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COMBI‐TESTER VC‐31 
Cod produs: 101006 

Versiune 03/09 

MANUAL DE UTILIZARE 
 
Introducere 
 

Stimate client, 
Ați  luat  o  decizie  foarte  bună  cumpărând  acest  produs Voltcraft®  şi  pentru  aceasta  vă 
mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin 
competența  tehnică,  performanța  extraordinară  şi  inovația  permanentă  în  domeniul 
instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime şi satisfac chiar şi cele mai 
exigente cerințe ale pasionaților de bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi  încă ceva: 
Voltcraft®  vă  oferă  o  tehnologie  fiabilă  susținută  de  un  raport  calitate‐preț  deosebit  de 
avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră 
contact  cu  produsele  Voltcraft®  va  marca,  în  acelaşi  timp,  începutul  unei  cooperări 
profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

Acest produs  îndeplineşte  cerințele  tuturor directivelor  europene  şi naționale  în  vigoare. 
Conformitatea sa a fost certificată, iar declarațiile şi documentele justificative sunt deținute 
de către producător.  
Pentru a menține produsul în bună stare şi pentru a asigura o funcționare lipsită de riscuri, 
utilizatorul trebuie să respecte instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare! 
 
Descrierea produsului 
Datorită  clipsului demontabil de  curea  cu  suport magnetic  şi  carcasei  robuste  cauciucate 
combi‐testerul VC‐31 este aparatul de testare  ideal pentru  instalațiile electrice şi de aceea 
nu  trebuie  să  lipsească  din  nicio  sculă  de  unelte.  Posibilitatea  de  fixare  a  unui  cablu  de 
măsurători în spatele modelului VC‐31 simplifică mult măsurătorile. 
VC‐31 poate fi folosit la următoarele teste: 

- testul de continuitate, respectiv examinarea rezistențelor până la 10 kΩ 
- măsurarea/testarea tensiunii continue şi alternative până la 400 V 
- testul de polaritate pentru tensiune continuă de la 1,5 la 400 V/DC 

- testarea funcționalității întrerupătoarelor de protecție FI (ELCB) cu curent nominal 
rezidual < 40 mA 

- examinarea fazei (L), conductorului neutru (N) şi conductorului de protecție (PE) 
- testarea semiconductorilor precum tranzistori, diode etc. 

 

Afişarea  se  realizează  acustic  prin  intermediul  unei  sirene,  dar  şi  optic  printr‐un  led. 
Distincția dintre testul de continuitate, tensiune continuă şi tensiune alternativă se face prin 
intermediul diferențelor între frecvența şi înălțimea sonoră. 
 
Domenii de utilizare 
Aparat de test şi măsură pentru: 

- tensiune continuă şi alternativă până la max. 400 V în categoria supratensiune CAT 
III 400 V 

- test de continuitate, rezistență, semiconductori până la 10 kΩ 
- test  rapid  pentru  întrerupătoare  de  protecție  FI  până  la  40  mA  (nu  este  o 

măsurătoare normată).  
 

Aparatul poate fi utilizat numai în spații uscate, iar contactul cu umezeală trebuie neapărat 
evitat. Drept sursă de alimentare se foloseşte numai o baterie de 9 V.  
Nu sunt permise operații de măsurare  în condiții vitrege de mediu. Prin condiții vitrege de 
mediu se înțelege: 

- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf şi gaze, aburi sau solvenți inflamabili 
- furtună, respectiv condiții de furtună precum câmpuri electrostatice puternice 

Orice  altă  întrebuințare,  în  afara  celor  menționate  deja,  duce  la  defectarea 
produsului;  în  plus  există  şi  alte  pericole,  precum  incendiu,  scurtcircuitare, 
electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. 

 
Conținut colet 

• Combi tester VC‐31, cabluri măsurători fix conectate cu capace de protecție 
• Baterie 9 V 
• Manual de utilizare 

 
Instrucțiuni de siguranță 
Acest aparat a părăsit porțile fabricii în stare perfectă de funcționare. 
Pentru  a  păstra  această  stare  şi  a  garanta  operarea  sigură  a  aparatului  vă  rugăm  să 
respectați toate instrucțiunile de siguranță incluse în acest manual. Respectați următoarele 
simboluri: 

Simbolul  „fulger  în  triunghi”  este  folosit  atunci  când  există  pericole  legate  de 
sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este 
importantă, iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
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Acest  aparat  corespunde normelor CE  şi  îndeplineşte directivele  europene  în 
vigoare.  
 

Clasa de protecție 2 (izolație dublă sau amplificată) 
 
Potențialul pământului 
 

Aparatul corespunde categoriei supratensiune III 400 V 
 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării  instrucțiunilor prezentate  în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul  la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru 
daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare 
a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate 
în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
 

Din motive  legate  de  siguranță  şi  autorizare  (CE)  nu  sunt  permise  reconfigurarea  şi/sau 
modificarea arbitrară a produsului.  
Operați aparatul conform instrucțiunilor prezentate în acest manual.  
Valorile  de  tensiune  indicate  pentru  VC‐31  sunt  valori  nominale.  Nu  depăşiți  niciodată 
aceste valori. 
 

