
Kasutusjuhend 

 
 Tähelepanu 

 Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt 

selle kasutusjuhendiga. 

 Elektrišoki ja põletuse oht- järgige alati hoolikalt 

kõiki ohutusnõudeid! 

 Kasutage erilise ettevaatusega pingete puhul 

üle 30 V AC. 

 Pinge olemasolu indikaatoriteks seadmel on 

punane indikaatortuli ja edastatav piiksuv heli. Ka 

ilma seadme indikaatornäitajateta võib pinge 

siiski olemas olla, olge äärmiselt ettevaatlik! 

 Väga heleda valgustusega keskkonnas on LED 

indikaatorid vähem nähtavad.  

 Ärge kasutage seadet kui roheline LED tuli ei 

tööta.  

 Ärge kasutage seadet kui see on rikutud või 

kahjustatud.  

 Ärge kasutage testrit üle lubatud piirmäära 

pinge mõõtmiseks (1000 volti AC). 

 Kasutage alati nõutud kaitsevahendeid. 

 Kontrollige seadme korrasolekut enne iga uut 

mõõtmist, kasutades selleks juba eelnevalt testitud 

elektriringi.  

 Kaitsega juhtme mõõtmistulemused võivad olla 

ebatäpsed, sõltuvalt isoleeri paksusest ja sokli 

tüübist.  

 Täitke alati kõiki ohutusnõudeid. 

 Kasutage seadet alati vaid selleks ettenähtud 

viisil. 

 ETTEVAATUST 

 Ärge üritage rikutud seadet ise parandada, 

pöörduge spetsialisti poole. 

 Ärge hoidke ega kasutage seadet liigniiskes või 

ekstreemsete temperatuuridega keskkonnas. 

Tehnilised andmed 
Pingevahemik: 50...1000V AC 

Sagedusvahemik: 50Hz...500Hz 

Kuva: LED pingeindikaator 

IP-kaitse: IP40 

Ülepinge kategooria: CAT III,600V 

Saastemäär: 2 

Töötab kõrgusel kuni: 2000m 

Temperatuurivahemik: 0 ... 40C 

Niiskus: <80% 

Vooluallikas: 2x1,5V patareid. IEC Lr03 

Mõõdud: 145x25x21mm 

Kaal: ca 42g 

Seade koosneb:  

1) Testsond 

2) Lüliti 

3) LED pingeindikaator 

4) Patareikaas ja klamber  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTRI SÜMBOLID 

  Hoiatus, elektrilöögi oht. 
 Ohu võimalus, oluline informatsioon. On väga 

oluline et testrit kasutades järgiksite alati kõiki 

vastavaid ohutusnõudeid ja kasutaksite seadet ainult 

selleks määratud viisil. Vastasel juhul eksisteerib 

suur tervisekahjustuse või surmava elektrilöögi oht. 

  Topeltisolatsioon. 

SEADME KASUTAMINE: 

Seadme sisselülitamine: 

Vajutage voolunuppu sekundi jooksul. Kõlab üks 

teavituspiiks ja süttib roheline LED indikaator. Tester 

on valmis kasutamiseks, kuid katsetage seda alati 

enne tööd eelnevalt testitud ringil et veenduda testri 

korrasolekus.  

Seadme väljalülitamine: 

Vajutage voolunuppu poole sekundi jooksul. Kõlab 

kaks teavituspiiksu ja roheline LED kustub.  



Süsteemi kontrolltest: 

Kontrollige testri korrasolekut enne selle kasutamist 

alati kõigepealt juba tuttaval, eelnevalt testitud ringil. 

Kui roheline LED põleb, näitab see et seadme 

patareid on piisavalt laetud.  

AC pinge kontrollimine: 

Kontrollige testrit kõigepealt juba tuttaval ringil, et 

veenduda seadme korrasolekus.  

Asetage seadme otsik AC pingeallika ligidusse. Kui 

tester tuvastab pinge, muutub roheline LED 

indikaator vilkuvaks punaseks ning seade edastab 

pideva piiksuva hoiatusheli.  

Patareide tühjenemise indikaatorid: 

1— Lülitage tester sisse. Roheline LED indikaator 

hakkab vilkuma ja kõlab pidev piiksuv hoiatusheli. 

Seejärel lülitub tester välja. Vahetage  seadme 

patareid.  

2— Sisselülitatud olekus muutub roheline LED 

vähem erksaks. Lülitage seade välja ja vahetage 

patareid. 

Automaatne väljalülitus: 

Seade lülitub automaatselt välja kui seda ei ole 4 

minuti jooksul kasutatud.  

Hooldus 
Järgige alati seadme kasutusnõudeid, spetsiaalset 

hooldust seade ei vaja.  

Puhastamine: 
Kontrollige et seade ei oleks ühendatud ühegi 

elektriringiga, ja et seade oleks välja lülitatud. 

Puhastage seade niiske lapiga. Ärge kasutage 

seadet vähemalt kuue tunni jooksul peale selle 

puhastamist. 

Patarei vahetamine 
Kontrollige et seade oleks välja lülitatud. Avage 

patareikaane kruvi kruvikeerajaga.  

 

 

 

 

 

 

Eemaldage tühjad patareid ja sisestage uued, 

kontrollige et sisestaksite need õiget pidi.  

 

 Sulgege patareikaas. 
 Hoiatus! 

Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, 

eemaldage sellest patareid. Kui patarei on seadmes 

lekkinud, pöörduge hooldusteeninduse poole.  

 Hoiatus! 
Ärge visake seadet ega kasutatud patareisid 

prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.  
 

 

Avage patareikaane kruvi 


