
 

 

Érintés nélküli feszültségérzékelő felhasználói kézikönyve 
 
FIGYELEM 
 
Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és szigorúan tartsa be a használati utasításban felsorolt 
biztonsági szabályokat, valamint a figyelmeztetéseket. 
 
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ FIGYELMEZTETÉS 
 
A lehetséges áramütés vagy személyi sérülések elkerülése érdekében; 
 

- Ha a feszültségérzékelőt nem az utasításoknak megfelelően használják, akkor az elektromos ceruza által biztosított védelmi funkciót 
befolyásolhatja vagy érvénytelenítheti. 

- Ne használja, ha a kijelző nem jelenik meg. 

- A feszültségérzékelő használata előtt ellenőrizze az ismert tápegységet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a feszültségérzékelő jó 
működési állapotban van-e. 

- Feszültségdetektor használatakor feszültség lehet, még akkor is, ha nincs jelzés vagy nincs hangjelzés. A feszültségdetektor azt a 
tényleges feszültséget jelzi, amikor a tápfeszültség elegendő intenzitású elektrosztatikus mezőt generál. Ha a térerő nagyon gyenge, 
a feszültségdetektor nem képes felismerni a feszültség fennállását. A feszültség meglétét több tényező befolyásolhatja, ideértve, de 
nem korlátozva az alábbiakat: árnyékolt vezetékek/kábelek, a szigetelés vastagsága és típusa, a feszültségforrásoktól való távolság, 
a teljes szigetelők különbségei, aljzat kialakítása stb. 

- Ne használjon feszültségérzékelőt, ha sérült vagy nem képes megfelelően működni. Használat előtt ellenőrizze, hogy a szonda 
csúcsa repedt-e vagy törött-e. Ha kérdés merül fel, kérjük, küldje el időben javításra. 

- Ne alkalmazza a feszültségérzékelő jelölését meghaladó névleges feszültséget. 

- A 30 V feletti feszültség tesztelésekor legyen különösen óvatos, mert az ilyen feszültségnek áramütés veszélye áll fenn. 

- Vegye figyelembe a helyi és nemzeti biztonsági előírásokat, és a helyi vagy nemzeti hatóságokkal összhangban használjon 
megfelelő védőfelszerelést. 

 
A MÉRŐSZERKEZET 
 
1. Szonda (NCV érzékelő) 
2. Zseblámpa 
3. Jelzőlámpa 
4. Kijelző 
5. Hálózati kapcsoló 
6. Érzékenység/Zseblámpa (érzékenységjelzővel) 
7. Akkumulátor fedél 
 
MŰKÖDÉSI LEÍRÁS 
 
Be- és kikapcsolás 
 
Nyomja meg a bekapcsológombot, és tartsa nyomva legalább 1 másodpercig. A készülék zümmög, a képernyő kigyullad és belép 
tesztállapotba. Ha be van kapcsolva és a megnyomták bekapcsológombot, a készülék kikapcsolódik. 
 
Magas/alacsony érzékenység 
 
Az energia kinyitásakor az alacsony érzékenységű teszt állapota alapértelmezett. 
Az érzékenység/zseblámpa gomb nagy és alacsony érzékenységgel kapcsolható (kevesebb mint 1 másodperc). Ha az 
érzékenységjelző lámpa világít, ez egy nagyon érzékeny tesztállapot. Alacsony érzékenységű tesztállapot oltáskor. 
 
Megjegyzés: 
Magas érzékenység: 12-1000 V 
Alacsony érzékenység: 48-1000 V 
 
Zseblámpa 
 
Nyomja meg az érzékenység/zseblámpa gombot, és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig. A zseblámpa kinyíl; A zseblámpát az 
érzékenység/zseblámpa gomb megnyomásával és több mint 2 másodpercig tartó nyomásával lehet kikapcsolni. Nincs jel és nem 
használják – 3 perc múlva automatikusan kikapcsol. 
 
Váltakozó feszültség érzékelés 
 
A feszültségdetektor szonda a váltakozó feszültség közelében van. A feszültség indukálásakor a jelzőfény kigyullad. A képernyő 
oszlopdiagramja magasabb vagy alacsonyabb lesz, amikor a feszültségjel-intenzitást indukálják, és a sípolás gyorsabb vagy lassabb 
lesz a jelintenzitással. 
 
1. megjegyzés: Mivel a foglalat szerkezete eltérő, ha nem a háttérvilágítás színének megváltozása határozza meg az élő és semleges 
különbséget, általában az észlelt jelintenzitás szerint kell megkülönböztetni. 
 
2. megjegyzés: Különbséget kell tenni az élő és a semleges között, ha az élő és semleges közel van, a két vonal a lehető 
leggyorsabban elválasztható; igaz, hogy nem választható el, és a jel intenzitása alapján megkülönböztethető. Az egyik erős jel az élő 
vezeték és a gyenge jelű semleges vezeték. 
 
Automatikus kikapcsolás 
 



 

 

Körülbelül 3 perc múlva, bármilyen művelet nélkül, és nincs jelérzékelés, a feszültségdetektor automatikusan leáll, hogy 
meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. 
 
Alacsony az akkumulátor feltöltése 
 
Ha az akkumulátor feszültsége kevesebb, mint 2,5 volt, a kijelzőn az „alacsony töltöttség” jel jelenik meg. Ha az akkumulátor 
feszültsége kevesebb mint 2,3 voltra csökken, a feszültség detektor automatikusan kikapcsol. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 
alacsony, kérjük, cserélje ki az akkumulátort. 
 
Műszaki adatok 
 
Üzemi feszültség: 
 
Váltakozó feszültség: 12-1000V. 
50 / 60Hz 
 
Alkalmazás környezet: 
Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C 
Tárolási hőmérséklet: -10-50 °C 
Páratartalom: < 95 % 
Magasság: < 2000 m 
Biztonsági előírások: 
CAT. III 1000V 
CAT.IV 600V: CE 
 
Elem: 2 x 1,5 V AAA 
 
Akkumulátorcsere 
 
Forgassa el az akkumulátor fedelét, vegye le a régi akkumulátort, és helyezze be az új akkumulátort az akkumulátor pozitív és negatív 
utasításai szerint. 
 
Figyelem: 
 
Az áramütés elkerülése érdekében az akkumulátor fedelét reteszelés előtt nem szabad feszültségmérővel ellenőrizni. 
 
 
Tisztítás 
 
Tisztítsa meg nedves ruhával. 
Megjegyzés: Tisztítás után a feszültségérzékelőt felhasználás előtt meg kell szárítani. 