Feriți  aparatul  de  temperaturi  extreme,  vibrații  puternice  sau  umezeală  ridicată.  Precizia 
măsurătorilor este garantată numai în domeniul de temperaturi de la ‐10 la + 55 grade C şi 
domeniul de umiditate de la 20 până la 96% (categoria climă N). 
Atingeți  cablurile măsurători  numai  în  zona mânerului  şi  niciodată  deasupra marcajelor 
palpabile de pe mâner.  
 

Verificați  funcționalitatea  aparatului  înainte  de  orice măsurătoare. Măsurați  o  sursă  de 
tensiune  cunoscută  şi  controlați  precizia măsurătorilor  afişate.  Aparatul  nu mai  poate  fi 
folosit dacă se defectează sirena sau ledul, ori dacă bateriile sunt descărcate. 
 

Nu dezmembrați carcasa aparatului, cu excepția situațiilor în care schimbați bateriile. 
Aparatul poate fi folosit numai în combinație cu dispozitive cu domeniul de tensiune indicat. 
 

Pericol  de  moarte  în  cazul  măsurării  tensiunii  peste  valorile  de  graniță  admise  pentru 
tensiune periculoasă la atingere (conform DIN VDE 0100 partea 410). Nu atingeți aparatul la 
asemenea tensiuni. 
Lucrul cu dispozitive şi componente aflate sub tensiune este însoțit de pericole potențiale.  
 

Valori de tensiune de la 30 V AC şi 60 V DC pot fi periculoase pentru oameni.  
Păstrați aparatul curat şi depozitați‐l în stare uscată.  
Aparatul nu are ce căuta în mâinile copiilor. 
 
 
 

Denumirea părților componente 

 
1 Şuruburi compartiment baterii 
2 Clips de curea cu suport magnetic 
3 Led 
4 Cabluri măsurători roşu şi negru 

 
Instalarea/schimbarea bateriilor 
VC‐31 are nevoie de o baterie 9 V (inclusă în colet). 
Pentru instalarea/schimbarea bateriilor procedați după cum urmează: 

- Scoateți dopurile de cauciuc de pe şuruburile compartimentului baterii (1). 
- Desfaceți  cele  patru  şuruburi  compartiment  baterii  (1)  din  partea  posterioară  a 

aparatului. 
- Instalați o baterie nouă 9 V, respectiv înlocuiți bateria uzată cu una nouă de acelaşi 

tip. Folosiți pe cât posibil baterii alcaline, deoarece acestea garantează o perioadă 
mai mare de utilizare a aparatului. 

- Închideți  şi  reînşurubați  capacul  compartimentului  bateriilor,  iar  apoi  reaşezați 
dopurile din cauciuc.  

 

Schimbarea bateriei este necesară dacă după stabilirea contactului dintre cele două sonde 
măsurători nu se aude sunetul tip bip şi nu se aprinde ledul (3). 
 

Ecranul aparatului rămâne negru dacă bateria este descărcată. Aparatul nu poate 
fi  folosit  fără  baterie,  respectiv  cu  bateria  descărcată.  Aparatul  poate  fi  folosit 
numai cu carcasa închisă.  

Pentru a evita deteriorarea aparatului din cauza scurgerilor din baterie  îndepărtați bateria 
din aparat dacă nu‐l folosiți o perioadă mai  lungă de timp. Din acelaşi motiv recomandăm 
îndepărtarea imediată a bateriei descărcate. 
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Realizarea măsurătorilor 
Combi testerul VC‐31 posedă două cabluri măsurători. În cazul măsurătorilor DC cablul roşu 
măsurători reprezintă polul plus, iar cablul negru măsurători polul minus.  
Apucați  cablurile  măsurători  numai  de  mânerele  special  concepute  în  acest  scop.  Nu 
atingeți niciodată cablurile deasupra marcajelor palpabile de pe mâner. Aparatul de măsură 
se conectează automat la începerea măsurătorilor, iar apoi se deconectează automat.  
 

Înainte de măsurarea  tensiunii  verificați  funcționalitatea aparatului  la o  sursă de 
tensiune cunoscută. 
Dacă ecranul  cu  leduri  al aparatului nu afişează nimic,  iar  sirena nu declanşează 
niciun sunet scoateți imediat aparatul din funcțiune. Aparatul defect nu are voie să 
fie  folosit.  Nu  este  permisă  utilizarea  aparatului  fără  baterie  sau  cu  o  baterie 
descărcată. Respectați normele privind lucrul cu dispozitive electrice. 

 
Aparatul poate realiza următoarele măsurători: 
 

Testul de continuitate 
Acest test este posibil numai în cazul componentelor aflate sub tensiune.  
Verificați funcționalitatea aparatului înainte de începerea măsurătorilor. 
Conectați cele două cabluri măsurători – se aude un sunet bip şi se aprinde ledul (3).  
Dacă  nu  se  întâmplă  acest  lucru  înlocuiți  bateria  aşa  după  cum  este  descris  la  cap. 
„Instalarea/schimbarea bateriei”. 
Conectați  cele  două  cabluri  măsurători  cu  obiectul  a  cărui  continuitate  urmează  să  fie 
testată.  Aparatul  semnalizează  continuitate/rezistență  de  la  0  la  10  kΩ.  Dacă  există 
continuitate/rezistență până la 10 kΩ se aprinde ledul (3) şi se aude un bip. 
 

