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Kasutusjuhend 

PCW06B  

Pistikupesa tester 

ET - kasutusjuhend 

Palun vaadake www.pcworktools.com uusimat 

kasutusjuhendit ja digitaalset versiooni. 

 

Autoriõiguse avaldus 

Vastavalt rahvusvahelisele autoriõiguse 

seadusele ei ole teil lubatud kopeerida käesoleva 

käsiraamatu sisu mis tahes kujul (sealhulgas 

tõlked) ega lisada sellele täiendavat sisu ilma 

levitajalt saadud kirjaliku loata. 

 

Ohutusjuhised 

Seade on konstrueeritud vastavalt 

rahvusvahelise elektriohutusstandardi IEC61010-

1 nõuetele, milles on määratletud elektrooniliste 

katseseadmete ohutusnõuded. Selle seadme 

konstruktsioon ja tootmine vastavad rangelt 

IEC61010-1 CAT.II 300V ülepinge 

ohutusstandardi nõuetele. 

 

Võimalike elektrilöökide, kehavigastuste või 

muude ohutusalaste õnnetuste vältimiseks 

järgige järgmisi juhiseid: 

 

http://www.pcworktools.com/
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  • Enne seadme kasutamist lugege seda 

kasutusjuhendit hoolikalt läbi ja järgige selle 

kasutamisel rangelt juhiseid. Vastasel juhul 

ei ole võimalik tagada kasutaja ohutust. 

• Selle seadme kasutaja on kohustatud 

tagama, et kõik teised seda seadet 

kasutavad isikud on kasutusjuhendit 

lugenud ja sellest aru saanud. Seadet 

tohivad kasutada ainult kvalifitseeritud 

kasutajad. 

• Palun olge ettevaatlik, kui mõõtmine ületab 

30 V AC. Sellise pinge korral on oht saada 

elektrilöök. Kuna seadmega võib testida 

eluohtlikku pinget, on vaja olla eriti 

ettevaatlik ja järgida kõiki asjakohaseid 

ohutusnõudeid. Ärge mõõtke pinget, mis 

ületab seadmel või käesolevas 

kasutusjuhendis määratletud 

maksimaalseid väärtusi. 

• Testige alati kõigepealt seadme 

funktsionaalsust tuntud vooluahelas. Kui 

see ei tööta korralikult, lõpetage kohe 

seadme kasutamine. 

• Ärge kunagi kasutage seadet, kui seade on 

kahjustatud või kui ekraan ei tööta. 

• Palun järgige kohalikke ja riiklikke 

ohutusnõudeid. Vigastuste vältimiseks 

kandke isikukaitsevahendeid. Ärge 

kasutage seadet plahvatusohtliku gaasi, 

auru või märja keskkonna läheduses. 

• Avamist, parandamist või hooldust peaksid 

teostama ainult kvalifitseeritud spetsialistid. 

• Voolukaitsekatse saab läbi viia ainult siis, 

kui pistikupesa juhtmestik on korrektne. 

Ärge tehke RCD-testi vale juhtmestiku 

korral. 

• Palun eemaldage kõik muud seadmed 

vooluahelast, kuna need võivad tulemusi 

häirida. 

• Kui testi tulemused näitavad vale 

juhtmestiku olemasolu, konsulteerige 

spetsialistiga. 

• Garantii ja igasugune vastutus materiaalse 

kahju või isikukahju eest on peatatud 

järgmistel juhtudel: 

o Seadme ebaõige kasutamine ja 

käitamine 

o Juhendis toodud juhiste ja 

ohutusnõuete eiramine 
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  o Töötamine ja kasutamine ilma 

nõuetekohase 

isikukaitsevahendi kandmiseta 

o Mittekinnitatud varuosade 

kasutamine ja paigaldamine 

o Ebakorrektne hooldus ja 

seadme konstruktsiooni või 

ehitusega seotud muudatused; 

tüübisildi eemaldamine. 

