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MANUAL DE UTILIZARE 

 
1. Domenii de utilizare 

 

Aparatul este conceput pentru măsurarea directă, respectiv 
indirectă a tensiunii  în domeniul 12  ‐ 15 V/AC, respectiv 12 
V/DC. Valoarea  tensiunii este afişată pe un ecran. Aparatul 
poate fi folosit numai în spații interioare uscate. 
 

Acest  produs  este  testat  EMV  şi  este  realizat  conform 
directivelor naționale şi europene în vigoare. Declarația de 
conformitate  şi  documentația  necesară  se  află  în  posesia 
producătorului. 
 

Din motive  legate  de  siguranță  şi  autorizare  (CE)  nu  sunt 
permise  reconfigurarea  şi/sau  modificarea  arbitrară  a 
produsului. Dacă  folosiți aparatul  în alte  scopuri decât cele 
pentru care a fost proiectat puteți dăuna produsului. În plus 
există  şi  alte  pericole,  precum  incendiu,  scurtcircuitare, 
electrocutare etc. Respectați întocmai instrucțiunile de sigu‐
ranță! Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare îna‐
inte de a începe să utilizați produsul. Înmânați acest manual 
şi altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
 

2. Conținut colet 
 

• Tester tensiune 
• Capac din plastic 
• Manual de utilizare 

 
3. Instrucțiuni de siguranță 

 

Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Vă 
rugăm  citiți  în  întregime  manualul  de  utilizare 
înainte  de  a  începe  să  utilizați  produsul.  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!  

 

Persoane/produs 
• Produsul nu este o  jucărie, de aceea nu are ce căuta  în 

mâinile copiilor sau în apropierea animalelor de casă. 
• Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 

lăsate  la  voia  întâmplării,  căci  acestea  pot  deveni 
periculoase pentru copii. 

• Feriți  aparatul  de  contactul  direct  cu  razele  soarelui, 
căldură  sau  frig  extrem,  umiditate,  vibrații  puternice, 
praf, gaze inflamatoare, aburi sau solvenți.  

• Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice puternice. 
• Dacă observați că aparatul nu mai poate fi operat în sigu‐

ranță,  deconectați‐l  şi  asigurați‐vă  că  nu  mai  poate  fi 
operat. 

• Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
‐ prezintă daune evidente 

‐ nu mai funcționează corect 
‐  produsul  a  fost  depozitat  în  condiții  improprii  o 
perioadă mai lungă de timp sau 
‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 

• Manevrați produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căde‐
rea  chiar  şi  de  la  înălțimi  relativ  mici  pot  defecta 
aparatul.  

• Respectați  instrucțiunile de  siguranță  şi utilizare pentru 
aparatele la care se conectează testerul de tensiune. 

• În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcționarea aparatului 
se face doar sub supravegherea personalului specializat. 

• Dacă produsul este  folosit  în medii profesionale  trebuie 
respectate  normele  legale  privind  protecția  la  locul  de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

• Nu  purtați  bijuterii,  brățări,  inele metalice  sau  conduc‐
toare  atunci  când  lucrați  cu  surse  de  alimentare  sau 
încărcătoare.  Nu  conectați  sub  nicio  formă  sursele  de 
alimentare sau încărcătoarele la oameni sau animale. 

Diverse 
• Adresați‐vă unui  specialist dacă  aveți nedumeriri  legate 

de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 
• Întreținerea, operațiile de ajustare şi de reparații nu pot 

fi realizate decât de către personal specializat. 
• Dacă  aveți  alte  întrebări  la  care  nu  găsiți  răspunsul  în 

acest manual  vă  rugăm  să  vă  adresați departamentului 
nostru tehnic sau specialiştilor. 

 
4. Punerea în funcțiune 

 

1. Îndepărtați  capacul  de  protecție  înainte  de  punerea  în 
funcțiune a aparatului. 

2. Reaşezați capacul atunci când nu mai folosiți testerul de 
tensiune. 

 

Măsurarea directă a tensiunii alternative (AC) 
1. Setați sonda test pe poziția „Direct test”. 
2. Atingeți obiectul de testat cu vârful metalic al testerului. 
3. Dacă  există  tensiune  pe  ecran  apar  simbolul  fulger 

precum  şi  câteva  cifre.  Cifrele  sunt  împărțite  în  cinci 
grupe cu ajutorul simbolului V. Cele cinci grupe sunt: 12, 
36,  55,  110  respectiv  230  V.  Ultima  grupă  de  cifre  ce 
apare pe ecran este valoarea măsurată aproximativă.  

 
Tensiunea măsurată este de 230 V.  
 

Măsurarea directă a tensiunii continue (DC) 
1. Setați sonda pe poziția „Direct test” şi aşezați altă sondă 

pe polul minus al obiectului de măsurat (sau invers). 
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2. Atingeți  vârful  metalic  al  testerului  cu  polul  plus  al 
obiectului de măsurat. 

3. Dacă  există  tensiune  pe  ecran  apar  simbolul  fulger  şi 
câteva  cifre.  Cifrele  sunt  împărțite  în  cinci  grupe  cu 
ajutorul  simbolului V. Cele  cinci grupe  sunt: 12, 36, 55, 
110  respectiv 230 V. Ultima grupă de  cifre  ce apare pe 
ecran este valoarea măsurată aproximativă. 
 

Măsurarea indirectă a tensiunii alternative (AC) 
Nu atingeți firul ce atârnă liber. Nu atingeți decât 
cablurile ce au izolație corespunzătoare. 
 

1. Aşezați sonda măsurători pe poziția „Inductante, break‐
point test”. 

2. Aşezați vârful metalic al testerului  în apropierea cablului 
pe care doriți să‐l testați. 

3. Pentru  a  obține  performanțe  optime  separați  liniile 
paralele  sau  cuprindeți  cu mâna  cablul  testat  pentru  a 
elimina interferențele.  

4. Dacă  există  tensiune  pe  ecran  apar  simbolul  fulger  şi 
câteva  cifre.  Pe  ecran  nu  apare  nimic  dacă  nu  există 
tensiune. 

 
 

5. 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 

împreună cu gunoiul menajer. 
 

6. Date tehnice 
 

 

Domeniul de testare:   12 ‐ 250 V/AC, 12 V/DC 
Afişare:   12, 36, 55, 110, 230 V 
Dimensiuni (l x Î x A):   132 x 19 x 16 mm  
Masă:   20 g  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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