
 

 

Užívateľská príručka bezdotykového detektora napätia 
 
VAROVANIE 
 
Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a prísne dodržiavajte bezpečnostné pravidlá a upozornenia, upozornenia a 
výstrahy uvedené v návode na použitie. 
 
UPOZORNENIE NA BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb: 
 

- Pokiaľ nie je detektor napätia používaný podľa pokynov, môže byť narušená alebo zrušená ochranná funkcia poskytovaná elektrickú 
ceruzkou. 

- Nepoužívajte, pokiaľ nie je zobrazený displej. 

- Pred použitím detektoru napätie otestujte známy zdroj napájania, aby ste sa uistili, že detektor napätia je v dobrom prevádzkovom 
stave. 

- Pri použití detektora napätia môže byť prítomné napätie aj v prípade, že nedôjde k žiadnej indikáciu alebo k alarmu. Detektor 
napätia indikuje efektívne napätie, keď napájacie napätie generuje elektrostatické pole s dostatočnou intenzitou. Ak je intenzita poľa 
veľmi slabá, detektor napätia nemôže detegovať existenciu napätia. Existenciu napätie môže ovplyvniť niekoľko faktorov, okrem 
iného: tienené vodiče/káble, hrúbka a typ izolácie, vzdialenosť od zdrojov napätia, rozdiely v kompletných izolátoroch, prevedenie 
zásuvky atď. 

- Nepoužívajte detektor napätia, ak je poškodený alebo ak nefunguje správne. Pred použitím skontrolujte, či je špička sondy 
prasknutá alebo zlomená. Ak máte otázku, zašlite ho prosím včas na opravu. 

- Nepoužívajte menovité napätie prekračujúce značku na detektore napätia. 

- Pri testovaní napätí nad 30 V buďte zvlášť opatrní, pretože takému napätie hrozí úraz elektrickým prúdom. 

- Dodržujte miestne a národné bezpečnostné predpisy a používajte vhodné ochranné prostriedky v súlade s miestnymi alebo 
národnými úradmi. 

 
ŠTRUKTÚRA PRÍSTROJA 
 
1. Sonda (snímač NCV) 
2. Svietidlo 
3. Indikátor signálu 
4. Zobraziť 
5. Vypínač 
6. Citlivosť/Svietidlo (s indikátorom citlivosti) 
7. Kryt batérie 
 
POPIS PREVÁDZKY 
 
Zapnutie/vypnutie 
 
Stlačte vypínač a držte ho dlhšie ako 1 sekundu. Prístroj zabzučí, obrazovka sa rozsvieti a vstúpi do testovacieho stavu. Keď je 
napájanie zapnuté a bolo stlačené tlačidlo napájania, prístroj sa vypne. 
 
Vysoká/nízka citlivosť 
 
Po otvorení napájania je východiskový testovací stav nízkej citlivosti. 
Tlačidlom citlivosti/svietidla možno prepínať na vysokú či nízku citlivosť (menej ako 1 sekunda). Ak svieti kontrolka citlivosti, jedná sa o 
vysoko citlivý testovací stav. Testovacie stav s nízkou citlivosťou je pri zhasnutí. 
 
Poznámky: 
Vysoká citlivosť: 12-1000 V 
Nízka citlivosť: 48-1000 V 
 
Svietidlo 
 
Stlačte tlačidlo citlivosti/svietidla a držte ho dlhšie ako 2 sekundy. Svietidlo je otvorená; Svietidlo sa uzavrie stlačením tlačidla citlivosti / 
svietidla a podržaním dlhšie ako 2 sekundy. Žiadny signál a žiadna operácia – bude automaticky vypnuté po 3 minútach. 
 
Detekcia striedavého napätia 
 
Sonda detektora napätie je umiestnená blízko striedavého napätia. Keď vyvolaného napätie, bude svietiť signálne svetlo. Stĺpec 
obrazovky sa bude zvyšovať alebo znižovať, akonáhle je indukovaná intenzita signálu napätia, a tón pípnutie bude s rýchlosťou signálu 
rýchlejší alebo pomalší. 
 
Poznámka 1: pretože štruktúra socketu je odlišná, ak sa zmenou farby podsvietenia nerozlišuje živé a neutrálne, všeobecne podľa 
diferencovanej intenzity signálu. 
 
Poznámka 2: Rozlišujte živé a neutrálne, ak sú živé a neutrálne blízko, môžu byť tieto dve riadky, pokiaľ možno, oddelené; je pravda, že 
nie je oddeliteľný a možno ho rozlíšiť podľa intenzity signálu. Jedným zo silných signálov je živý vodič a neutrálny vodič so slabým 
signálom. 
 
Automatické vypnutie 
 
Približne po 3 minútach bez akejkoľvek operácie a bez detekcie signálu sa detektor napätia automaticky vypne, aby sa predĺžila 
životnosť batérie. 



 

 

 
Indikácia slabej batérie 
 
Keď napätie batérie klesne na menej ako 2,5 voltu, na displeji sa zobrazí signál "slabá batéria". Keď napätie batérie klesne na menej 
ako 2,3 V, detektor sa automaticky vypne. Ak je batéria vybitá, vymeňte ju. 
 
Technické špecifikácie 
 
Prevádzkové napätie: 
 
Striedavé napätie: 12-1000 V. 
50/60 Hz 
 
Aplikačné prostredie: 
Prevádzková teplota: 0-40 °C 
Skladovacia teplota: -10-50 °C 
Vlhkosť: < 95 % 
Nadmorská výška: < 2000 m 
Dodržiavanie bezpečnosti: 
CAT. III 1000 V 
CAT.IV 600 V: CE 
 
Batérie: 2 x 1,5 V AAA 
 
Výmena batérie 
 
Otočte kryt batérie, potom vyberte starú batériu a vložte novú batériu podľa kladných a záporných pólov batérie. 
 
Varovanie: 
 
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nemalo by byť viečko batérie pred zaistením testované napäťovou sondou. 
 
 
Čistenie 
 
Čistite vlhkou handričkou. 
Poznámky: Po vyčistení musí byť detektor napätia pred použitím vysušený. 


