
Kontaktivaba 

pingedetektori 

kasutusjuhend 

 Hoiatus 

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

Ohutusjuhised 

Hoiatus 

Võimaliku elektrišoki või enese 
vigastamise vältimiseks: 

• Kui pingedetektorit ei
kasutata vastavalt 
juhendile, võib 
elektrilise pliiatsi 
pakutav kaitse-
funktsioon olla 
kahjustunud või mitte
toimida.

• Ärge kasutage seadet, kui
selle ekraan ei tööta.

• Enne pingedetektori
kasutamist testige seda
palun teada oleval
toiteallikal, tagamaks et
pingedetektor on
töökorras.

• Pingedetektori kasutamisel
võib ka vastava 
indikatsiooni või 
helisignaali puudumisel 
esineda pinge. 
Pingedetektor annab 
märku efektiiv-pingest, kui
pingeallikas tekitab piisava
tugevusega
elektrostaatilise välja. Kui
väli on väga nõrk, ei suuda
pingedetektor pinge
olemasolu tuvastada. Pinge
esinemist võivad mõjutada
mitmed asjaolud,
sealhulgas, kuid mitte
ainult varjestatud juhtmed/
kaablid, isolatsiooni paksus
ja tüüp, kaugus 
pingeallikatest, isolaa-
torite erinevused, 
pistikupesa ehitus jms.

• Ärge kasutage pinge-

detektorit, kui see on

kahjustada saanud või ei

tööta korralikult. 

Kontrollige enne 

kasutamist, et mõõte-

otsiku tipp poleks

pragunenud ega mur-

dunud. Küsimuste korral

saatke seade palun õigel

ajal parandusse.

• Ärge rakendage sead-

mele suuremat nimi-

pinget, kui sellele

märgitud.

• Üle 30 V suuruse pinge

tuvastamisel olge eriti

ettevaatlik, kuna sellise

pingega kaasneb

elektrišoki oht.

• Järgige oma riigis

kehtivaid ohutusnõudeid

ja kasutage sobivaid ning

nõuetekohaseid kaitse-

vahendeid.

Mõõtja ülesehitus 

Mõõteotsik 

Vilkuv tuluke 

Signaali näidik 

Ekraan 

Sisse-/väljalülitus nupp 

Tundlikkus/tuluke 

(tundlikkuse anduriga) 

Patarei kaas 

Töö kirjeldus 
Sisse/välja lülitamine 
Vajutage sisse-/väljalülitus-

nuppu ja hoidke seda all kauem 

kui 1 s. Seade teeb häält, ekraan 

hakkab helendama ja sisestage 

testimise olek. Sisse lülitatud 

seadmel uuesti sama nuppu 

vajutades teeb seade taas häält 

ja lülitub välja. 

Kõrge/madal tundlikkus 
Sisse lülitatud seadme puhul on 

testimise vaikimisi olekuks 

madal tundlikkus. 

Tundlikkuse/tulukese nupu 

vajutusega (vähem kui 1 s) saate 

valida kõrge ja madala 

tundlikkuse režiimi vahel. 



Kui tundlikkuse anduri tuluke 

põleb, on seade kõrge 

tundlikkusega ja kui see on 

kustunud, siis madala testimise 

režiimis. 

Märkused: 

Kõrge tundlikkus: 12 ~ 1000 V 

Madal tundlikkus: 48 ~ 1000 V 

Vilkuv tuluke 
Vajutage tundlikkuse/tulukese 

nuppu ja hoidke seda kauem kui 

2s all. Tuluke süttib. 

Tundlikkuse/tulukese nuppu 

uuesti kauem kui 2s all hoides 

see kustub.  

Kui seadet 3 minuti jooksul ei 

kasutata või signaali ei 

tuvastada, lülitub see 

automaatselt välja. 

Vahelduvpinge tuvastamine 
Asetage pingedetektori 

mõõteotsik vahelduvpinge-

allika lähedale. Pinge 

tuvastamisel süttib signaaltuli 

põlema. Ekraanil oleva 

diagrammi tulbad muutuvad 

vastavalt tuvastatava pinge 

tugevusele kõrgemaks või 

madalamaks ja vastavalt 

signaali tugevusele muutuvad 

ka piiksud kiiremaks või 

aeglasemaks. 

Märkus 1: kuna pistikupesade 

ehitus on erinev ja voolu all 

olevat ning neutraaljuhet ei ole 

värvuse järgi võimalik eristada, 

kasutatakse eristamiseks 

tavaliselt signaali intensiivsust. 

Märkus 2: Voolu all oleva ja 

neutraaljuhtme eristamine. Kui 

need paiknevad lähestikku, 

tuleb need viia üksteisest 

võimalikult kaugele. Kui neid ei 

saa üksteisest eraldada, saab 

neid eristada signaali tugevuse 

järgi. Tugevat signaali tekitav 

juhe on voolu all ja nõrka 

signaali tekitav juhe on 

neutraal. 

Automaatne väljalülitumine 
Kui pingedetektorit umbes 3 

minuti jooksul ei kasutata või 

signaali ei tuvastada, lülitub see 

patarei eluea pikendamiseks 

automaatselt välja. 

Tühja patarei indikaator 
Kui patarei pinge on väiksem kui 

2,5 V, kuvatakse ekraanil 

sümbol ning 

pingedetektor lülitub 

automaatselt välja. Tühja 

patarei sümboli kuvamisel 

pange seadmele uued patareid. 

Tehnilised näitajad 
Tööpinge: 

vahelduvpinge: 12 ~ 1000 V, 

   50/60 Hz 

Kasutamise keskkond: 

töötemperatuur: 0 ~ 40°C 

Hoiustamistemperatuur: -10 ~ 

50°C 

Niiskus: ≤95% 

Kõrgus: ≤2000 m 

Vastavus ohutusnõuetele: 

CAT.III 1000 V 

CAT.IV 600 V;    CE 

Patareid: 2x1,5 V AAA 

Patareide vahetamine 
Keerake patareipesa kaant, 

nagu alloleval joonisel 

näidatud. Eemaldage vanad 

patareid ja paigaldage uued, 

järgides patareide 

polaarsust. 

Hoiatus 

Elektrišoki vältimiseks ei 

tohiks patareipesa kaant 

enne selle kinnitamist 

pingedetektori otsikuga 

testida. 

Puhastamine 
Puhastage seadet niiske riidega. 

Märkus: Pärast puhastamist 

tuleb pingedetektor enne 

kasutamist ära kuivatada. 
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