
Pistikupesa tester 

Kasutusjuhend 

Pistikupesa testrit kasutatakse 

peamiselt pistikupesa 

juhtmete tuvastamiseks ja RCD 

(jääkvoolu) testimiseks. Seade 

tuvastab pistikupesa juhtmete 

oleku kiirelt ja täpselt. Samuti 

mõõdab see pistikupesa pinget 

ja kuvab selle LCD-ekraanil. 

 Hoiatus 

Palun lugege enne kasutamist 
hoolikalt kasutusjuhendit ja 
järgige rangelt selles toodud 
ohutus- ja ettevaatusnõudeid, 
tähelepanu vajavaid aspekte ja 
hoiatusi. 

LCD-ekraaniga 

Ilma LCD-ekraanita 

Ohutusjuhised 

 Hoiatus 

Võimaliku elektrišoki või enese 
vigastamise vältimiseks: 

• Palun kontrollige testrit
enne selle kasutamist
hoolikalt ja veenduge, et

see poleks kahjustada 
saanud. Kahjustuse korral 
lõpetage seadme 
kasutamine kohe ja saatke 
see parandusse. 

• Kontrollige testri
töökorras olekut. Asetage
tester kontrolliks tööta-
vasse pistikupessa ja
veenduge, et testimise
funktsioon töötab
korrektselt, enne kui seda
kasutama hakkate.

• Jääkvoolutest tuleb läbi
viia õigesti ühendatud
juhtmestiku korral.

• Jääkvoolu testimisel
lülitage palun elektri-
juhtme taga olev seade
välja, et elektrikatkestus ei
põhjustaks sellele kahju.
Avalikes kohtades
testimisel peab testi-
miseks olema vastav luba.

• Testri kasutamisel pistiku-
pesa ebaõige juhtmestiku
testimiseks kaasake palun
professionaalne elektrik.

Tehnilised näitajad 
• Tööpinge:

48~250V/45~65Hz

• Mõõdetav pinge (LCD-ga):
48~250V/45~65Hz

Täpsus: ± (2,0%+2) 

• Töötemperatuur:
0°C ~ 40°C 

• Tööniiskus:
20% ~ 75% RH 

• Hoiustamistemperatuur:
-10 ~ 50°C 

• Hoiustamisniiskus:
20% ~ 80% RH 

• Kõrgus: ≤2000 m

• Jääkvoolu (RCD) test: >30 mA

• Jääkvoolu (RCD) tööpinge:
220 V ± 20 V

• GFCI (rikkevoolu) test:
>5mA

• GFCI (rikkevoolu) tööpinge:
110 V ± 20 V

Märkus: jääkvoolu (RCD) ja 
rikkevoolu (GFCI) funktsioonid 
ei tööta samaaegselt. 

Töö kirjeldus 
Pistikupesa tester 

Asetage tester standardsesse 
kolme auguga pistikupessa, 
seejärel jälgige märgutulukest 
ja funktsiooni tabelit, 
otsustage, kas pistikupesa 



ühendus on korrektne ning 
võtke tester välja. 

Kui tuvastate ebaõige 
ühenduse, kaasake palun 
juhtmestiku parandamiseks 
professionaalne elektrik. 

Märkus: 
1. Testimise aeg ei tohi olla
pikem kui 5 minutit. 
2. Olge kasutamisel 
ettevaatlik, et te ei puudutaks 
RCD nuppu, et mitte käivitada 
lekkekaitse lülitit ega tekitada 
ebavajalikke kahjusid. 

Pinge test (LCD-ga) 
Asetage tester standardsesse 
kolme auguga pistikupessa. 
Lugege pistikupesa pinge 
väärtus testri ekraanilt, selle 
ühik on V. 

Märkus: 
1. Testimise aeg ei tohi olla
pikem kui 5 minutit. 
2. Olge kasutamisel 
ettevaatlik, et te ei puudutaks 
RCD nuppu, et mitte käivitada 
lekkekaitse lülitit ega tekitada 
ebavajalikke kahjusid. 

RCD (või) GFCI test 

Asetage tester standardsesse 

kolme auguga pistikupessa, 

vajutage nuppu (vähem kui 3 

sekundit) ja RCD süttib. Kui 

seda ei juhtu, annab see 

märku, et RCD nurjus. Palun 

pöörduge hoolduseks õigel ajal 

professionaalse elektriku 

poole. 

Funktsionaalsuse kontrolli 

tabel 

Märkus: 

1. LIVE/GRD REVERSE, puuduv

GRD: voolujuhe ja 

maandusjuhe on vahetusse 

läinud ning maandusjuhe on 

ühendamata. 

2. See tester ei suuda eristada

vahetusse läinud 

neutraaljuhet ja 

maandusjuhet. 

Puhastamine 
Puhastage seadet niiske 

riidega. Puhastusainete või 

muude kemikaalide 

kasutamine ei ole lubatud. 

Märkus: Pärast puhastamist 

tuleb detektor enne 

kasutamist ära kuivatada. 
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