
 

 

Uživatelská příručka bezdotykového detektoru napětí 
 
VAROVÁNÍ 
 
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a přísně dodržujte bezpečnostní pravidla a upozornění, upozornění a varování 
uvedená v návodu k použití. 
 
UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob: 
 

- Pokud není detektor napětí používán podle pokynů, může být narušena nebo zneplatněna ochranná funkce poskytovaná elektrickou 
tužkou. 

- Nepoužívejte, pokud není zobrazen displej. 

- Před použitím detektoru napětí otestujte známý zdroj napájení, abyste se ujistili, že detektor napětí je v dobrém provozním stavu. 

- Při použití detektoru napětí může být přítomno napětí i v případě, že nedojde k žádné indikaci nebo k alarmu. Detektor napětí 
indikuje efektivní napětí, když napájecí napětí generuje elektrostatické pole s dostatečnou intenzitou. Pokud je intenzita pole velmi 
slabá, detektor napětí nemůže detekovat existenci napětí. Existenci napětí může ovlivnit několik faktorů, mimo jiné: stíněné 
vodiče/kabely, tloušťka a typ izolace, vzdálenost od zdrojů napětí, rozdíly v kompletních izolátorech, provedení zásuvky atd. 

- Nepoužívejte detektor napětí, pokud je poškozený nebo pokud nefunguje správně. Před použitím zkontrolujte, zda je špička sondy 
prasklá nebo zlomená. Pokud máte dotaz, zašlete jej prosím včas na opravu. 

- Nepoužívejte jmenovité napětí překračující značku na detektoru napětí. 

- Při testování napětí nad 30 V buďte zvlášť opatrní, protože takovému napětí hrozí úraz elektrickým proudem. 

- Dodržujte místní a národní bezpečnostní předpisy a používejte vhodné ochranné prostředky v souladu s místními nebo národními 
úřady. 

 
STRUKTURA PŘÍSTROJE 
 
1. Sonda (snímač NCV) 
2. Svítilna 
3. Indikátor signálu 
4. Zobrazit 
5. Vypínač 
6. Citlivost/Svítilna (s indikátorem citlivosti) 
7. Kryt baterie 
 
POPIS PROVOZU 
 
Zapnutí/vypnutí 
 
Stiskněte vypínač a držte jej déle než 1 sekundu. Přístroj zabzučí, obrazovka se rozsvítí a vstoupí do testovacího stavu. Když je 
napájení zapnuté a bylo stisknuto tlačítko napájení, přístroj se vypne. 
 
Vysoká/nízká citlivost 
 
Po otevření napájení je výchozí testovací stav nízké citlivosti. 
Tlačítkem citlivosti/svítilny lze přepínat na vysokou nebo nízkou citlivost (méně než 1 sekunda). Pokud svítí kontrolka citlivosti, jedná se 
o vysoce citlivý testovací stav. Testovací stav s nízkou citlivostí je při zhasnutí. 
 
Poznámky: 
Vysoká citlivost: 12-1000 V 
Nízká citlivost: 48-1000 V 
 
Svítilna 
 
Stiskněte tlačítko citlivosti/svítilny a držte jej déle než 2 sekundy. Svítilna je otevřená; Svítilna se uzavře stisknutím tlačítka 
citlivosti/svítilny a podržením déle než 2 sekundy. Žádný signál a žádná operace – bude automaticky vypnuto po 3 minutách. 
 
Detekce střídavého napětí 
 
Sonda detektoru napětí je umístěna blízko střídavého napětí. Když je indukováno napětí, bude svítit signální světlo. Sloupec obrazovky 
se bude zvyšovat nebo snižovat, jakmile je indukována intenzita signálu napětí, a tón pípnutí bude s rychlostí signálu rychlejší nebo 
pomalejší. 
 
Poznámka 1: protože struktura soketu je odlišná, pokud se změnou barvy podsvícení nerozlišuje živé a neutrální, obecně podle 
rozlišené intenzity signálu. 
 
Poznámka 2: Rozlišujte živé a neutrální, pokud jsou živé a neutrální blízko, mohou být tyto dvě řádky, pokud možno, odděleny; je 
pravda, že není oddělitelný a lze jej rozlišit podle intenzity signálu. Jedním ze silných signálů je živý vodič a neutrální vodič se slabým 
signálem. 
 
Automatické vypnutí 
 
Přibližně po 3 minutách bez jakékoli operace a bez detekce signálu se detektor napětí automaticky vypne, aby se prodloužila životnost 
baterie. 
 
Indikace slabé baterie 



 

 

 
Když napětí baterie klesne na méně než 2,5 voltu, na displeji se zobrazí signál „slabá baterie“. Když napětí baterie klesne na méně než 
2,3 V, detektor se automaticky vypne. Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji. 
 
Technické specifikace 
 
Provozní napětí: 
 
Střídavé napětí: 12-1000 V. 
50/60 Hz 
 
Aplikační prostředí: 
provozní teplota: 0-40 °C 
skladovací teplota: -10-50 °C 
Vlhkost: < 95 % 
Nadmořská výška: < 2000 m 
Dodržování bezpečnosti: 
CAT. III 1000 V 
CAT.IV 600 V: CE 
 
Baterie: 2 x 1,5 V AAA 
 
Výměna baterie 
 
Otočte kryt baterie, poté vyjměte starou baterii a vložte novou baterii podle kladných a záporných pólů baterie. 
 
Varování: 
 
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nemělo by být víčko baterie před zajištěním testováno napěťovou sondou. 
 
 
Čištění 
 
Čistěte vlhkým hadříkem. 
Poznámky: Po vyčištění musí být detektor napětí před použitím vysušen. 


