivă, adică semnalul trebuie să se modifice de la bază în sus 
pentru a se produce triggering (fig. 47). 

2. Trigger la panta descrescătoare a semnalului: 
Ecranul afișează semnalul numai dacă „se vede” o pantă negativă, adică semnalul trebuie să se modifice de sus spre bază 
pentru a se produce triggering (fig. 48). 

 
Observații: 
- Între triggering și salvarea primei valori există un decalaj determinat de hardware. Din cauza acestui decalaj se poate afișa o 

pantă deformată. 
- Dacă timp de 10 secunde nu apăsați nicio tastă atunci tastele săgeată setează din nou baza de timp și tensiunea.  
 
Modificarea nivelului trigger 

 Apăsați tasta Trigger pentru a trece în modul trigger. 

 Apăsați tastele săgeată în sus/în jos pentru a deplasa nivelul trigger (1). 

 
Observații: 
Dacă timp de 10 secunde nu apăsați nicio tastă, atunci tastele săgeată setează din nou baza de timp și tensiunea.  
 

„Înghețarea” conținutului afișat pe ecran   
Apăsați tasta „Memory” pentru a îngheța semnalul pe ecran. Funcția este utilă 
pentru a îngheța anumite semnale pe ecran, astfel încât semnalul să poată fi 
analizat folosind reperele (fig. 50).  
 
Observații: 
- Majoritatea funcțiilor tastelor sunt dezactivate. 
- Dacă apăsați tasta Memory se oprește stocarea în cazul unei baze de timp 

mici. Restul memoriei este ștearsă. 
- Hold este reprezentat inversat (1). 
- Dacă ieșiți din modul Hold se șterge semnalul reprezentat.  
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Stocarea conținutului afișat pe ecran   
- Apăsați tasta Memory pentru a îngheța un semnal pe ecran. 
- Dacă apăsați prelungit tasta Trigger se stochează conținutul afișat pe ecran (2).  

 
 

Vizualizarea conținuturilor de pe ecran salvate   
Pentru a trece între diferitele pagini salvate și semnalul actual 
apăsați tasta t-V/div în modul Hold. În cazul redării semnalului 
salvat apare „Mem” (1).  
 
Observații: 
- Stocarea și restaurarea sunt posibile numai în modul Hold. 
- Se stochează inclusiv toate setările precum baza de timp, 

sensibilitatea de intrare, cuplare intrare, prezența unei sonde și 
setările valorilor măsurate.  

 

Transmiterea capturii de ecran spre un PC   
Există posibilitatea de a transmite spre un PC o captură de ecran 
folosind ieșirea USB.  
Apăsați și mențineți apăsată tasta Memory în modul Hold. De la 
ecran spre PC se trimite un bitmap (BMP). Vizitați pagina noastră 
de internet pentru a descărca un program de captură ecran.  
 
În timpul unei măsurători normale apăsați și mențineți apăsată 
tasta Memory dacă doriți captura unui ecran.  
 
În timpul transmisiei datelor apare scurt „Transmit” (1) (fig. 53).  
 
 

Resetare 
Folosind un pix sau alt obiect asemănător apăsați tasta Reset (1) timp de minim 10 secunde pentru ca aparatul să preia din nou 
setările din fabricație.  
 
Observații: 
- Folosiți tasta Reset atunci când aparatul se comportă ciudat, ca de ex. afișări deformate sau taste care nu mai funcționează. 

Vezi și cap. „Remedierea defecțiunilor”.  
- Nu folosiți unelte ascuțite.  
 
 

Remedierea defecțiunilor 
Nu apare nimic pe ecran sau nu se vede niciun semnal: 

 Nu există tensiune de alimentare. 

 Bateriile sunt descărcate. 

 Contrastul nu este reglat corespunzător. 

 Apăsați minim 10 secunde tasta RESET.  
 
Observație: 
Dacă nici după ce apăsați RESET nu se întâmplă nimic, atunci trebuie să scoateți bateriile din aparat pentru scurt timp, respectiv 
să decuplați blocul de alimentare.  



