
ŲPRIEŠ PRADEDANT EKSPLOATACIJ Ą 
Skaitmeninis testeris apima naujausias skaitmenines technologijas su pažangia galinga mikroschema 
viduje. Testerio funkcijos: 

Kintamos srovės įtampos  
testavimas nuo 70 iki 250 V∼; 
Nekontaktinio testo įtampa: 
1) 100V∼ (vieno ekranuoto kabelio); 

   2) nuo  200 iki 1000V∼ 
Nuolatinė įtampa / poliarizacijos  
testas nuo 3V iki 36V 

Nenutrūkstamas testas nuo 0 iki 5m 
Mikrobangų aptikimas –  
≥5mV/cm2 (skirta tik informaciniais        

              tikslais, o ne matavimui). 
Ypatingai ryškus LED diodas; 

Įprastai naudojant energija  
taupoma iki 70%. 

GALIA 
3 X 1.5V baterijos: 392A; AG3; LR41; V3GA tipo. 
Visiškai atsukite dangtelį - varžtą sukdami prieš laikrodžio rodyklę, pakeiskite baterijas, užsukite 
dangtelį - varžtą. 
                    DĖMESIO!!!  1) Neišimkite jokių kitų elementų neskaitant baterijų. 
                    2) Nenaudokite testerio su atsuktu dangteliu- varžtu. 
                    3) Užsukite dangtelį -varžtą sukdami pagal laikrodžio rodyklę.  
 
 
 
 
 
INFORMACIJA 

1) Testeris yra skirtas tik naudojimui viduje ir negali būti tikrinama kitokia įtampa nei yra 
nurodyta. 

2) Tinkama temperatūra: nuo -100C iki +500C / įtampos dažnis: nuo 50 iki 500 Hz. 
Optimalios darbo sąlygos: temperatūra 300C, drėgmė 80%, aukštis iki  2000m virš jūros 
lygio. 

3) Prastas matomumas priklauso nuo blogo apšvietimo sąlygų (pvz. labai saulėtą dieną) ir 
nuo padėties atliekant bandymą. 

4) Testeris prieš naudojimą turi būti patikrintas. 
5) Testeris negali būti naudojamas drėgnoje aplinkoje (esant rasai, lietui). 
6) Atsuktuvas turėtų būti naudojamas tik įtampos tikrinimui. Nenaudokite jo kaip atsuktuvo. 
7) Nenaudokite pažeisto testerio. 
8) Statinio elektros krūvio būvimas (pvz. patrynus plastikinius paviršius) gali iškreipti 

testerio rodmenis.  
9) Niekada nekeiskite testerio komponentų, dalių. 
10) Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija saugumo klausimais. Instrukciją 

saugokite kartu su testeriu. 
11) Testerį valykite su drėgnu skudurėliu, nenaudokite abrazyvinių valiklių ar tirpiklių. 
12) Testerio naudojimas gali būti pavojingas, jei jis naudojamas gamintojo nenurodytu būdu. 
13) Jei kyla abejonių, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. 
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ŽIBINTUV ĖLIO 
FUNKCIJA 
Ypatingai ryškus LED 
diodas 
 
KONTAKTINIS 
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Kintama srovė 
 
NEKONTAKTIS 
TESTAS 
Kintamos srovės 
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Lempučių, saugiklių 
testavimas 
 
POLIARIZACIJOS 
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Atsuktuvas 

Mygtukas (paspaudus: žibintuvėlis; 
nepaspaudus: testavimo režimas) 

LED diodas (daugiafunkcinis: žibintuvėlis ir indikatorius) 

ATSUKIMAS  UŽSUKIMAS  



DARBO PRADŽIA – PATIKRINIMAS  
 
Prieš naudojant testerį reikia jį patikrinti. Šios operacijos metu vienos rankos  
vienu pirštu palieskite dangtelio galą-varžtą, o kitos rankos pirštu kitame testerio 
gale esantį atsuktuvą. Mirksintis LED diodas reiškia, kad testeris veikia. 
 