Continuitatea (<10 kΩ) poate fi verificată şi pentru componente precum diode, rezistențe, 
tranzistori. Respectați polaritatea corectă în cazul semiconductorilor (cablul roşu măsurători 
polul plus, cablul negru măsurători polul minus). 
 
Măsurarea tensiunii alternative (AC) 
Conduceți  cele  două  cabluri măsurători  spre  punctele măsurători  de  testat.  VC‐31  intră 
automat  în  funcțiune  la  o  tensiune  de  cca.  4,5 V AC.  Existența  tensiunii  alternative  este 
semnalizată prin zumzetul sirenei şi aprinderea ledului (3).  
 
Verificarea polarității la tensiune continuă (DC) 
Conduceți cele două cabluri măsurători spre punctele măsurători de testat.  
Dacă cablul roşu măsurători este conectat la polul plus, iar cel negru la polul minus se aude 
un bip şi se aprinde ledul (3). 
Dacă cablul roşu măsurători este conectat la polul minus, iar cablul negru la polul plus nu se 
aude bipul, iar ledul (3) nu se aprinde. 
Testul polarității poate fi efectuat la valori de tensiune continuă de la 1,5 la 400 V/DC.  
 
 
 

Testare disjunctoare diferențiale (întrerupător protecție FI) 
Conectați  cablul  roşu măsurători  la  fază  (L)  şi  cablul  negru măsurători  la  conductorul  de 
protecție (PE) al unei prize. În cazul unui disjunctor diferențial funcțional acesta ar trebui să 
se declanşeze, căci în cazul acestui test există un curent rezidual de 40 mA. 
Conectați  cele  două  cabluri  măsurători  cu  conductorul  neutru  (N)  şi  conductorul  de 
protecție (PE), disjunctorul diferențial nu se declanşează, ci se aude sunetul sirenei, iar ledul 
(3) se aprinde. 
 
Întreținerea aparatului şi evacuarea deşeurilor 
Verificați  în mod  regulat siguranța  tehnică a  testerului. Aparatul nu mai poate  fi  folosit  în 
siguranță dacă: 

‐ prezintă daune evidente 
‐ produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 

 

Curățați aparatul  în exterior numai cu o cârpă moale, umedă sau cu o perie. Nu folosiți  în 
niciun  caz  soluții  chimice  sau  agresive,  căci  acestea  pot  ataca  carcasa  sau  pot  influența 
funcționarea  corectă  a  aparatului.  Nu  deschideți  carcasa  decât  atunci  când  schimbați 
bateria.  
 
Evacuarea  
În  scopul  ocrotirii  şi  îmbunătățirii  calității  mediului  înconjurător,  al  protejării  sănătății 
omului şi al utilizării resurselor naturale cu prudență şi  în mod rațional, consumatorul este 
solicitat  să predea produsul devenit  inutilizabil  la orice punct de colectare  şi  reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Logo‐ul  reprezentând o pubelă  cu  roți barată  cu două  linii  în  formă de X  indică 
faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare 
şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să 
returneze  bateriile  şi  bateriile  reîncărcabile  uzate.  Aruncarea  lor  laolaltă  cu  deşeurile 
menajere este  interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase 

sunt  marcate  prin  simbolul  pubelei  cu  roți  barate.  Simbolul  indică  faptul  că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, 
Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă  puteți  debarasa  de  bateriile/bateriile  reîncărcabile  uzate,  în mod  gratuit,  la 
orice punct de colectare din localitatea dumneavoastră. 
Vă  respectați  astfel  obligațiile  legale  şi  contribuiți  la  protejarea  mediului 
înconjurător! 
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Date tehnice 
Alimentare:     baterie 9 V (IEC6F22) 
Test de continuitate:   0 – 10 kΩ (± 3kΩ) 
Test tensiune AC/DC:   max. 400 V 
Test polaritate DC:   1,5 ‐ 400 V/DC 
Curent rezidual FI (ELSB):   < 40mA / 230V 
Timp de descărcare:   cca. 1,5 sec. 
Frecvență sirenă:   0 – 20 kHz 
Categoria supratensiune:  CA TIII / 400V 
Lungime cablu măsurare:  80 cm 
Dimensiuni:     105 x 70 x 39 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 
Voltcraft (Lindenweg, D‐92242 Hirschau). 
Toate drepturile,  inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, 
microfilmare,  sau  prin  introducerea  în  sisteme  electronice  de  procesare  a  datelor,  necesită  în  prealabil  aprobarea  scrisă  a 
editorului. Retipărirea, chiar şi parțială, este interzisă.  
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi 
rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiințare prealabilă. 
 
Acest manual de utilizare  însoțeşte produsul. Manualul  include  instrucțiuni  importante privind punerea  în  funcțiune  şi operarea 
produsului. Înmânați acest manual şi altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. 
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