 

15 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Datele RMS nu sunt corecte: 

 Asigurați-vă că pe ecran apare o perioadă, dar de preferat 2 perioade.  

 Bateria este descărcată.  
 

Pe ecranul osciloscopului nu apare niciun semnal: 

 Setarea Time/div nu este în poziția corectă. Setați pe 1 ms sau alegeți auto setup.  

 Aparatul este în modul Hold. 

 Funcția trigger este setată pe „once”. 

 Nu se atinge nivelul trigger setat (alegeți modul „run”).  

 Poziția Y este eronată sau trebuie calibrată.  

 Intrarea este parazitată; modificați setarea Volt/div sau alegeți auto setup.  
 

Frecvența afișată nu este corectă: 

 A fost aleasă o poziție eronată Time/div (începe la poziția 250 ns/div). 
 

Tensiunea afișată nu corespunde cu valoarea reală: 

 Sonda măsurători este în poziția X10. 

 Bateria este descărcată. 

 Nu a fost setată o valoare de referință (0 V) pentru măsurătorile DC.  
 
 

Întreținere 
Curățați displayul aparatului folosind o cârpă din piele. Nu folosiți NICIODATĂ o lavetă din material textil sau hârtie căci acestea 
pot produce zgârieturi. Restul aparatului se poate curăța cu o cârpă uscată și moale. Nu folosiți NICIODATĂ apă pentru a curăța 
aparatul.  
 
 

Date tehnice  
Rata maximă de eșantionare:  40 MS/s pentru semnale repetitive (5 MS/s pentru semnale singulare) 
Lățime bandă amplificator intrare:  de la 5 MHz; la 5 mV/div la 12 MHz; la 50 mV, 1V și 20 V/div 
Impedanță intrare:   1 Mohm/20 pF (sondă standard osciloscop) 
Tensiune maximă intrare:   100 V peak (AC+DC), 200 V peak-peak (doar AC) 
Cuplare intrare:    DC, AC și GND (GND pentru referință auto zero) 
Rezoluție verticală:   8 biți ± 1 bit liniaritate 
Moduri trigger:    run, normal, once, roll pentru 1 s/div sau baze de timp mai lente 
Nivel trigger:    reglabil în 8 trepte  
LCD:     112 x 192 pixeli cu iluminare de fundal 
Stocare semnal:    256 eșantioane cu 2 memorii, max. 179 eșantioane vizibile (256 folosind X shift) 
Măsurători dBm:    de la -73 dB tot + 40 dB (până la 6 dB cu sonda X10) ± 0,5 dB precizie 
Măsurători dBV:    de la -75 dB tot + 38 dB (până la 58 dB cu sonda X10) ± 0,5 dB precizie 
Măsurători True rms:   de la 0,1 mV la 80 V (până la 400 Vrms cu sonda X10) ± 0,5 dB precizie 
Sensibilitate AC peak to peak:  de la 0,1 mV la 160 V (1 mV – 1000 V cu sonda X10), precizie 2% 
Bază de timp în 32 de pași: de la 50 ns la 1 oră / diviziune 
Sensibilitate intrare în 12 pași:  5 mV – 20 V/div la X1 ; 50 mV – 200 V/div la X10 
Ieșire calibrare sondă:   cca. 2 KHz/4,5 Vpp 
Alimentare:    bloc de alimentare 12 VDC/500 mA (inclus) 
Baterii (incluse):    LiIon, 7,4 V/1050 mAh 
Alimentare baterii (medie):  190 mA intensitate redusă (iluminare de fundal) – 220 mA intensitate mare (iluminare de 

fundal) – 600 µA standby 
Temperatura de funcționare:  de la 0 la 50 °C (de la 32 la 122 °F) 
Caracteristici fizice: dimensiuni:  105 x 220 x 35 mm;   

    greutate:  450 g (16 oz), fără baterii 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Velleman Components  (Legen Heirweg 
33, 9890 Gavere, Belgia). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 
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