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Condições de segurança e símbolos 

Estas condições podem aparecer no manual ou no aparelho. 

!  cuidado!!! 

Este segmento identifica as condições práticas que pode resultar em danos no usuário ou até a morte. 

!  cuidado!!! 

Esta declaração identifica condições práticas que pode resultar em danos no aparelho. 
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Estes símbolos pode aparecer no manual ou no aparelho. 

 

          ( )                                     ( ! )                                       ( )                                ( ) 

Alta voltagem       Atenção refira a este manual          Terminal Terra         Terminal de proteção 

                               

1- instrução do produto 

 

O osciloscópio AO-100 de 100MHz, é um osciloscópio de dois canais, dupla varredura, portátil para uso 
geral. Um sistema microprocessado, que controla a maioria das funções do instrumento, inclusive estágio 
de leitura do cursor e digitaliza com um painel de colocação. Tela com estágio de leitura alfanumérico e 
cursor de função para voltagem, tempo, freqüência e medida de fase que convém uma operação 
extraordinária. 

O sistema de deflexão vertical tem dois canais de entrada. Cada canal tem 11 fatores de deflexão básica de 
2mV a 5V por divisão. O sistema de deflexão horizontal prove de um sistema simples, dupla ou atraso de 
varredura de 0.5s a 50ns por divisão (atraso de varredura, 50ms a 50ns por divisão). O sistema trigger 
move estabilidade de gatilho no total sistema de deflexão vertical. 

1.2 características 

Adicionalmente, o osciloscópio prove outras características importantes. 

1) Alta intensidade e reticulado interno CRT. 

1- O osciloscópio emprega: Uma alta intensidade de 6 polegadas retangular tipo tubo de raio – catódico 
com reticulação interna vermelha. Exibe claramente e legível os rastros de onda a altas velocidades de 
varredura. 

2- Compensação de temperatura: O osciloscópio utiliza um sistema de compensação de temperatura para 
reduzir a temperatura e manter o equilíbrio da fonte DC. 

3- 20MHz limite largura de banda: Quando está difícil de observar ou ativar um sinal devido a alta - 
freqüência ou sobreposto ao sinal, use o 20MHz BWL que funciona para reduzir a largura de banda do 
sistema de deflexão e sistema de trigger para 20MHz. 

4- Triggering: Exclusivo separador sincronizado para TV, circuito de alta tecnologia prove estabilização no 
sinal de TV em campo, armações e linhas. 

5- Modulação de intensidade eixo-z: Para aplicar um sinal fraco de uma fonte externa. O traçado exibido 
na tela pode ser intensificado e modulado onde utiliza um pulso ou marcar no tempo de escala. 

6- Saída de Sinal trigger: O sinal selecionado pela fonte trigger está disponível. Esta saída pode ser usada 
para conectar um freqüêncímetro ou outro instrumento. 
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7- Painel de SETUPS LOCK: Para evitar problemas de pessoas não autorizadas, essa característica é extremamente 
útil para termo de medições repetidas que são executadas com as mesmas condições que são selecionada no 
osciloscópio. 

8- LED indicador e buzina de alarme: Os LEDS localizados no painel frontal ajuda na operação e dá informações 
adicionais. Operação incorreta da parte elétrica e posição dos botões de controle são indicadas por sinal sonoro. 

9- Tecnologia Industrial SMD. 

O instrumento é construído usando a tecnologia SMD mais avançada utilizada para reduzir o número de instalações 
internas e encurtar a rota das placas de circuito. Isto também aumentará gradualmente o desempenho de altas 
freqüências e a confiabilidade do produto. 

2- especificações técnicas 

Sistema de Deflexão Vertical 

Sensibilidade 2mV ~ 5V/Div, 11 passos em sucessão 1-2-5 

Precisão de Sensibilidade ± 3% (5 Div no centro do Display) 

Sensibilidade Vertical Vernier Variação contínua 1/2.5 ou abaixo da indicação do painel 

Largura de Banda de Freqüência (-3dB) DC ~ 100MHz (2mV/Div: DC ~ 20MHz) 

Tempo de subida 3.5ns (2mV / Div: 17:5ns) 

Máx. entrada de tensão 400V (DC + AC) a 1KHz ou abaixo 

Junção de entrada AC, DC, GND 

Impedância de entrada 1MΩ ± 2% // 25pF aprox. 

Modos Vertical 
CH1,CH2,Dual(CHOP/ALT),ADD (modo DIFF estabilizado quando 
CH2 está no modo INV. 

Freqüência de Repetição de Corte Aprox: 250KHz 

Polaridade (INV) CH2 apenas 

Largura de Banda Limite 20MHz 

Escala Dinâmica 8 divisões a 60MHz, 5 divisões a 100MHz 

 

Sistema trigger 

Modos Trigger Auto, Norm, TV 

Alimentação Trigger CH1, CH2, LINE, EXT 

Trigger Acoplador AC, DC, HFR, LFR 

Trigger Slope ± polaridade ou polaridade Sincronizado de 
TV 
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Sistema trigger 

Sensibilidade Trigger 

Modo Freqüência INT EXT 

AUTO 
10Hz ~ 20MHz 0.35Div 50mVpp 

20MHz ~ 100MHz 1.5Div 150mVpp 

NORM 
DC ~ 20MHz 1.5Div 150mVpp 

20MHz ~ 400MHz 1.5Div 150mVpp 

TV Sinal sync 1Div 200mVpp 

Escala de nível Trigger 
INT: ± 4Div ou mais 

EXT: ± 0.4V ou mais 

Tensão de Entrada Externa 
Máxima 

400V (DC + AC pico) a 1 KHz 

Impedância de entrada externa 1MΩ ± 5% // 25pF aprox. 

 

Sistema de deflexão horizontal 

Modos Horizontal Main (A), ALT, Delay (B) 

A (principal) tempo de 
varredura 

50ns ~ 0.5s / Div, continuamente variável (UNCAL) 

B (Delay) Tempo de 
Varredura 

50ns ~ 50ms / Div. 

CRT 
Tipo: 6 pol. Retangular com graduação interna 0%, 10%, 90% e marca de 100%/ 8×10Div 
(1Div = 1cm) 

Fósforo P31 

Potencial de Aceleração 12KV aprox. 

Sinal de Entrada Trigger Tensão: 25mV / Div aprox. / 50Ω na terminação 

Resposta de Freqüência DC ~ 10MHz 

Impedância de entrada 50Ω aprox. 

