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1. Introducere 

 

Un aparat practic destinat detectării fără contact a tensiunii alternative AC. Existenţa 

tensiunii AC este semnalată prin aprinderea unui LED roşu şi semnal acustic. 

Carcasă robustă. Funcţie de autotestare. Aparatul funcţionează cu ajutorul bateriilor 

de tip AAA. Trebuie evitat orice contact cu umezeala.  

 

 

2.  Explicarea simbolurilor 

 

Fulgerul într-un triunghi vă avertizează despre prezenţa unui potenţial 

pericol de electrocutare. 

 

Semnul de exclamare într-un triunghi indică prezenţa unor instrucţiuni 

importante de care trebuie să ţineţi cont. 

 

Aparatul oferă o izolaţie de bază cu izolaţie suplimentară. 

 

Aparatul este creat pentru a rezista la tensiuni tranzitorii de la instalaţii 
fixe şi circuite din clădiri. Este vorba de pildă de echipamente 
industriale cu conexiune permanentă şi instalaţiile electrice industriale.  
 

Aparatul este creat pentru a rezista la tensiuni tranzitorii care 
alimentează instalaţiile electrice din clădiri sau care distribuie curentul 
spre diferite sisteme.  

 
 

3. Instrucţiuni de siguranţă 

 

 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau 

pagube rezultate din utilizarea improprie a produsului sau fără să se 

ţină cont de instrucţiunile de operare. 

De asemenea, producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea 

pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului şi consecinţele care decurg 

din aceasta. În astfel de cazuri garanţia va fi declarată nulă!  
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Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii 

importante care trebuie respectate cu stricteţe. Transformările sau 

modificările neautorizate nu sunt aprobate din motive de securitate. 

 

Siguranţă personală 

 Acest produs nu este o jucărie, prin urmare nu trebuie lăsat la 

îndemâna copiilor. 

Siguranţa produsului 

 Atunci când testerul este folosit în combinaţie cu alte dispozitive, 

respectaţi instrucţiunile de utilizare şi notificările de siguranţă. 

 Tensiunea dintre dispozitivul de măsurare şi pământ nu trebuie 

să depăşească 1000 V în categoria III de supratensiune, 

respectiv 600 V în categoria IV de supratensiune. 

 Acest aparat poate fi utilizat doar într-un mediu non-conductiv 

sau unul în care conductivitatea cauzată de condensare are loc 

ocazional. 

 Aparatul nu trebuie suspus la stres mecanic. 

 Testerul nu trebuie expus la temperaturi extreme, direct în soare, 

vibraţii intense sau umezeală. 

 Acest dispozitiv trebuie ferit de lichide şi umiditate. În caz de 

utilizare în aer liber, aparatul trebuie folosit doar în condiţii 

meteorologice corespunzătoare sau cu echipament de protecţie 

adecvat. 

Siguranţa bateriilor 

 În momentul introducerii bateriilor trebuie respectată polaritatea 

corectă. 

 Pentru a evita deteriorarea prin scurgere, bateriile trebuie scoase 

în cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă de 

timp.  

 Bateriile scurse sau deteriorate pot cauza arsuri în contact cu 

pielea. În consecinţă, folosiţi mănuşi de protecţie adecvate pentru a 

înlătura bateriile deteriorate sau scurse. 
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 Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sau animalelor de 

companie, deoarece există riscul ca aceştia să le înghită. 

 Toate bateriile trebuie schimbate cu altele noi concomitent. 

Amestecarea bateriilor noi cu cele vechi poate cauza scurgerea 

acestora sau distrugerea aparatului. 

 Bateriile nu trebuie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. 

Niciodată să nu reîncărcaţi baterii nereîncărcabile. Există risc de 

explozie! 

Diverse  

 Service-ul, ajustările sau orice tip de reparaţie pot fi făcute doar 

de un specialist. 

 

 

 

4. Elemente de operare 

 

 
 

1. Vârful detector 

2. Buton de pornire-oprire 

3. Dispozitiv de apucare 

4. Capacul compartimentului bateriei 

5. Buton de pornire a LED-ului 

6. LED 
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5. Funcţionarea 

 

1. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi testerul dacă funcţionează şi dacă toate 

circuitele sale sunt funcţionale.  

2. Apăsaţi pe butonul de pornire-oprire (2) pentru a porni testerul. Un dublu bip 

vă avertizează că aparatul a pornit. Detectorul (1) va pâlpâi indicând buna 

funcţionare a testerului.  

3. Plasaţi vârful detector în zona pe care doriţi s-o verificaţi. Dacă testerul va 

detecta curent AC, vârful detector va lumina şi aparatul va avertiza acest fapt 

şi sonor. 

4. Aparatul se va decupla automat după 3 minute de neutilizare. Altfel puteţi să-l 

închideţi apăsând pe butonul (2). Un sunet lung va indica faptul că aparatul s-

a închis. 

5. Ţineţi apăsat butonul LED (5) pentru a pornit LED-ul (6). Lăsaţi butonul (5) 

pentru al opri. 

 

Tensiunea poate fi prezentă chiar şi în cazul în care aceasta nu este 

afişată. Operaţiunea de măsurare poate fi afectată de diferenţele de 

design ale soclurilor, de tipul şi grosimea izolaţiei. Aparatul nu poate 

detecta tensiunea din interiorul unui cablu armat, unui cablu amplasat într-o 

conductă sau din spatele unor panouri şi/sau incinte metalice. 

 

 

 

6. Înlocuirea bateriilor 

Când indicatorii nu se mai văd bine sau sunetele nu se mai aud bine, trebuie 

să înlocuiţi bateria. 

1. Apăsaţi pe clipul de la compartimentul bateriilor (4) şi scoateţi capacul 

acestuia. 

2. Înlocuiţi bateriile uzate cu altele noi AAA, respectând polaritatea corectă.  

3. Puneţi la loc capacul compartimentului bateriilor. 
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7. Întreţinere 

Închideţi aparatul când îl ştergeţi de praf pentru a nu crea câmp electrostatic. 

Nu utilizaţi substanţe abrazive sau solvenţi  

 

 

8. Eliminarea elementelor uzate 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, 

pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza 

resursele naturale în mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să 

predea toate echipamentele electronice şi electrice nefuncţionale 

la centrele de colectare special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu 

două linii indică necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat de 

deşeurile menajere. 

Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile 

Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii 

reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de colectare. Este interzisă 

dezafectarea bateriilor şi acumulatorilor împreună cu deşeurile 

menajere. Bateriile şi acumulatorii conţin elemente periculoase 

pentru mediu şi sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt 

inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( Cd - Cadmiu, Hg - 

Mercur, Pb - Plumb).   

 

 

9. Date tehnice 

Aria de măsurare a tensiunii:……............. 90-1000V~, 50-60Hz 
Categorie supratensiune:………………… 1000V, CATIII; 600V, CAT IV 
Grad de poluare:…………………………… 2 
Sursă de alimentare:………………………. 2 baterii AAA 
Temperatura de operare:…………………. -10°C ... 50°C 
Temperatura de depozitare:……………… -10°C ... 50°C 
Umiditate:……………………………………. 95%, fără condensare (0 la 30°C) 

           Tensiune AC:……………………………….. max. 1000 V 
           Test tensiune:………………………………. 90 - 1000 V/AC 
           Dimensiuni: (L x W x H):…………………… 152 x 23 x 20 mm 
           Greutate:…………………………………….. circa 49 g 
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