
UT12A 

    Pingedetektor

CAT.IV: Esmane varustuse tase, õhuliinid, 

kaablisüsteemid jms. Mõned näited hõlmavad ka 

kaableid, arvesteid, trafosid ja muid toiteallikaväliseid 

seadmeid. 

Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis 

toodud viisil, vastasel juhul võib seade saada 

kahjustatud. 

Ärge kasutage seadet, kui see on märg, 

kahjustada saanud või ei tööta korralikult. 

Ärge rakendage mõõturi otsa ja maapinna 

vahele nimipingest suuremat pinget. 

Kui seade töötab üle 30 V vahelduvpingel, 

tuleb elektrilöögi ohu tõttu rakendada erilisi 

ettevaatusabinõusid. 

Järgige antud riigis kehtivaid ohutusnõudeid ja 

standardeid. 

  Hoiatus 

Seade on mõeldud kasutamiseks vaid 

vajalike tehniliste teadmistega spetsialistile. 

Seade on mõeldud vahelduvpinge olemasolu 

kontrollimiseks, pinge vahemikus 90~1000 V. 

Veenduge enne testimist testitava induktori 

võimalikus pingevahemikus. Kui te ei ole 

testitava induktori pingevahemikus kindel, 

siis seade ei reageeri. See ei tähenda, et 

testitaval induktoril ei ole ohtlikku pinget,

Tehnilised andmed 

Indikaatorid: LED-tuluke ja piiksud 

Pinge vahemik: 90 VAC ~ 1000 VAC 

Mõõtekategooria IV 1000V / IEC61010 

Temperatuur: 

 Töötamisel: -10~50 °C  

 Hoiustamisel :  10~50 °C 

Niiskus: ≤ 95% 

Kõrgus: 2000 m 

Saasteaste: 2 

Patarei: 2 x 1.5V AAA 

    Töötamine 

1) Lülitage seade sisse, hoides toitenuppu all,

süttib punane LED-tuluke.

2) Asetage mõõturi ots testitava vooluringi või

seadme peale või lähedale. Piiksumine ja

vilkuv LED-tuli annavad märku pinge

olemasolust (90 VAC kuni 1000 VAC).

3) Seadme väljalülitamiseks vabastage nupp.

     Patarei indikaator 

LED-tuluke ei vilgu seadme sisselülitamisel või 

testimisel, juhul kui patarei on alla 2 V. Sel juhul 

piiksumine jätkub, kuid võib olla nõrgem. 

     Hooldus 

Patarei vahetus 

3) Tõmmake korpuse tagumist osa tahapoole,
nagu näidatud alloleval joonisel.

4) Vahetage patareid (jälgige polaarsust).

2 x 1,5 V AAA

5) Asetage korpuse osa tagasi.

Puhastamine 

Pühkige korpust korrapäraselt niiske lapi ja 

maheda pesuvahendiga; ärge kasutage 

abrasiive ega lahusteid. 
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Käesolev kasutusjuhend hõlmab ohutuse ja 

ettevaatuse alast teavet. Lugege kogu juhend ja 

selles olev ohutusalane teave enne antud 

seadmega töötamist või selle hooldamist läbi. 

Antud seadme ohutu kasutamise nõuete 

eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või 

surmaga lõppeva õnnetuse 

UT12A on mõeldud vahelduvpinge olemasolu 

kontrollimiseks, andes sellest kasutajale 

piiksumise ja vilkuva LED-tulukesega märku. 

Ohutusteave 
Antud seade vastab standarditele EN61010-1, 

UL61010-1 ja CASC 22.1 Nr 61010-1 ohutu 

mõõtmise nõuded: saasteastmega 2, ülepinge 

kategooriaga (CAT. IV 1000 V)  

ärge kasutage testitud induktori 

puudutamiseks ühtegi kehaosa. 

Kontrollimise ajal hoidke sõrmi mõõturi otsa 

sõrmekaitsete taga. 

Allpool on selgitatud seadmel ja käesolevas 

juhendis kasutatud sümboleid: 

Kahekordse isolatsiooniga 

Hoiatus. Vaadake kasutusjuhendit 

Elektrilöögi oht 

Vastab Euroopa Liidu standardile 

1) Ühendage seade vooluringist lahti.

2) Hoidke ühe käega seadet. Asetage teise käe

pöial mõõturi korgile, nagu allpool näidatud.
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