Calibrador Output 

Formato de onda 1KHz ± 5% onda quadrada 

Tensão 2Vpp ± 2% 

Impedância 2KΩ aprox. 

Funções Especiais Sistema de trava no painel. 

Alimentação necessária Tensão AC 100V, 120, 230V 

 Freqüência 50Hz a 60Hz 

 Consumo Aprox. 90VA (70W) máx 
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Condições Ambiente 

Apenas uso interno 

Altitude até 2000 metros  

Temperatura ambiente: 

   Especificações satisfatória: 10º a 35ºC 

   Máxima escala de Operação: 0º a 40ºC 

   Umidade Relativa: 85% (máx) RH. 

   Categoria de Instalação: II 

   Grau de Poluição: 2 

Temperatura e Umidade de Operação -10 a 70ºC 

70% RH (máximo) 

Especificações mecânicas 
Dimensões: 310W × 150H × 455D (mm) 

Peso: Aprox. 9Kg. (19.8 Lbs) 

Acessórios Cabo de Alimentação, Cabo (×10, ×1) e Manual de instruções. 

 

3- precauções antes da operação 

3.1 desempacotando o aparelho 

O aparelho foi inspecionado e testado antes de ser transportado da fábrica. Ao receber o aparelho, por 
favor desempacote e inspecione para conferir se existe qualquer dano no aparelho durante o transporte. 
Se existir qualquer problema, notifique o portador e /ou o negociante imediatamente. 

3.2 checando a voltagem de rede 

O osciloscópio pode ser aplicado a qualquer voltagem de rede mostrado na tabela abaixo, antes de 
conectar a alimentação AC, tenha certeza que o seletor de voltagem no painel traseiro está fixado na 
posição corresponde a voltagem. 

Cuidado: Evite choque elétrico no cabo de alimentação utilize um fusível de proteção na tomada.  

Quando a tensão de linha é mudada, substitua o fusível exigido mostrado na tabela abaixo. 

Tensão de linha Escala Fusível Tensão de linha Escala Fusível 

115V 97 – 132V T1A 

250V 
230V 195 – 250V 

T0,5A 

250V 

Advertência: Evite choque elétrico, desconecte a alimentação antes de remover o fusível do 
compartimento. 

3.3 ambiente 

A escala normal de operação ambiente deste instrumento é de 0ºC a 40ºC (32º a 104ºF). Operar o 
instrumento acima desta escala de temperatura específica poderá danificar o circuito do instrumento. 

5 



 

  

3.4 instalação do aparelho e operação 

Assegure-se que existe ventilação formal nas aberturas da caixa do aparelho. Se o aparelho não está sendo 
utilizado de acordo as especificações, a proteção provida pelo equipamento pode ser prejudicada. 

Não use o instrumento em lugares onde existe campo magnético e elétrico muito forte, isso poderá 
interferir na leitura. 

3.5 intensidade crt. 

Tome cuidado com o CRT “fósforo” do aparelho. Não utilize o CRT muito claro ou deixar o rasto de 
luminosidade por muito tempo. 

3.6 resistência de voltagem e terminais de entrada 

As voltagens resistivas do instrumento e terminais de entrada são exibidas na tabela abaixo. Não aplique 
voltagem que excedam os limites  

Terminais de entrada                          Máxima voltagem de entrada 
   CH1, CH2 entrada                                        400V (DC + AC piso) 

  EXT TRIG entrada                                        400V (DC + AC piso) 

    Probe de entrada                                          600V (DC + AC piso) 

     Eixo-z entrada                                               30V (DC + AC piso) 

!  cuidado!!! 

Evite danos no instrumento, não aplique voltagem que excedam a voltagem especificada de 1KHz à 
freqüência no instrumento 

4- instruções do painel 

Depois que o instrumento estiver ligado, todas as colocações importante são exibidas no estágio de leitura. 
Os LEDS localizados no painel frontal ajuda na operação e indica informações adicionais. Operação 
incorreta e botões de controle em posição incorreta soara um sinal sonoro de advertência. 

Exceto o botão (Power), controle de foco (Focus) e o controle de rotação de rastro, todos os outros 
controles estão selecionados e pode ser ativadas por todas as funções para total funcionamento. 

O painel frontal é dividido em seis seções  

 Controle do Display 

 Controle Vertical 

 Controle Horizontal 

 Trigger de controles 

 Controle de Medições  

 Conector de entrada. 
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4.1 Painel frontal 

 

4.1 painel frontal 

“Display de Controle” 

Os controles do display ajudam no aparecimento da tela no formato de onda e prove uma compensação na 
fonte de sinal. 

 

 

 

1) POWER - Símbolo ligado (ON = 1) e (OFF = 0). Quando o Osciloscópio é ligado, no Display, depois que o 
teste interno está completo o modo de operação será presente, então as últimas colocações são ativadas e 
os LEDs ficam acesos 

2) INTEN – TRACE / READOUT - Botão de controle está associado com o botão de exibição de estágio de 
leitura. 

O botão de controle é usado para ajustar o rastro de leitura e intensidade de estágio de leitura. Virando o 
botão à direita para aumentar a intensidade e virando o botão a esquerda para diminuir a intensidade. 

O botão TRACE / READOUT é utilizado para selecionar a função de intensidade ou o estágio de leitura. 
Aperte o botão para se ter a seguinte seqüência. “TRACE INTEN – “READOUT INTEN” – “TRACE INTEN”. 
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3) TRACE ROTATION - “Traçado de Rotação” 

Esta função é utilizado para alinhar o traçado horizontal em paralelo com a linha quadricular. Este 
potenciômetro pode ser ajustado com uma pequena chave de fenda. 

4) FOCUS - Este controle ajuda a manter o traçado de leitura mais nitidamente 

5) CAL - Este terminal move um sinal de referência de 2Vpp e 1KHz para ajuste da sonda. 

Controles verticais 

Os controles verticais seleciona o sinal exibido e controla a amplitude característica. 

 

 

 

7) 20MHz BWL - Botão com LED indicador. 

Apertando este botão, a largura de banda é reduzido aproximadamente 20MHz, e a medição é feita 
eliminando um efeito indesejado de freqüência no formato de onda. 

Também componentes de alta freqüência acima de 20MHz é eliminado no sinal trigger. 

8) Cursor POS - ∆V1/2 - Botão com dupla função, está associado com um LED indicador. 
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A função de posição de cursor de posição CH1/CH2 só pode ser selecionada depois que o botão de função 
do cursor é selecionada utilizado para habilitar a medida do cursor. Aperte o botão uma vez para ligar o 
LED de seleção o botão de controle CH1/CH2 pode ser operada também com o controle do cursor1/ 
cursor2. 

