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1. Информация за безопасност 

1.1 Обща информация 

Този тестер е проектиран съгласно EN61010-1, EN61010-2-30 

и EN61010-031 стандартите за електробезопастност CAT III 

400V и втора степен на замърсяване. 

Спазвайте всички инструкции за безопасност и 

експлоатация, за да се уверите, че уредът се използва 

безопасно и се поддържа в добро работно състояние. 

Използването на уреда не по предназначение води до 

анулиране на гаранцията!!! 

1.2 Безопасност при употреба 

Преди да използвате измервателния уред проверете 

състоянието му. Не използвайте уреда, ако е повреден и/или 

липсва корпуса му (цялата част или отделни компоненти). 

Проверете за пукнатини или липсваща пластмаса. Обърнете 

внимание на изолацията около връзките. 

Използвайте този измервателен уред, както е 

специфициран в това ръководство, в противен случай 

защитата, предлагана от измервателния уред може да бъде 

нарушена. 

1.3 Поддръжка 

Отварянето на уреда да се извършва винаги с отстранени 

от източници на енергия измервателни сонди. 
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Никога не използвайте уреда ако корпусът му е отворен. 

Периодично почиствайте с памучна кърпа и мек почистващ 

препарат. Не използвайте препарати с абразивно действие или 

разтворители. 

2. Описание 

2.1 Характеристики 

Тестерът за напрежение осигурява прост и бърз метод за 

изпитване на променливо и постоянно напрежения до 400 

волта. Различните индикаторни сигнали на напрежението не 

трябва да се приемат за точно измерени, а оказват само 

обхвата на напрежението. Например, когато индикаторната 

лампа за 230V свети, това означава, че измереното 

напрежение е в диапазона около 230V, не е задължително 

230V. 

Работни обхвати ±12, 24, 50, 120, 230, 400V 

Време на работа Максимум 30 секунди 

Време за възстановяване 

10 минути след като е 

достигнато максималното 

време на работа 

Работна температура -15° ~ 45° C 

Температура за съхранение -15° ~ 50° C 

Размери 223 x 40 x 32 mm 

Тегло Приблизително 98.5 гр. 
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2.2 Изглед на уреда 

Винаги дръжте пръстите си зад предпазния пръстен по 

време на измерване!!! 

 

1. Отрицателна тестова 

сонда 

2. Положителна тестова 

сонда 

3. Индикатори на 

напреженията 

4. Предпазен пръстен 
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3. Тест на променливо и постоянно 

напрежения 
1. Докоснете с тестовите сонди, кръга който желаете да 

проверите. 

2. Уреда ще се включи автоматично ако напрежението 

надвишава 12V. 

3. Светлинната индикация на напреженията ще покаже 

измерения обхват. 

4. При измерване на променливо напрежение ще светят “+” 

и “-“. 

5. При измерване на постоянно напрежение “+” ще свети, 

когато положителната измервателна сонда е свързана към 

положителната част на веригата. Когато положителната 

измервателна сонда е свързана към отрицателната част на 

веригата ще свети “-“. 
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4. Комплектът включва 
 

Тестер за електроинсталации  1 бр. 

Ръководство на потребителя  1 бр. 

 


