
Ériﾐtés ﾐélküli feszültség detektor 

Haszﾐálati útﾏutató 

 

Csatlakozók és goﾏHok 

1. Érzékelő tüske (NCV szenzor) 

2. LED világítás 

3. Jelerősség jelző LED 

4. Működés jelző LED 

5. Ki- HekapIsoló goﾏH 

6. Érzékeﾐ┞ség Heállító goﾏH 

7. LED világítás ki- HekapIsoló goﾏH 

8. Eleﾏtartó zárógoﾏH 

9. Eleﾏtartó fedél 

Biztoﾐsági figyelﾏeztetések 

1. Mielőtt haszﾐálatHa veﾐﾐé az eszközt fig┞elﾏeseﾐ olvassa el ezt a 
haszﾐálati útﾏutatót, hog┞ elkerülhesse az esetleges áraﾏütést vagy 

sérülést. 
2. Ha HekapIsoláskor a ﾏűködés jelző LED ﾐeﾏ világít ﾐe haszﾐálja az 

eszközt. 
3. Mielőtt haszﾐálﾐá az eszközt kapIsolja He és tesztelje egy ﾏűködő AC 

káHeleﾐ, hog┞ ﾏegHizoﾐ┞osodjoﾐ róla, hog┞ az eszköz ﾏegfelelőeﾐ 
ﾏűködik. 

4. Amikor az eszköz ﾐeﾏ jelez AC ふváltakozó áraﾏぶ feszültséget ふﾐiﾐIs 
LED féﾐ┞ vag┞ haﾐgjelzésぶ továHHra is vaﾐ esél┞ rá, hogy a ﾏért 
vezetékHeﾐ vaﾐ feszültség. 
Ez azért lehetséges, ﾏert ez az eszköz az AC feszültség elektroﾏos 
ﾏezőjéﾐek erősségét érzékeli. Eﾐﾐek a ﾏezőﾐek az erősségét 
befol┞ásolhatja az adott káHel szigetelése vag┞ ﾏás erős 
ﾐag┞frekveﾐIiájú jelek, az izoláIiós aﾐ┞agok vastagsága, a távolság az 
elektroﾏos ﾏezőtől ふpl. a vezeték falHaﾐ vaﾐ vag┞ féﾏ IsatorﾐáHa 
van helyezve stb.). 

5. Ha az eszköz sérült vag┞ hiHás ﾏűködést tapasztal ﾐe haszﾐálja azt. 
Külöﾐöseﾐ üg┞eljeﾐ az érzékelő tüske sértetleﾐségére, ha Hárﾏil┞eﾐ 
sérülést, törést vag┞ repedést lát rajta Iserélje ki az érzékelő tüskét. 

6. Ne haszﾐálja az eszközt a ﾏegadott feszültséghatár felett ふ>ヱヰヰヰV). 

7. Ha az érzékelt feszültség ンヰV felett vaﾐ leg┞eﾐ óvatos, ﾏert ez ﾏár 
áraﾏütést okozhat. 

8. Kérjük, mindig tartsa be a hel┞i Hiztoﾐsági előírásokat. 
9. Kérjük, mindig tartsa He a ﾐeﾏzetközi Hiztoﾐsági előírásokat vagy 

szaHál┞okat és haszﾐáljoﾐ ﾏegfelelő védőeszközöket. 

 

 

 

Haszﾐálat 

1. BekapIsolás: ﾐ┞omja meg 1x a ki- HekapIsoló goﾏHot ふヱ sípolás 

hallható és a ﾏűködés jelző LED világítaﾐi kezdぶ 
2. KikapIsolás: ﾐ┞omja 1x a ki- HekapIsoló goﾏHot ふヲ sípolás hallható és 

a ﾏűködés jelző LED ヲ┝ pirosaﾐ felvillaﾐぶ 
3. LED világítás ki- bekapcsolása: ヱ┝ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a LED világítás goﾏHot 

4. AC feszültség detektálás: hel┞ezze az érzékelő tüskét az AC aljzatba 

vag┞ közel az AC káHelhez. Ha az eszköz AC feszültséget érzékel a 

jelerősség ﾏérő LED villogﾐi kezd és szaggatott sípolás hallható. A 

jelerősség LED ン külöﾐHöző sziﾐtet jelez: g┞eﾐge, közepes vag┞ erős 
és eﾐﾐek ﾏegfelelő száﾏú LED villaﾐ fel. 

5. Autoﾏatikus kikapIsolás: ha az eszköz ﾐeﾏ érzékel jelet ヵ perI utáﾐ 
automatikusan kikapcsol. 

6. AlaIsoﾐ┞ eleﾏ töltöttség: ha az eleﾏek feszültsége ヲ.ヶV alá esik a 
ﾏűködés jelző LED ン┝ felvillaﾐ és ヱ sípolás hallható. Cserélje ki az 
elemeket. 

7. Elemek behelyezése: nyoﾏja He az eleﾏtartó zárógoﾏHját és húzza 
le a fedelet. Az eleﾏeket úg┞ hel┞ezze He, hog┞ a pozitív pólus az 
elemtartó fedél felé ﾐézzeﾐ. 

SpeIifikáIió: 

• AC feszültség detektálási tartoﾏáﾐ┞: kb. 12 – 1000V (50/60Hz) 

• Fig┞elﾏeztetés ﾏódja: LED világítás és haﾐgjelzés 

• LED világítás: Fehér féﾐ┞ű 

• 0 és élő vezeték ﾏeghatározás: Érzékelt jelerősség alapjáﾐ 

• Működési hőﾏérséklet tartoﾏáﾐ┞: ヰ – 40°C 

• Tárolási hőﾏérséklet: ヱヰ – 50°C 

• Teﾐgerszíﾐﾏagasság: kevesebb, ﾏiﾐt ヲヰヰヰ ﾏéter 

• Biztoﾐsági fokozat: CE CAT. II -1000V/ CATIV-600V 

• Tápellátás: ヲdH AAA eleﾏ 

• Mérete: 155.5 x 24 mm 

• Töﾏege: Αヰ graﾏﾏ 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát képezﾐi és 
szerzői jog védi.  

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye ﾐélkül ﾐeﾏ 
ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ 
részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a terﾏék gyártójától 
szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és valóság tartalﾏáért a forgalﾏazó 
WPOWER® Huﾐgary Kft. seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 