∆V1/2 

Esta função é requerida e disponível só em modo duplo em combinação com ∆V (voltagem) medida. 

Apertando e segurando este botão, então será trocado entre CH1 e CH2, o resultado medido será exibido 
pelo estágio de leitura como “∆V1...” ou “∆V2” provendo o coeficiente de deflexão e calibração. Deve ser 
selecionado a colocação dos cursores ao sinal do canal selecionado. 

9) Posição CH1-C1 - Botão de controle com dupla função. 

A posição do traçado vertical do canal 1 pode ser fixado com o botão de controle, que também é operado 
como cursor 1, controle de posição em modo de medida. 

10) Posição CH2 - C2 – Botão de controle com várias funções 

A posição do traçado vertical do canal 2 pode ser ajustado com o botão de controle, que também é 
operado como cursor 2, controle de posição em modo de medida. Em tempo alternado modo básico, este 
botão de controle, pode ser usado para separar o tempo de demora do traçado básico e o tempo de 
traçado principal. Por favor refira-se ao item (11). 

11) Traçado 

O instrumento contém uma função de traçado separado que é disponível no (modo de tempo alternado) 
utilizado para separar o traçado de tempo “DELAY” demora de base de tempo MAIN principal em direção 
vertical. Esta função só está disponível em modo de tempo alternado. 

Aperte este botão uma vez e ligará o LED relacionado, o botão de controle na posição CH1 e operado então 
como controle de traçado vertical de base se tempo “DELAY” 

12) ALT / CHOP / ADD – INV 

Este botão tem várias funções que são requeridas e disponíveis só quando ambos os canais são ativados. 

ALT – Display em estágio de leitura, indica chaveamento de canal alternado. 

CHOP – Indica modo de corte. 

O chaveamento do canal acontece constantemente entre o canal1 e canal2 durante cada varredura. 

ADD - Exibição em estágio de leitura, indica modo adicional. 
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Se a soma algébrica (adição) ou a diferença (subtração) de ambos os sinais como um só sinal. Para medidas 
corretas, os coeficientes de deflexão para ambos os canais devem ser iguais. 

INV - Pressionando e segurando selecione o canal2 inverterá a função de ON para OFF. A condição de 
imersão e indicado com uma barra horizontal sobre “CH2” no estágio de leitura. A causa de imersão da 
função no Display pode ser notado no canal2 ser invertido 180º. 

13) CH1 Volts / Div 

14) CH2 Volts / Div 

Botão de controle para canal1/canal2 com dupla função.  

Virando o botão a direita para aumentar a sensibilidade na secessão 1-2-5 e virando na direção oposta 
(CCW) para diminuir. A escala disponível é de 2mV/Div até 5V/Div. O botão se torna automaticamente 
inativo se o canal relacionado é desligado. 

Os coeficientes de deflexão e informações adicionais são exibidas nos canais ativos no estágio de leitura. 

ie. “CH1 = coeficiente de deflexão, conexão de entrada”. O sinal “=” simboliza calibração na condição de 
medida e é substituída pelo símbolo “>” quando está sem a condição de calibração. 

15) CH1 - VAR. 

16) CH2 – VAR. Botão com dupla função.  

Pressionando o botão CH1 (CH2) poderá selecionar o canal1 (canal2), o coeficiente de deflexão será 
exibido no estágio de leitura que indica as condições atuais de (“CH1...” / “CH2...”). 

VAR 
Pressionando e segurando este botão selecionará a função VOLTS / DIV entrando no atenuador e vernier 
(variável). A colocação atual é exibido pelo símbolo “>”no estágio de leitura. 

Após o VAR estiver ligado, gire o VOLT / DIV e controle a altura notável, e o coeficiente de deflexão se 
torna fora de calibração. 

17) CH1 AC/DC 

18) CH2 AC/DC 

Apertando e segurando este botão trocará o símbolo AC (~) para DC(---). 

A colocação é exibida no estágio de leitura com o coeficiente de deflexão. 

19) CH1 GND - P × 10 

20) CH2 GND - P × 10 - Botão com duas funções. 

GND 
A cada instante que esse botão é pressionado, o amplificador vertical é aterrado. É exibido no estágio de 
leitura o símbolo (terra) . 
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P × 10 
Apertando a segurando este botão para selecionar o coeficiente de deflexão indicado no canal exibido no 
estágio de leitura entre 1:1 e 10:1. O fator da sonda e exibida na frente do estágio de leitura com o símbolo 
da sonda e a indicação do canal (por exemplo “P10 CH1”). Quando proceder com medidas de voltagem, o 
fator da sonda será incluído automaticamente. O símbolo não será ativado a menos que uma sonda de 
10:1 de atenuação seja usado. 

Controles horizontais 

Os controles horizontais selecionam o tempo de operação básico e ajustam a escala horizontal, posição e 
ampliação do sinal. 

 

21) Time / Div - Botão de controle com dupla função. 

Virando o botão a direita reduzirá o coeficiente de deflexão em sucessões 1-2-5, virando para a posição 
oposta (CCW) a leitura aumentará. O coeficiente de tempo (5) sairá exibida no estágio analógico de leitura. 
No modo de tempo principal (MTB), pode ser escolhido o coeficiente de tempo entre 0.5ns/Div e 50ns/Div 
em sucessões 1-2-5, se a função (×10 MAG) não está ativada. Durante a alteração (ALT) e tempo de base 
DELAY (DTB) o botão de  controle muda o colocação de tempo DELAY em sucessões 1-2-5. O alcance 
disponível de coeficiente de deflexão é de 50ms/Div até 50ns/Div (sem ×10 MAG), mas a disponibilidade 
depende da colocação do tempo principal MAIN. 

O controle interno do osciloscópio impede para o tempo DELAY de deflexão fique mais alto que o 
coeficiente de deflexão MAIN. 

22) MAIN / ALT / DELAY – X-Y  - Botão para seleção de modo de tempo 

O aparelho contém duas bases de tempo MAIN e Delay. Com a ajuda das partes básicas do tempo Delay, as 
hastes exibidas do tempo MAIN pode ser ampliada na direção X. A relação de expansão depende do tempo 
de deflexão e a relação de ambas as bases de tempo “MTB = 0.1ms”, “DTB = 1μs = 100”. Com relação de 
expansão maior que o tempo de Delay reduzindo a intensidade. Aperte este botão para mudar o modo de 
tempo na seqüência MAIN-ALT-DELAY-MAIN. A colocação atual é exibida no estágio de leitura. 
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MAIN 
O controle de Tempo/Div é só operado abaixo do tempo básico MAIN. O estágio de leitura só exibe o 
coeficiente de tempo. O tempo de colocação básico para esta condição será armazenado se o tempo do 
modo básico é mudado. 

