
SC G
ERMAN E

LE
CTRONIC

S S
RL

Tester de tensiune pentru maşină 

Cod produs: 843580 

 

 

Vă rugăm să citiţi şi să respectaţi întocmai următoarele instrucţiuni de utilizare. 

Garanţia nu acoperă avariile rezultate în urma nerespectării acestor instrucţiuni de 

utilizare. Înainte de utilizare citiţi cu mare atenţie aceste instrucţiuni.  

 

Domeniu de aplicare 

Testerul de tensiune se foloseşte la maşini cu o tensiune de bord 12V DC. Permite testarea 

cablurilor, siguranţelor etc. Nu-l puneţi sub tensiune mai mult de 30 de secunde. Testerul este 

dotat cu bec 12V/3W. O utilizare diferită de cea descrisă aici poate deteriora aparatul şi poate 

duce la accidente cu şocuri electrice sau scurtcircuite. Este interzisă demontarea produsului sau 

modificarea lui.  

Acest produs este realizat în conformitate cu directiva CEE 89/336. 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

 Aveţi tot timpul la îndemână un extinctor cu CO2. 

 Purtaţi ochelari de protecţie pentru a vă proteja ochii de acid de baterie, praf, piese de maşină 

care se desfac. 

 Când motorul este în mers, nu priviţi niciodată spre intrarea aerului în carburator. În caz de 

proastă funcţionare, e posibil să iasă flacără de acolo. 

 Când motorul este pornit, nu atingeţi niciodată piesele în mişcare, ventilatorul, cureaua etc. 

 Dacă aveţi păr lung, prindeţi-l. Nu lucraţi niciodată cu haine largi sau cu cravată deasupra 

motorului pornit. Evitaţi purtarea bijuteriilor. 

 Locul dumneavoastră de lucru trebuie să fie suficient aerisit, pentru că gazele de eşapament 

sunt foarte toxice. 

 Maşina dvs. trebuie să fie imobilizată cu frâna de mână trasă. 

 Nu atingeţi niciodată eşapamentul sau sistemul de răcire, vă puteţi arde. 

 Nu deschideţi buşonul rezervorului de lichid de răcire când motorul este pornit. 

 Nu fumaţi când lucraţi la maşină. Vaporii de gaz degajaţi de la baterie sunt explozibili. 
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 Nu intraţi în contact cu acidul de baterie! Acesta poate ataca materialul hainelor dvs. si apoi 

pielea sau ochii. 

 La demarare, poate fi o tensiune de 50000 V. Pericol! 

 Atunci când lucraţi la sistemul de aprindere, folosiţi cleşti izolaţi. 

 Cricul trebuie folosit exclusiv pentru schimbare roţilor. Nu verificaţi niciodată o maşină care 

este ridicată pe cric. 

 Nu lăsaţi testerul la îndemâna copiilor! 

 În cadrul instituţiilor, folosirea aparatelor trebuie să se facă conform reglementărilor 

profesionale în vigoare pentru utilaje şi instalaţii electrice. În şcoli, centre de formare, ateliere de 

lucru, aparatul trebuie folosit în mod responsabil numai de personal calificat. 

 Înainte de fiecare utilizare, verificaţi aparatul. Utilizaţi numai cablul furnizat. 

 În timpul măsurării, nu atingeţi niciodată, chiar şi indirect branşamentul. Risc de şoc electric. 

 Dacă aparatul nu mai funcţionează la parametrii normali, trimiteţi-l imediat în service. O 

funcţionare normală nu mai este posibilă dacă testerul prezintă deteriorări sau dacă el nu mai 

funcţionează după o lungă perioadă de stocare în condiţii nefavorabile sau dacă a fost transportat 

în condiţii necorespunzătoare. 

 

Funcţionarea 

Deschideţi capul de protecţie. Prindeţi clema crocodil la polul negativ al bateriei. Vârful ascuţit 

poate fi folosit şi pentru a verifica cablurile izolate, dacă sunt sub tensiune. Puteţi măsura şi 

siguranţele sau becurile de la farurile maşinii. Lampa testerului se aprinde în prezenţa tensiunii. 

Odată măsurătoarea efectuată, puneţi capul de protecţie la loc.  

Atenţie! Nu ţineţi aparatul sub tensiune mai mult de 30 de secunde.  

Dacă becul testerului este defect, desfaceţi capacul din spate cu grijă. Înlocuiţi-l cu unul de 

acelaşi tip. Închideţi capacul la loc.  

Atenţie! Siguranţele şi lămpile defecte trebuie înlocuite cu altele noi de acelaşi tip!  




