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Cod produs 122992 

TESTER TELESCOPIC DE CURENT  
Model DA50-EU 

 

RO MANUAL DE UTILIZARE 
 
 
 

 
 
 
 

Siguranţă 
 

AVERTISMENT:  

Risc de electrocutare. Înainte de utilizare testaţi întotdeauna testerul de curent pe un circuit de curent cunoscut 
pentru a verifica dacă funcţionează corect. 

AVERTISMENT:  

Risc de electrocutare. Ţineţi mâinile şi degetele pe mânerul aparatului şi departe de vârful sondei. 

AVERTISMENT: 

Utilizarea aparatului în alte moduri decât cele menţionate de producător poate afecta protecţia oferită de aparat.  

ATENŢIE:  

Citiţi, înţelegeţi şi respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare din acest manual înainte de a utiliza produsul. 
Nu încercaţi să reparaţi acest aparat. Nu conţine piese reparabile de către utilizator.  
Nu expuneţi aparatul la temperaturi extreme sau umiditate ridicată. 
Nu utilizaţi aparatul dacă este ud sau defect. 
Nu aplicaţi tensiuni mai mari decât tensiunea nominală între vârful sondei şi pământ.  
Nu utilizaţi aparatul cu carcasa deschisă. 

 

 

Acest simbol în combinaţie cu un alt simbol sau aparat indică faptul că utilizatorul trebuie să citească manualul de 
utilizare pentru mai multe informaţii. 

 

Acest simbol în combinaţie cu un alt aparat indică faptul că în condiţii normale de utilizare pot exista tensiuni 
periculoase. 

 
Izolaţie dublă. 

 
 

Date tehnice 
 

Sensibilitate la curent 200 mA la 0.2” 
Lăţime de bandă 50/60 Hz 
Temperatură de funcţionare 0 până la 50

o
C (32 până la 122

o
F) 

Temperatură de depozitare -20 până la 60
o
C (-4 până la 140

o
F) 

Altitudine de funcţionare sub 2000 m 
Umiditate relativă 80% până la 31

o
C, în scădere până la 50% la 50

o
C 

Baterii  2 baterii de 1,5V (LR44/AG13) 
Dimensiuni/masă 195 x 62 x 30 mm (7,7 x 2,4 x 1,2”) / 148 g (5,2 oz) 
Siguranţă  Pentru utilizare în interior şi conform categoriei IV de supratensiune 600V şi 

categoriei III de supratensiune 1000V,  
grad de poluare 2. 
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Descriere 
 

1. Senzor curent 
2. Led indicator PORNIRE şi curent 
3. Reglaj sensibilitate (în spate) 
4. Întrerupător ON/OFF (PORNIT/OPRIT) 
5. Compartimentul bateriilor 
6. Tub telescopic 
7. Compartimentul sondei 
8. Mâner 
 

Instrucţiuni de utilizare 
 

DETECTAREA TENSIUNII AC 
1. Extrageţi vârful sondei din compartiment şi apoi extindeţi tubul telescopic. 
2. Rotiţi tubul în poziţia LOCKED (BLOCATĂ) conform imaginilor. 
3. Glisaţi întrerupătorul ON/OFF în poziţia ON. Ledul verde de PORNIRE se va aprinde, iar ledul roşu de detectare a curentului 

clipeşte. 
4. Reglaţi (scădeţi) sensibilitatea până ce ledul indicator roşu de curent se stinge şi semnalul sonor se opreşte. 
5. Deplasaţi vârful sondei în apropierea conductorului de curent până ce vârful se aprinde şi semnalul sonor porneşte. 
6. Reglaţi încet sensibilitatea şi reduceţi distanţa dintre sondă şi conductor până ajungeţi la punctul de precizie maximă pentru 

identificarea conductorului.  

7. Pentru a opri semnalizarea sonoră glisaţi întrerupătorul ON/OFF în poziţia . 
 

NOTĂ: Semnalele RF din imediata apropiere a testerului pot cauza declanşarea ledului indicator şi a semnalului sonor, care vor 
funcţiona continuu. Aşteptaţi să dispară semnalul RF şi apoi continuaţi detectarea. 

  

Instalarea bateriilor 
 

1. Deşurubaţi vârful sondei.. 
2. Introduceţi două baterii de 1,5 V (respectând polaritatea corectă). 
 

NOTĂ: Dacă testerul nu funcţionează corect, verificaţi bateriile pentru a vă asigura că sunt în stare bună şi instalate corect.  
 
Evacuarea 

  

 
Odată ce aparatul şi-a încheiat perioada de funcţionare, evacuaţi‐l conform reglementărilor în vigoare. 

© 2012 Extech Instruments Corporation (o companie FLIR)  
© 2012 German Electronics SRL (pentru ediţia în limba română)  

 
Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul de reproducere parţială sau integrală prin orice mijloace. 

www.germanelectronics.ro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ca utilizator final, sunteţi obligat prin lege (Legea privind evacuarea bateriilor) să returnaţi bateriile şi 
acumulatoarele uzate; se interzice evacuarea lor împreună cu deşeurile menajere! Puteţi returna 
bateriile/acumulatoarele uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în magazinele care 
comercializează baterii/acumulatoare! 

http://www.germanelectronics.ro/
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

 
Producătorul:  Conrad Electronic SE 
 
Titularul licenţei:  Conrad Electronic SE 
 
Adresa:   Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau 

Germania 
 

 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tipul echipamentului:  TESTER TELESCOPIC DE CURENT EXTECH DA50-EU 
 
Cod produs:   122992 
  

 
este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente: 

 

EN 61326-1: 2006; 
EN 61326-2-2: 2006; 
EN 61010-1: 2001; 

 
 

Titlul şi numărul/data normei/lor sau documentelor 
Conform reglementărilor 

 

2004/108/EC 
2006/95/EC 

 
 
 
 
 
 

 
Hirschau, 16 aprilie 2009 
Locul şi data emiterii  

Numele şi semnătura producătorului/ 
reprezentantului autorizat 

 
 