ALT 
Se o tempo alternado é selecionado, o Tempo/Div só controla o tempo básico de DELAY e ambos os 
tempos podem ser selecionado com os mesmos traçado simultaneamente. Por seqüência o estágio de 
leitura pode exibir ambos as coeficientes de deflexão de tempo. Um setor na janela indica a parte do sinal 
e visualiza o traçado principal que é exibido pela base de tempo DELAY. 

O segmento da janela pode ser traçado continuamente o horizontal pelo controle de tempo Delay. A 
diferença entre o início de ambos os tempos Delay, o traçado e o setor da janela mostra o tempo de 
demora. A informação também é exibida no estágio de leitura com o valor de aproximação (e.g “DLY = 
0.125ms) relacionado ao tempo MAIN calibrado – (fora da calibração DLY> 0.125ms) a largura das 
diminuições de segmentos das janelas quando o coeficiente de tempo DELAY é fixado a um valor mais 
baixo (o tempo mais alto de deflexão se acelera). Para melhor leitura, a posição vertical de tempo DELAY, 
pode ser trocada (por favor refira-se ao item 11). 

DELAY 
Pelo tempo DELAY, o Display exibe o traçado MAIN, o coeficiente de tempo desaparecerá do estágio de 
leitura, como a separação do traçado, abaixo das circunstâncias. A função também será apagada. Por 
seqüência, o coeficiente de tempo DELAY é exibido pelo estágio de leitura. 

X-Y - Liga e Desliga o modo X-Y, pressionando e segurando este botão. Ligado o modo X-Y, o coeficiente de 
deflexão é exibido no estágio de leitura. 
A entrada do eixo Y e fixado pelo botão de modo vertical para CH1, CH2 em ambos as modos, e o modo Y 
de entrada é selecionada pelo botão Trigger Source para o CH1, CH2 e EXT. 

23) Posição H 

Este botão de controle habilita uma troca de posição horizontal dos sinais. Em combinação com a função 
MAG ×10MAG torna isso possível trocar qualquer parte do sinal na tela. 
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24) ×10MAG - SETUP LOCK. Botão com função dupla e LED MEG associado. A qualquer instante este botão 
e apertado, o LED MAG localizado acima será um interruptor ON para OFF. Se o LED MAG é ligado, a 
exibição notável em todos os modos de base de tempo será ampliado 10 vezes e consequentemente só 
uma décima parte da curva notável e visível. A parte interessante do sinal pode ser visível com ajuda do H. 
controle de posição. 

Fechamento de Funções “LOCK” 
Pressionando e segurando este botão, fechará as funções no painel de ON para OFF. Isso para evitar 
colocação não intencional, essa características e extremamente útil para termos longos de medidas 
repetitivas que precisam ser executada sempre na mesma condição de teste do osciloscópio. 

25) VAR 

Aperte e segure o botão para selecionar o TIME/DIV (21) controle de função entre interruptor de tempo 
básico e vernier (variável) só é ativado na base de tempo MAIN. Acendendo o VAR o coeficiente de 
deflexão de tempo de instabilidade de calibração, até ajustes adicionais serem feitos. Vire o Tempo / Div 
(21) a direita para aumentar o coeficiente de deflexão (reduza a aceleração de deflexão) e o coeficiente de 
deflexão. 

Controles trigger 
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Os controles TRIGGER determinam o início de varredura cronometrado para o sinal e operação de traçado 
duplo. 

26) MODE - Botões e LEDS indicadores 

Pressionando este botão selecionará o modo TRIGGER. A colocação atual é indicado por um LED de 
indicação. 

A cada instante que o botão é apertado mudará o trigger na seguinte sucessão: 

ATO-NML-TV-ATO 

ATO (Auto) 

Quando nenhum sinal de gatilhamento é aplicado, ou quando a freqüência do sinal de gatilho é inferior a 
10Hz, a varredura acorre no modo automático e o traço é mostrado na tela. 

NML (Normal) 

Selecione o modo normal, o sinal de entrada ativo a varredura quando o trigger de controle é fixo dentro 
dos limites de pico-a-pico de um sinal trigger ativado. 

Quando a varredura não é ativada, nenhum traçado será exibido. 

TV 
O circuito separador de sincronismo de TV é composto do formato de onda e se dirige para o circuito 
trigger. 

Os sinais de sincronismo horizontais e verticais são selecionados pelo botão TV-V/TV – H. 

Por favor refira-se ao item (31) TV-V/TV-H. 

27) LEVEL - Botão de controle  

Virando o botão de controle causa um gatilho diferente entrando com uma (Voltagem) fixa, fixando uma 
posição satisfatória inicie a varredura ativando o formato de onda. 

Entrando com um nível aproximado de (Voltagem) será exibido o valor no estágio de leitura. 

Quando girar o botão de controle à direita, o ponto de trigger se move ao pico positivo do sinal trigger e 
girando a esquerda o ponto de trigger se move ao pico negativo do sinal de trigger. 

Quando a colocação (Voltagem) está fora da posição variável do formato de onda, e as varreduras de 
sincronização haverá algumas paralisações no sinal. As vezes o indicador “2” será exibido na esquerda do 
Display informando que aquela leitura é impossível: se AC, HFR, LFR se acoplam (COUPLING) ou VAR de 
deflexão vertical é fixa. 
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28) COUPLING - Botão e LEDS indicadores 

Pressionando esse botão selecionará o trigger Coupling. O SET atual é indicado por um LED e pelo estágio 
de Leitura (“Source, Slop, AC – Fonte, Inclinação, AC). 

A cada vez que o botão de junção é acionado o trigger muda na seguinte sucessão. 

AC-DC-HFR-LFR. 

Esta chave é usada para selecionar o acoplamento do sinal de gatilhamento ao circuito de gatilho, de 
acordo com as características do sinal a ser medido. 

AC 
Atenua sinal em componentes notáveis com freqüência abaixo de 10Hz e blocos de componentes de sinal 
DC. 

Coupling AC e útil para ativar o formato de onda AC que tem uma grande compensação DC. 

DC 
Coupling DC para todos os componentes de um sinal de freqüência ativado para o circuito de trigger. 

