
 

 

Bezdotykowy Detektor Napięcia, Instrukcja Użytkownika 

 

UWAGA 

 

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji użytkownika przed skorzystaniem z urządzenia, oraz o 

ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie ostrożności zgodnie z ostrzeżeniami 

zawartymi w tej instrukcji. 

 

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

 

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: 

 

- Jeżeli detektor napięcia jest wykorzystywany niezgodnie z instrukcją, funkcje ochrony 

wbudowane w urządzenie mogą być całkowicie lub częściowo nieskuteczne. 

- Nie korzystać, jeżeli wyświetlacz nie wyświetla. 

- Przed skorzystaniem z detektora napięcia, przetestuj znane źródło napięcia aby upewnić się, czy 

detektor pracuje poprawnie. 

- Podczas korzystania z detektora napięcia, nawet jeśli nie ma wskazania lub alarmu dźwiękowego, 

napięcie może nadal występować. Detektor napięcia wskazuje napięcie skuteczne, gdy napięcie 

zasilające wytwarza wystarczające natężenie pola elektrostatycznego. Jeśli natężenie pola jest 

bardzo słabe, detektor napięcia nie może wykryć istnienia napięcia. Na istnienie napięcia może 

mieć wpływ kilka czynników, w tym między innymi: ekranowane przewody / kable, grubość i 

rodzaj izolacji, odległość od źródeł napięcia, różnice izolatorów, konstrukcja gniazd itp. 

- Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest uszkodzone lub nie funkcjonuje poprawnie. Przed użyciem 

sprawdź, czy końcówka sondy nie jest pęknięta lub złamana. Jeśli zaistnieją jakiekolwiek 

wątpliwości, wyślij urządzenie do naprawy jak najszybciej. 

- Nie poddawać działaniu napięć przekraczających napięcia oznaczone na detektorze. 

- Przy testowaniu napięć powyżej 30 voltów, zachować szczególną ostrożność – takie napięcia 

oznaczają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

- Stosować się do wszystkich lokalnych przepisów i zaleceń bezpieczeństwa. Zawsze stosować 

odpowiedni sprzęt ochronny, zgodnie z zaleceniami lokalnymi lub krajowymi. 

 

STRUKTURA MIERNIKA 

 

1. Sonda (czujnik NCV) 
2. Latarka 
3. Wskaźnik sygnału 
4. Wyświetlacz 
5. Przełącznik zasilania 
6. Czułość / Latarka (ze wskaźnikiem czułości) 
7. Pokrywa baterii 

 

OPIS DZIAŁANIA 

 

Przełącznik zasilania 

 

Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez dłużej niż sekundę. Gdy odezwie się brzęczyk, a 

wyświetlacz się włączy, urządzenie wejdzie w tryb testu. Przy włączonym urządzeniu, wciśnij 

przycisk zasilania aby wyłączyć. 

 

Wysoka/Niska czułość 

 



 

 

Tryb niskiej czułości jest trybem domyślnym po włączeniu urządzenia. 

Przycisk czułości/latarki może przełączać między trybami czułości (wcisnąć przez poniżej 1 

sekundy). Gdy zapalona jest kontrolka czułości, urządzenie znajduje się w trybie wysokiej czułości. 

Tryb niskiej czułości oznacza zgaszona kontrolka. 

 

Uwagi: 

Wysoka czułość: 12-1000V 

Niska czułość: 48-1000V. 

 

Latarka 

 

Wciśnij przycisk czułości/latarki i przytrzymaj przez więcej niż 2 sekundy. Włączy się latarka: 

wyłącza się ją przez ponownie wciśnięcie i przytrzymanie przycisku czułości/latarki przez więcej 

niż 2 sekundy. W przypadku braku sygnału i braku operacji, latarka automatycznie wyłącza się po 3 

minutach. 

 

Wykrywanie napięcia zmiennego (AC) 

 

Należy umieścić sondę detektora napięcia w pobliżu źródła prądu zmiennego. Po indukcji napięcia, 

lampka sygnalizacyjna zaświeci się. Wykres słupkowy ekranu będzie stawał się wyższy lub niższy, 

gdy indukowane będzie natężenie sygnału napięcia, a wskazanie sygnału dźwiękowego będzie rosło 

szybciej lub wolniej wraz z natężeniem sygnału.  

 

Uwaga 1: ponieważ struktury gniazd mogą się różnić, zmiana koloru podświetlenia odróżnia fazę i 

przewód neutralny, ogólnie zależnie od wykrytej intensywności sygnału. 
 
Uwaga 2: Odróżnienie fazy i neutralnego, jeżeli są blisko siebie, linie powinny być rozdzielone tak 

daleko jak to możliwe: jeżeli nie da się ich oddzielić, można odróżnić się po intensywności sygnału. 

Silny sygnał oznacza przewód fazowy, słaby sygnał oznacza przewód neutralny. 

 

Automatyczne wyłączenie 

 

Po około 3 minutach bez jakiejkolwiek operacji i braku sygnału, detektor naipęcia wyłączy się 

automatycznie aby oszczędzać baterię. 

 

Wskaźnik niskiego poziomu baterii 

 

Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 2.5 Volta, wyświetlacz wyświetli sygnał „małej mocy baterii”. 

Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 2.3 Volta, detektor napięcia automatycznie się wyłączy. 

Zalecana jest wymiana baterii natychmiast po zauważeniu sygnału o małej mocy. 

 

Specyfikacje techniczne: 

 

Napięcie robocze: 
 
Napięcie AC: 12-1000 V. 
50 / 60Hz 
 
środowisko aplikacji: 
temperatura pracy: 0–40 ° C 
temperatura przechowywania: -10-50 ° C 
Wilgotność: <95% 



 

 

Wysokość: <2000m 
Zgodność bezpieczeństwa: 
CAT. III 1000 V. 
CAT.IV 600 V: CE  

 

Zasilanie: 2x 1.5 V AAA 

 

Wymiana baterii 

 

Obróć pokrywę przedziału baterii, następnie usuń starą baterię i zainstaluj nową zgodnie z 

oznaczeniami na baterii. 

 

Uwaga: 

 

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy testować pokrywy baterii sondą 

napięciową przed zamknięciem. 

 

Czyszczenie:  

 

Czyścić wilgotną szmatką. 

Uwaga: Po czyszczeniu, detektor napięcia musi całkowicie wyschnąć przed użyciem. 


