
 

 

Manualul Utilizatorului - Detector Voltaj Fără Contact Non-contact Voltage Detector  

 
AVERTISMENT 
 
Vă rugăm citiți manualul cu atenție înainte de a folosi produsul și fiți atenți la regulile de siguranță și alte avertismente specificate în manualul 
utilizatorului. 
 
AVERTISMENT PENTRU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ  
 
Pentru a evita șocuri electrice sau vătămarea proprie; 

 

- Dacă detectorul de voltaj nu e folosit conform instrucțiunile, funcția de protecție oferită de creionul electric poate fi afectată sau invalidată. 

- Nu folosiți produsul dacă afișajul nu arată nimic. 

- Înainte de a folosi detectorul de voltaj, vă rugăm să testați o sursă sigură pentru a vă asigura că detectorul de voltaj funcționează în parametrii 
normali. 

- Când folosiți detectorul de voltaj, chiar dacă nu apare nicio indicație sau alarmă audio poate exista voltaj. Detectorul de voltaj indică voltajul 
efectiv când o sursă generează suficient câmp electrostatic. Dacă puterea câmpului e mică, detectorul de voltaj nu poate detecta existența 
voltajului. Existența voltajului poate fi afectată de mai mulți factori, printre care: cabluri/sârme izolate, grosimea și tipul izolației, distanța de 
surse de voltaj, diferențe în completarea izolației, designul prizei, etc. 

- Nu folosiți detectorul de voltaj dacă e stricat sau nu poate funcționa în parametrii standard. Înainte de utilizare, verificați dacă vârful acului e 
crăpat sau defect. Dacă aveți orice întrebare, vă rugăm să le reparați în timp scurt. 

- Nu aplicați voltajul care să depășească marcajul pe detectorul de voltaj. 

- Când testați voltaje peste 30 volți, aveți grijă, deoarece atunci există riscul electro șocurilor. 

- Respectați regulile locale și naționale de siguranță și folosiți echipament de siguranță în conformitate cu autoritățile locale sau naționale. 
 
STRUCTURA PRODUSULUI 
 
1. Ac (Senzor NCV) 
2. Lanternă 

3. Indicator semnal 
4. Afișaj 
5. Buton oprire 

6. Sensibilitate/Lanternă (cu indicator de sensibilitate) 
7. Capac baterii 

 
 

DESCRIEREA OPERAȚIEI 
 
Modul pornit/oprit 
 
Apăsați butonul și țineți-l apăsat mai mult de 1 secundă. După zgomot, ecranul se aprinde și puteți apoi începe testarea. Când e pornit, butonul e 
apăsat și apoi aparatul se stinge.  
 
Sensibilitate ridicată/scăzută 
 
Când e deschis, sensibilitatea scăzută este implicit. 
Butonul de sensibilitate/lanternă (mai puțin de 1 secundă) poate fi trecut pe sensibilitate ridicată și scăzută. Când lumina de indicator a sensibilității 
e aprinsă, e în stadiul foarte sensibil. Sensibilitatea scăzută când e terminată. 
 
Note: 
Sensibilitate ridicată: 12-1000V 

Sensibilitate scăzută: 48-1000V 

 
Lanternă 
 
Apăsați butonul de sensibilitate/lanternă și țineți-l apăsat mai mult de 2 secunde. Lanterna e deschisă. Lanterna se închide apăsând butonul timp de 
peste 2 secunde. Dacă nu este niciun semnal, produsul se va închide după 3 minute. 

 
Detecția voltajului AC 

 
Detectorul voltajului, acul e plasat lângă voltaj. Când voltajul apare, lumina de semnal se va aprinde. Graficul de pe ecran va crește și va scădea 
pe măsură ce intensitatea voltajului se schimbă și semnalul va fi tot mai rapid sau mai încet, după intensitatea semnalului. 
 
Nota1: Deoarece structura prizei e diferită, când nu schimbați culoarea din spate pentru a distinge precum În timp real și neutru, în mod normal 
conform intensitatea semnalului detectat. 
Nota2: Modurile În timp real și neutre, dacă acestea sunt apropiate, cele două linii pot fi separate pe cât posibil, e adevărat că nu e separabil și 
poate fi ușor observată conform intensității semnalului. Un semnal puternic e în timp real și neutru, în funcție de intensitatea semnalului.  
 
Oprire automată 

 
După aproximativ 3 minute fără nicio operație și fără detecția semnalului, detectorul voltajului va fi automat oprit pentru a extinde viața bateriei. 
 
Indicator pentru baterie scăzută 

 



 

 

Când voltajul bateriei scade sub 2.5 volți, afișajul va apăra semnalul baterie scăzută. Când voltajul bateria scade sub 2.3 volți, detectorul 
voltajului se va opri. Când apare acest mesaj, vă rugăm să schimbați bateria.. 
 
Specificații tehnice 

 
Voltaj funcțional: 
 
Voltaj AC: 12-1000V. 
50/60Hz 
 
Condiții de operare: 

Temperatura de funcționare: 0-40 C 

Temperatura de stocare: -10-50 C 
Umiditate: <95% 
Altitudine: < 2000m 
Standarde de Siguranță: 

CAT. III 1000V 
CAT.IV 600V: CE 
 
Baterii: 2 x 1.5 V AAA 
 
Înlocuiți bateria 

 
Rotiți capacul bateriei, apoi scoateți bateria veche și instalați o baterie nouă urmând polarizarea pozitivă și negativă din baterie. 

 
Avertisment: 
 
Pentru a evita electrocutarea, capacul bateriei ar trebui să fie testat cu acul înainte de a-l închide.  
 
 
Curățare 
 
Curățați cu o cârpă umedă. 
Note: După curățare, detectorul de voltaj trebuie să fie uscat înainte de a putea fi utilizat. 