Coupling DC é útil para a maioria dos sinais, especialmente para prover uma exibição estável de baixa 
freqüência ou sinais com taxa de repetição de baixa. 

HFR (Recuso de freqüência ALTA) 

Atenua sinal de gatilhamento em alta - freqüência, em componentes acima de 40KHz. HFR e útil para prove 
uma exibição estável em componentes de baixa freqüência e elimina interferência de alta - freqüência do 
sinal de gatilho. 

LFR (Recuso de baixa freqüência) 

Atenua sinal de gatilhamento em baixa - freqüência, em componentes abaixo de 40KHz e blocos de 
componentes DC e sinal gatilho. 

LFR e útil para produzir estabilidade de gatilhamento em alta - freqüência em ondas complexas e rejeita a 
interferência de baixa freqüência ou alimentação do sinal de gatilho. 

29) Alimentação (Source) - Botão e LEDS indicadores. Apertando esse botão seleciona o sinal trigger de 
alimentação no sinal X para operação X-Y. A colocação atual é indicada por um LED e pelo estágio de 
leitura. (Source, Slope, Coupling). 

CH1 
Sinal aplicado ao canal de entrada 1 a fonte de sinal de gatilho. 

CH2 
Sinal aplicado ao canal de entrada 2 a fonte de sinal de gatilho. 
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~ (Linha)  

O sinal ativado é obtido de uma amostra AC do formato de onda. A alimentação de gatilho é útil quando a 
freqüência do formato de onda é exibido com o tempo da fonte de alimentação AC a freqüência. 
EXT 
O sinal externo aplicado pela entrada EXT é usada pelo sinal de gatilhamento externo. Quando o modo 
duplo de operação X-Y, é usado o eixo X opera com um sinal externo. 

30) Delay - Ho - Botão de controle com dupla função e LED associados. 

Este botão de controle tem duas funções diferentes que dependem do tempo de modo básico. 

Ho (Hold – Off – Time) 

Em modo de tempo base “MAIN” o botão de controle aplica e mantém um tempo fixo, os LEDS associado 
com o botão preto, seguro e mantém fixo o tempo mínimo. 

Ligue os LEDS virando o botão de controle até o máximo alcançado. Um valor de tempo será exibido no 
estágio de leitura (HO:        %). 

O Hold off time e fixado automaticamente em mínimo (LED escuro), caso o tempo MAIN de colocação 
básica é mudada. O Hold off time é armazenado e é desativado se ALT (MAIN e DELAY) ou base de tempo 
DELAY é selecionado. 

TIME DELAY 
Em ALT (MAIN e DELAY) e modo de tempo DELAY, esse botão controla a colocação de tempo de DELAY. 

Abaixo do tempo ALT modo básico, o tempo de demora é visível no traçado principal. Um valor de tempo 
de demora aproximado será exibido no estágio de leitura (DLY = ”). 

Caso apenas o modo DELAY é selecionado, o tempo de demora também pode ser variado, mas haverá um 
setor na janela do traçado que não é visível. 

31) TV-V/TV-H- Botão utilizado para selecionar o sinal de vídeo sincronizado 

TV-V 
Inicie o traçado principal no início de uma linha notável de TV. A polaridade de Slope tem que emparelhar 
com a polaridade de sincronismo para obter a linha de TV que ativa na pulsação de sincronismo horizontal. 

A colocação atual é exibida no estágio de leitura no item “Source, Video polarity, TV – H”. 

32) SLOPE (    ) - Botão para gatilho de SLOPE ou seleção de polaridade de vídeo. 
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Caso esteja no modo Auto ou NML, pressione este botão e o gerador de tempo básico. A cada vez que esse 
botão for pressionado a direção do SLOP trocará de extremidade cedente a extremidade ascendente e 
vice-versa. 

A corrente fixa é exibida no estágio de leitura no item “Source, Slop Coupling”. 

Caso estiver no modo de gatilho TV, pressione esse botão para selecionar a polaridade de Video no qual 
será exibido no estágio de leitura com um símbolo “+” sinal de Video positivo e “ – ” para sinal negativo. 

CONTROLE DE MEDIÇÃO 
Seção de controles de medição e cursores de medidas 

 

 

 

33) Cursor de função - ON/OFF - Botão com duas funções. 

ON/OFF 
Pressionando esse botão você poderá entrar em ambos os cursores ON ou OFF. Como as linhas do cursor 
são parte do estágio de leitura, elas só são visíveis quando o estágio de leitura está ligado. 

CURSOR DE FUNÇÃO 
A cada instante que o usuário apertar esse botão você poderá selecionar sete funções de medida, como 
segue abaixo. 

∆V = Medidas de diferença de tensão  

∆V% = Medidas de porcentagem de diferença de tensão 

∆VdB = Medidas de ganho de tensão (5div = 100% referência, ∆VdB = 20log, Div/5Div). 

∆T = Medidas de diferença de tempo 

1/∆T = Medidas de freqüência  

∆T% = Medidas de porcentagem de diferença de tempo (5Div=100% referência) 

∆θ = Medidor de fase (5Div = 350ºreferência) 

 

 

 

 

 

17 



 

  

TERMINAIS DE ENTRADA 
Esta seção informa os conectores com sinais comumente ao osciloscópio. 

 

 

 

34) CH1 - Soquete BNC de entrada. Este conector BNC é para sinais introduzidos no canal1. Em modo X-Y, 
os sinais de entrada são usados para Y ou deflexão de X. A outra conexão (terra) e galvanizado e conectado 
ao terra do instrumento para se ter mais segurança nas tomadas de linha. 

35) CH2- Soquete BNC de entrada. Este conector BNC é para sinais de entrada  que são usados para Y ou 
deflexão X. A outra conexão (terra) e galvanizado e conectada do terra do aparelho para se ter mais 
segurança nos tomados de linha 

36) Soquete Terra - Soquete tipo banana galvanizado conectado ao sistema de segurança terra. Este 
terminal pode ser usado como potencial de conexão de resistência DC e para medidas de baixa freqüência. 

37) EXT - Este soquete BNC e o sinal de gatilho externo. Em modo duplo X-Y, os sinais introduzidos são 
usados para deflexão de X. 

Pressionando o Trig. Source (29) até a informação “EXT, SLOPE, Coupling” será exibido no estágio de leitura 
e o LED EXT no Source, ficar ligado. 

A voltagem máxima especificada nos terminais de entrada são listadas na seção 3-6. Não aplique voltagens 
que excedam os limites especificados. 
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4.2 PAINEL TRASEIRO 
O painel traseiro prove algumas entradas adicionais. 

