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Bezpieczeństwo użytkowania

Stosowane  symbole  bezpieczeństwa

  Ważna informacja !   Podwójna izolacja   Uziemienie Przebieg elektryczny
AC DC AC / DC

  Niebezpieczne napięcie !   Zgodność standardu EU

1.

2. Nie wolno stosować testera z otwartą pokrywą baterii lub bez pokrywy baterii.
3. Zawsze odłączaj przewody pomiarowe od wszelkich źródeł napięcia przed wymianą baterii.
4.
5. Usuń z testera baterie, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas.
6. Nie wolno stosować testera z uszkodzonymi przewodami pomiarowymi.
7. Trzymaj tester zawsze w ten sposób, by palce znajdowały się  tylko i wyłącznie za kołnierzem osłony.
8. Zachowaj szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30VACrms.
9. Przed użyciem sprawdź poprawność pracy testera na źródle napięcia o znanej i pewnej wartości.

Pomiar ciągłości obwodu

Tester włączy się automatycznie po przyłączeniu do obwodu (zamknięcie obwodu).
Po rozpoznaniu obwodu (napięcia) tester automatycznie wybierze tryb pomiaru: napięcie DC lub AC lub test ciągłości.
Po zakończeniu testu (po odłączeniu) tester automatycznie się wyłączy.

Pomiar napięcia AC/DC

1. Włącz końcówki pomiarowe równolegle w mierzony obwód.
2.

Dioda LED wskazuje polaryzację czerwonej sondy pomiarowej.

Pomiar ciągłości obwodu

1. Odłącz zasilanie od mierzonego obwodu!
2. Końcówkami przewodów pomiarowych dotknij mierzonego obwodu.
3. Tester wykryje zwarcie (zamknięcie) obwodu trwające 1ms lub dłużej.
3.

Jednobiegunowy wskaźnik napięcia

DANE TECHNICZNE Certyfikaty: CE

Normy, certyfikaty: EN61010-1CAT III; EMC EN50081-1; EN50082-1
Maksymalne napięcie wejściowe:
Test ciągłości obwodu:
Zakresy testu napięcia: V DC - 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220V [ -30% ~ 0% wskazania (diody)]

V AC - 12, 24, 48, 110, 230, 400, 690V [ -30% ~ 0% wskazania (diody)]
Pasmo pomiaru V AC:
Impedancja wejściowa: 1MΩ
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność pracy:
Zasilanie Bateria 1,5V [AA; R6]  (czas pracy ok. 350h).
Waga 239g
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Użytkowanie niezgodne z instrukcją  może doprowadzić do uszkodzeń, porażenia, zranień. Przeczytaj i upewnij się, że 
dobrze zrozumiałeś instrukcję obsługi.

Wartość napięcia w mierzonym obwodzie nie może przekroczyć 1000V DC/ACrms.

Świecące diody LED sygnalizują napięcie 70% ~ 100% wskazywanego zakresu
Pomiar napięć:  1000V DC maksimum   oraz  1000V ACrms  (45Hz ~ 66Hz) maksimum

Ciągłość obwodu jest sygnalizowana (przy braku napięcia na obwodzie) sygnałem dźwiękowym (beep) oraz 
świeceniem diody LED dla rezystancji obwodu ≤ 85kΩ. 

Przy użyciu tylko czerwonej sondy pomiarowej tester pracuje jako wskaźnik napięcia > 200V AC (świeci czerwona 
dioda LED).

1000V DC; 1000V ACrms
sygnał dźwiękowy (beep 2kHz), jeśli rezystancja mierzonego obwodu ≤ 85kΩ

45Hz ~ 66Hz

-10°C ~ +50°C
-30°C ~ +60°C
90% (-10°C ~ +30°); 75% (30°C ~ +40°); 95% (-4°C ~ +35°); 

DOKŁADNIE ZAPOZNAJ  SIĘ  Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED  ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie  się  do  zaleceń zawartych  w  instrukcji może spowodować uszkodzenie  

lub zniszczenie przyrządu oraz  sprowadzić zagrożenie  zdrowia i  życia użytkownika.  
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Test i wymiana baterii

1.

2.

3. Odłączyć wszystkie przewody od miernika, Odkręć śrubki obudowy testera i zdjąć pokrywę.
4. Usunąć zużyte baterie. Założyć nowe, zgodne ze specyfikacją danych technicznych miernika.

Zwracać uwagę na poprawność polaryzacji zasilania.
5. Założyć pokrywę baterii. Porównać wskazania miernika z innym, sprawnym miernikiem.
6. Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci ! 

Usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.

Prawidłowe usuwanie produktu
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Należy kontrolować stan baterii zasilania. Jeżeli przy zwartych sondach brak jest sygnalizacji ciągłości 
obwodu, baterie zasilające są wyczerpane.
Wskazania pomiarów mogą być nieprawdziwe. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym !  Należy 
wymienić baterie.

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu 
po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek 
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz 
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej 
praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego 
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży 
detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy 
zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
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