Operatsioon 

Pistikupesa testimine 

Tähelepanu: Enne kasutamist tuleb alati testida 

seadme funktsionaalsust teadaolevalt voolu all 

olevas ja õigesti ühendatud pistikupesas. 

Sisestage pistikupesa tester tavalisse ELi-

pistikupessa ja võrrelge seejärel valgustatud 

LED-ide ja kasutusjuhendis toodud / seadmele 

trükitud diagnostikatabelit. Kui tester näitab, et 

pistikupesa ei ole õigesti ühendatud, võtke 

ühendust professionaalse elektrikuga. Märkus: 

Ärge testige kauem kui 5 minutit. Ärge vajutage 

testimise ajal RCD-nuppu, kuna see käivitaks 

lekkevalitsuse lüliti, mis põhjustaks tarbetuid 

kadusid. 

 

 

o  

Diagnoositabel 

 
Pun

ane 

Pun

ane 

Pun

ane 

ÕIGUS ● ● ○ 

AVATUD MAA ● ○ ○ 

AVATUD NEUTRAL ○ ● ○ 

OPEN LIVE ○ ○ ○ 

LIVE/GRD REVERSE ○ ● ● 

LIVE/NEU REVERSE ● ○ ● 

LIVE/ GRD 

REVERSE; puudub 

GRD 

● ● ● 

Pinge mõõtmine 

Sisestage pistikupesa tester tavalisse ELi-

pistikupessa ja lugege testeri LCD-ekraanilt 

pistikupesa pinget. Mõõtühikuks on V.  

 

RCD test 

Enne testri kasutamist kontrollige kaitselüliti 

kasutusjuhendit. Sisestage tester tavalisse ELi-

pistikupessa ja kontrollige, kas pistikupesa 

juhtmestik on õige. Jätkake ainult siis, kui 

pistikupesa juhtmestik on õige. Vajutage testeri 

RCD-nuppu, et 
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  vähem kui 3 sekundit. Testeril olev RCD-Test 

LED-indikaator peaks süttima. Kui kaitselüliti on 

käivitunud ja kõik testeri LED-tuled on kustunud, 

toimib kaitselüliti korralikult. Palun lähtestage 

RCD-lüliti ja eemaldage tester. Kui RCD-lüliti ei 

käivitunud, siis ei toimi RCD-lüliti korralikult. 

Palun konsulteerige professionaalse elektrikuga. 

Tehnilised andmed:  

Tööpinge 48~250V / 45~65Hz 

Mõõtmisvahemik 48~250V/45~65Hz 

Täpsus: ± (2,0%+2) 

Töötemperatuur 0°C~40°C 

Töötav niiskus 20%~75%RH 

Säilitustemperatuur -10°C~50°C 

Säilitamise niiskus 20%~80%RH 

Kõrgus ≤2000m 

RCD test >30mA 

RCD tööpinge 220V±20V 

Turvalisus CE, KAT.II 300V 

 

Puhastamine 

Kasutage puhastamiseks kuiva või kergelt niisket 

lappi, ärge kunagi kasutage kemikaale ega 

pesuvahendeid. Ettevaatust: Veenduge, et 

seade on täiesti kuiv, enne kui jätkate selle 

kasutamist. 

 

 

Teave jäätmete kõrvaldamise kohta: 

Seda seadet ei ole lubatud visata 
kodumajapidamise prügikasti. See multimeeter 
vastab ELi direktiivile "Elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmed". Palun 
kõrvaldage seade oma kohalikus 
kogumispunktis. 
 
Käsiraamatu koostamise kuupäev: Märts 2021 - 
kõik tehnilised muudatused reserveeritud. 
Tehniliste või trükivigade eest ei vastuta. 
 
Importija: 
 

Ettevõtte nimi P+C Schwick GmbH 

Aadress Pohlhauser Straße 9, 
42929 
Wermelskirchen, 
Saksamaa 

E-post info@schwick.de 

Internet www.schwick.de 

WEEE-nr. DE 73586423 

Kohalik 
ringkonnakohus 

Wermelskirchen, 
Saksamaa 

 

 

http://www.schwick.de/
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