 

 

 

38) Seletor de voltagem de rede e compartimento do fusível. 

Selecione a voltagem de rede de acordo sua necessidade. 

Para avaliação mais preciso sobre o fusível de rede cheque a seção 3-2 “Checagem de voltagem de rede”. 

39) Conector de entrada alimentação AC. 

Conecte o cabo de alimentação no terminal de entrada do aparelho. O cabo de alimentação deve ser 
conectado com um terra formal para proteção de choque elétrico. 

40) Saída de sinal Trigger - Soquete BNC. 

Isto é disponível e selecionado pelo Trig. Source (29). Esta saída pode ser usada para conectar um contador 
de freqüência ou outro instrumento. 

41) Entrada do Eixo Z - Soquete BNC. 

Conecte sinais externos para o amplificador do eixo–z para intensidade modulado a exibição CRT. Este 
terminal e um acoplador DC. O intensidade e diminuído por um sinal positivo, enquanto é aumentada por 
um sinal negativo. 

5- método de operação 

Esta seção contém informações básica de operação e técnicas que deverão ser consideradas antes de 
proceder com qualquer medição. 

Para localização funções de controle, conectores, e indicadores, por favor refira-se as instruções do painel 
frontal e painel traseiro. 

5-1 exibição do estágio de leitura 

O CRT Display de estágio de leitura indica como montar os controles do aparelho. Nenhum marcador físico 
mostrado nos interruptores giratórios indica a colocação dos controles. As teclas de localizações e 
informações de estágio de leitura é exibido e ilustrado na fig. abaixo. 
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5-2 conectando os sinais de entrada 

As medições dos sinais são feitas quando o osciloscópio e a unidade de teste abaixo está conectado por 
uma referência comum (terra) além do condutor notável ou sonda. 

O condutor terra da sonda prove o melhor método de aterramento para interconexão notável, quando o 
sinal passa acima do especificado a sonda está protegida. Um terminal terra separado (conector tipo 
banana) também pode ser conectado no osciloscópio, localizado no painel traseiro. 

CABOS 
Os cabos prove contém os mais convenientes métodos de introdução de sinais no osciloscópio. O padrão é 
de ×1 e ×10 providos no osciloscópio, para proteger contra interferências eletromagnéticas e também tem 
um alto valor de impedância de entrada para circuito de baixa carga. 

CABO COAXIAL 
O sinal introduzido no cabo grandemente pode afetar a precisão do formato de onda exibido. Para manter 
a característica de freqüência original do sinal introduzido) use apenas cabos de alta qualidade, os cabos 
coaxiais de baixa perda pode ser utilizado. 

Use os cabos coaxiais com bons valores de impedância. 

5-3 ajustes e cheques 

Normalmente, quando o traçado está alinhado com o centro reticulado horizontal não há nenhuma 
necessidade de ajustar o traçado de Rotação. Se necessitar fazer o ajuste de traçado de rotação para ficar 
em paralelo com a reticula horizontal utilize uma chave de fenda para fazer o alinhamento. 

Compensação de sonda 

Minimize a distorção do formato de onda medida, confira a compensação da sonda que está sendo usada. 
A compensação da sonda deverá ser conferida periodicamente sempre que as sondas são transportadas 
para canais diferentes. 

1- Instale a sonda no osciloscópio (Aperte o conector BNC sobre o canal de entrada e gire o conector para 
travar no local). 

2- Coloque o interruptor da sonda para a posição ×10. 

3- Aperte o botão CH1 / CH2 para selecionar o osciloscópio no canal1 e canal2. 

4- Pressione e segure o botão P×10 para ligar o indicador de deflexão de coeficiente do canal será exibido o 
símbolo “P10” no estágio de leitura. 

5- Prenda a sonda na conexão CAL na frente do painel. 
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6- Selecione os controles do osciloscópio como segue: 

Vertical: VOLTS / DIV                 1V 

                COUPLING                    DC 

                ALT / CHOP / ADD       CHOP 

 

Horizontal: Mode                        MTB 

                     TIME / DIV                0.5ms 

 

Trigger: Mode                               ATO 

              SOURCE                            CH1 ou CH2 

              COUPLING                        AC 

              SLOP                                   

7- Observe o formato exibido e compare o formato de onda como mostrado na figura 5-2. Se qualquer 
sonda necessita ser ajustado, proceda para o passo 8. Se nenhuma sonda precisa ser ajustada proceda com 
o passo “Checando as Funções” 

 

8- Ajuste a sonda usando uma chave de fenda. Lentamente gire o controle de ajuste até a sonda ser 
compensando corretamente. 

5-4 checando as funções 

Quando você começar a conferência de operação, proceda com as seguintes instruções. 

1- Instale a sonda em ×10 sobre entradas CH1 e CH2. 

2- Conecte a sonda da ponta de teste CAL do osciloscópio. 
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3- Coloque os controles do osciloscópio como segue abaixo. 

Vertical: VOLT / DIV = 1V                            TRIGGER = MODE = ATO 

                COUPLING = DC                            SOURCE = CH1 ou CH2 

                ALT / CHOP / ADD = CHOP          COUPLING = AC 

Horizontal: MODE = MTB                             SLOPE =  

                     TIME / DIV = 0.5ms 

A figura 5-3 abaixo ilustra uma exibição satisfatória. O formato de onda deve ser aproximadamente 2VP-P 
a uma freqüência de 1KHz que confirma a deflexão vertical e horizontal do osciloscópio. 

 

4- Fixe ambos canais CH1 e CH2 coupling para GND. 

5- Use os controles de CH1 e CH2 INV para alinhar ambos os traços no centro do reticulado. 

6- Abra o CH2 INV pressionando e segurando esse botão. 

7- Selecione o modo ADD pressionando o botão ALT / CHOP / ATO 

8- Selecione ambos os canais de junção CH1 e CH2 para GND 

9- A figura 5-4 abaixo mostra uma exibição satisfatória. A exibição mostrará um traçado plano localizado 
no centro do reticulado que confirma o equilíbrio do canal e a função Off set ADD. 
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10- Fixe o modo CHOP pressionando o botão ALT / CHOP / ADD. 

11- Desligue o CH2 INV pressionando e segurando esse botão. 

5-5 Operação básica 

Exibindo ambos os sinais do mesmo tempo, proceda como segue abaixo. 

1) Ligue os canais CH1 e CH2. A figura 5-5 abaixo mostra dois formatos de onda sincronizado em ambos os 
modos.  

2) Ajuste o CH1 ou CH2 controle de posição para posicionar a duas formas de ondas. 

3) Fixe o ALT / CHOP / ADD para o modo CHOP caso o formato de onda estiver piscando. 

 

exibindo a soma ou diferença de ch1 e ch2 

Exibir a soma algébrica ou diferença de CH1 e CH2 proceda como segue abaixo. 

1) Selecione o modo ADD através do botão ALT / CHOP / ADD. 

A figura 5-6 mostra a soma do formato de onda da fig. 5-5. 

2) Fixe o CH2 INV pressionando e segurando esse botão, caso necessário para exibir a diferença. 

3) Aperte e segure o botão VAR para fixar o controle VOLT / DIV na escala Vernier (Variável). Então ajuste 
um canal para o outro no caso de ganho de diferença. 
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Comparando freqüência e fase (única operação x-y) 

Compare a freqüência e fase entre dois sinais usando o modo X-Y. O formato de onda de X-Y exibe 
amplitude diferente, freqüência a fase. A figura 5-7 exibe um formato típico de onda composta de dois 
sinais que são da mesma freqüência e amplitude, aproximado 45º fora de fase. 

Utilize o osciloscópio no modo de sinal X-Y, proceda os seguintes passos. 

1) Conecte o horizontal de sinal do eixo X para a entrada CH1. 

2) Conecte o vertical para o sinal eixo Y para a entrada 2. 

3) Fixe o CH1 em Off e o CH2 em ON. 

4) Fixe o modo X-Y pressionando e segurando esse botão. 

5) Fixe o botão TRIG SOURCE em CH1. 

Use o controle de posição horizontal para ajustar o eixo – X. 

Nota: Quando são exibidos sinais altos de freqüência na operação X-Y, note que a largura de banda de 
freqüência é diferente da fase entre o X e o eixo Y. Refira-se a seção “2. Especificações” para maiores 
detalhes. 

 

fixando canal duplo x-y de operação 

Utilizar o osciloscópio no modo duplo X-Y, proceda como segue abaixo. 

1) Conecte o horizontal ou sinal do eixo X para o EXT de entrada. 

2) Conecte o vertical ou sinal do eixo Y para a entrada CH1 (Y1). 

3) Conecte qualquer um dos verticais ou sinais do eixo Y para a entrada CH2 (Y2) 

4) Ligue o CH1 e CH2. 

5) Selecione o ALT / CHOP / DD no modo CHOP. 

 

 

25 



 

  

6) Selecione o modo X-Y apertando e segurando esse botão. 

7)A figura 5-8 mostra dois formatos de onda no modo X-Y de canal duplo X-Y 

 

Fixando operação de atraso de varredura 

Uma varredura atrasada é usada para aumentar qualquer porção de um formato de onda completa na 
direção horizontal. 

Use o passo seguinte para fazer essa função. 

1) Aperte o botão MAIN / ALT / DELAY para fixar a base de tempo MAIN no modo horizontal. Efeito de 
gatilho que ativa a varredura principal fixe o  

MAIN / TIME / DIV na controle. 

2) Fixe o modo ALT no botão MAIN / ALT / DELAY, e coloque a escala de tempo DELAY TIME no controle de 
aumento. 

A figura 5-9 abaixo exibe a varredura principal e os atrasos aparecem simultaneamente na tela. 

3) Ajuste o controle de tempo DELAY para mover continuamente o setor da janela.Mova o setor da janela 
para uma posição de aumento.Então entre o setor do formato e o setor da janela será aumentado para 
ocupar a área total da tela. 

4) Caso necessário, aperte o botão TRACE SEP e ligará o LED. O atraso de varredura pode ser trocado 
verticalmente aproximadamente ± 3 divisões com respeito ao traçado de varredura principal para 
conveniência de observação do controle de posição. 
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5) Fixe o modo DELAY para medir a forma de onda aumentada apertando o botão Main / Alt / Delay. A 
forma de onda aumentada é mostrada na fig. 5-10. 

Eventos de forma de onda de aumento 

Utilize o botão × 10 MAG para ver pequenas porções de formato de onda com o qual está muito distante 
do ponto de partida a ver o uso do controle de TIME / DIV. Usar o botão × 10 MAG, proceda com o 
seguinte passo. 

1) Ajuste o TIME / DIV para a varredura maior que exibe no evento. 

2) Gire o controle de posição horizontal para mover o evento e exibido no centro da tela. 

3) Aperte o botão × 10 MAG para acender o LED MAG. 

Quando o procedimento for finalizado, o formato de onda será exibido e ampliado 10 vezes a direita e será 
partido no centro da tela como centro de expansão. 

Operando o Controle Ho (Hold – Off – Time) 

Quando o sinal medido é uma onda complexa com dois ou mais freqüências de repetição (período) será 
ativado apenas com o controle de nível podendo não ser suficiente para atingir uma exibição estável da 
onda. Em tal caso, a varredura pode ser estável sincronizando ao formato de onda notável medindo a 
ajustando o Ho (HOLD OFF) tempo de formato de onda de varredura. 

Fig. 5-11 (a) exibe vários formatos de onda diferentes que sobrepõem a tela e marca a observação notável 
de caixa quando o HOLD OFF está fixado no mínimo (LED Ho – preto). 

Fig. 5-11 (b) o display exibe a parte indesejada do sinal. O mesmo formato de onda é exibido na tela sem 
sobrepor.  

 

 

 

 

 

 

27 



 

  

Ativando o sinal de tv 

Os trabalhos concernidos com TV, existe sinais complexos e também contém sinal de vídeo, e os sinais de 
sincronismo são freqüentemente medido. 

Aperte o botão MODE TRIG e deteve a posição TV. O separador TV – SYNC é embutido e prove a separação 
de armação ou pulsos de sincronismo do sinal de vídeo. Ative o osciloscópio a taxa vertical de (armação), 
ativando o botão TV – V/TV – H e fixe a TV – V no botão de junção. A figura 5-12 (a) exibe o sinal vertical TV 
– V e a figura 5-12 (b) exibe o sinal horizontal TV – H. 

 

A polaridade de pulsação de sincronismo é crítico para a seleção de subida. A figura 5-13 (a) e a 5-13 (b) 
exibe os exemplos de polaridade de TV de sinais de sincronismo. 

 

5-6 aplicação de medição  

O osciloscópio tem um sistema de cursos de medida, utilizado para dirigir estágio de voltagem, freqüência 
e medida de fase. As medidas escritas nesta seção são exemplos típicos de aplicações que usam o sistema 
de medida. Depois de se familiarizar com os controles, indicadores, e capacidade do instrumento, você 
pode desenvolver métodos convenientes em medidas especiais de sua própria aplicação. 

1) Pressione e segure o botão de cursor de função – ON / OFF para ligar o cursor no estágio de leitura. 
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2) Apertando esse botão você poderá selecionar 7 funções de medidas na seguinte seqüência. 

V – V% – VdB – T – 1 / T – T% – -  – V. 

3) Caso o LED indicador do CURSOR – POS e ligado, gire o controle C1 – POSITION para posicionar o cursor 
1 e gire o controle de posição C2 para posicionar o cursor 2. 

4) Leia o valor de medida na tela. Será mostrado estágios de leituras típicas e aplicações na fig. 5-14. Os 
valores de medida são automaticamente controlados pelo VOLTS / DIV e controle de colocação de Tempo / 
Div. 

A) V típico (diferença de voltagem) para voltagem AC. 

Quando o CH1 e CH2 estiver ligado, os valores de medida de CH1 ( V1) ou CH2 ( V2) pode ser exibido 
apertando e segurando o botão V1/2. 

 

B) V% (porcentagem de voltagem) cursor de medida para exceder firmemente o formato de onda. Uma 
medida de porcentagem e voltagem é utilizada e fixada para ter uma primeira referência da escala 
cheia(amplitude)do formato de onda: 5 Div= 100% 
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C) VdB (ganho de voltagem) cursor de medida para -3dB da largura de banda do formato de onda. 

A referência de porcentagem é = 5 DIV = 0dB. 

O valor de ganho de voltagem é calculado pela fórmula:  VdB = 20 log ( VDiv/5Div). 

 

D) T (Diferença de tempo) cursor de medida durante tempo de medida. 

Procede em tempo de subida ou tempo descida, requerendo algum escalamento notável adicional usando 
o reticulado de tempo de subida. 

Número 0%, 10,90 e 100 próximo a linha esquerda da grade vertical. 

Use o seguinte procedimento para fazer a medida de tempo de subida. 

 

1) Fixe os controles VOLTS / DIV e VAR para prove uma exatidão de cinco divisões na exibição vertical. 

2) Use o controle de posição vertical para controlar a amplitude negativa do sinal na linha 0% de referência 
e a amplitude positiva na linha 100% de referência. 

3) Aumente o Tempo / Div para estirar a extremidade ascendente do formato de onda assim melhorará a 
precisão de colocação do cursor. 

4) Use o controle de posição C1 para alinhar o cursor1 para alinhar o ponto onde cruza 10% da linha 
reticulada de referência. 

Então use o controle de posição C2 para alinhar o cursor2 para o ponto onde cruza a extremidade 
ascendente de 90% reticulada alinhando e lendo o tempo de subida exibido no estágio de leitura. CRT. 
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E) 1/ T Cursor de função para medidas de freqüência. 

Quando os dois cursores são sobrepostos a dois pontos de extremidade de um formato de onda pelo 
período de posição de controle C1 e C2, o valor de medida é exibida em unidades de freqüência no lado 
superior da tela. 

 

 

F) T% (porcentagem de diferença de tempo) cursor função para medidas de taxa de ciclo e onda 
quadrada. 

Uma de porcentagem de diferença de tempo é medido e feita fixando uma referência durante o ciclo cheio 
do período do formato de onda: 5 Div = 100% 

 

G) -  Cursor de função para medida de fase. 

A medida de fase é fixada a uma referência de 360º do período do formato de onda: 5 Div – 360º 
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Nota: Quando os controles VOLTS / DIV ou TIME / DIV estão fixo em descalibração. 

Os valores medidos de V e T são exibidos nas divisões. 

Quando o modo vertical é fixado no modo ADD, os CH1 e CH2 são fixados pelos controles de VOLTS / DIV, 
as medidas de V, serão exibidos os valores nas divisões. 

 

6- Manutenção 

As instruções seguintes só são executados por pessoas qualificadas. Evite choque elétrico, não execute 
consertos diferentes das instruções operacionais a menos que você seja qualificado a fazer isso. 

6.1 substituição de fusível 

Se o fusível queimou, os LEDS indicadores não ficarão acesos e o osciloscópio não opera. O fusível não se 
danifica a menos que um problema acorra na unidade. Tente determinar e corrigir a causa da queima do 
fusível e só faça a substituição com um fusível do mesmo tipo. 

Advertência: Para se ter proteção contínua, substitua o fusível de 250V do mesmo tipo e especificação, 
desconecte o cabo de alimentação antes de substituir o fusível. 

6-2 conversão de linha de voltagem 

A bobina primária do transformador pode ser modificado para operação 100, 120 ou 230VAC 50/60Hz. A 
conversão de voltagem de linha é mudado pelo seletor mostrado na fig.7. O painel traseiro identifica a 
voltagem de rede a qual a unidade está fixado. Para converter a voltagem de rede, execute o 
procedimento seguinte. 

1) Tenha certeza que o cabo de alimentação está desconectado. 

2) Ajuste a linha de voltagem a qual se deseja trabalhar. 

3) A mudança da linha de voltagem também pode requerer uma mudança correspondente do valor do 
fusível. Instale o valor do fusível correto como listado no painel traseiro. 

6-3 limpeza 

Para limpar o osciloscópio, use um pano seco ou suavemente umedecido com água e detergente. Não 
jogue água ou algum tipo de líquido diretamente sobre o osciloscópio porque pode vazar no gabinete e 
causar sérios danos ao aparelho. 

Não use substâncias químicas que contenha benzina, tolueno, acetona ou solventes semelhantes. Não use 
limpadores abrasivos em qualquer parte do osciloscópio. 
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7- Diagrama de bloco 
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Termos de Garantia 

 

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e 
inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu 
perfeito funcionamento. 
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto 
do equipamento, no período de 06  meses a partir da data da compra. 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, 
sensores, etc. 
 
Excluem-se de garantia os seguintes casos: 
a) Uso incorreto, contrariando as instruções; 
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados. 
Observações: 
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser  
encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência 
técnica da Instrutherm. 

• Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do 
equipamento para fins de trânsito. 

• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma 
carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos 
de manutenção ou emissão de certificado de calibração. 

• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas 
juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis. 
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota 
fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento. 
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do 
comprador. 
 

 

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó

São Paulo – SP – CEP-02911-030 

Fone: (011) 2144-2800 – Fax: (011) 2144

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br

Site: www.instrutherm.com.br 

SAC: sac@instrutherm.com.br 
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