 KINTAMOS SROV ĖS TESTAVIMAS 

KINTAMOS SROV ĖS ĮTAMPOS TESTAVIMAS NUO 70 IKI 250 V ∼∼∼∼ 
Bandymo metu testeris turi paliesti kintamos įtampos komponento viršūnę. Mirksintis LED diodas 
rodo kintamos įtampos buvimą. Taip pat, kai įžeminimas ar neutrali linija yra atjungta, LED diodas 
mirksi, nurodo klaidingą linij ą. 

 Pastaba 
Kontaktinio testavimo metodo metu nerekomenduojame 
liesti testerio galą (dangtelį-varžtą). Žinoma, net jei jūs 
paliesite testerio galą, tai yra visiškai saugu ir niekas jums 
negresia. 
  

 

NEKONTAKTINIS METODAS NUO 100 IKI 1000 V ∼∼∼∼ 
Kintamos įtampos poliškumo nustatymas: 
Laikykite testerį, kaip parodyta 1 paveiksle. Norint rasti, kurioje laido pusėje yra įtampa, veskite 
testerį per  laidą. Laido pusę, kurioje yra įtampa, bus parodoma miksinčiu diodu. Kintamos įtampos 

srovės nustatymas taip pat įmanomas, kai 
liečiate testerį prie lizdo, kištuko, PVC laido ir 
t.t. Norėdami padidinti jautrumą, laikykite 
testerį atsuktuvo galu. 
 

NEKONTAKTINIO TESTAVIMO METU TYRIMO JAUTRUMO PARINK IMAS (TIK 
KINTAMOS SROV ĖS ĮTAMPAI) 

Jautrumo padidinimas 
Jautrumas padidinamas pirštu 
liečiant dangtelį / varžtą. 

Jautrumo sumažinimas 
Uždėkite kitą ranką ant 
bandomo objekto (pvz. 
laikykite ekranuotą laidą). 

Dėmesio!!! 
1) Jautrumas gali sumažėti esant didelei drėgmei. 
2) Tikrinkite didesnį taškų skaičių, ypač daugiagyslio kabelio. 
3) Esant ekranuotiems laidams testo rezultatai gali būti klaidingi. 

 NUOLATIN ĖS SROVĖS TESTAVIMAS 
Poliariškumo tikrinimas (nuo 3 iki 36 V nuolatinė įtampa) 
Dėmesio!!! Įsitikinkite, kad  kintamos įtampos šaltiniai yra atjungti. Tikrinimo metu pirštas turi 
liesti dangtelį - varžtą, o atsuktuvo galas turi liesti teigiamą polių (+). Kitos rankos pirštas tuo pačiu 
metu turi liesti neigiamą polių (-). 

LED diodas mirga, kai testeris 
liečia teigiamą polių (+). 

LED diodas nemirga, kai testeris 
liečia neigiamą polių (-). 

 MIKROBANG Ų NUOTĖKIO APTIKIMAS 
Kas savaitę patikrinkite savo mikrobangų krosnelę ir saugiai ruoškite maistą. 
DĖMESIO!!!  Mikrobangų krosnelė turi būti įjungta į įžemintą elektros lizdą. 

1) Įdėkite stiklinę vandens arba maisto į mikrobangų krosnelę. 
2) Nustatykite krosnelę 1 minutei aukštam galingumui. 
3) Lėtai lieskite testerio galu (atsuktuvu) per ir aplink durelių kraštą, taip pat 

priekyje, stiklinį krosnelės paviršių. LED diodas mirksi toje vietoje, kur 
yra mikrobangų nuotėkis. 

 NENUTRŪKSTAMAS TESTAS 
DĖMESIO!!!  Įsitikinkite, kad kintamos srovės šaltinis išjungtas. 

TINKAMA  
LED diodas mirga 
NETINKAMA 
LED diodas nemirga 

Atliekant tikrinimą testerio galas su atsuktuvu turi liestis 
prie tikrinamo objekto. Kitos rankos pirštu lieskite kitą 
tikrinamo objekto pusę. Tokiu būdu lengvai nustatysite 
tinkama ar su defektais lemputė, šildytuvas ir kita. 

 

 LEMPUT Ė 
Nuspauskite ir 
laikykite žibintuvėlio 
mygtuką. 
 
 

ŽYM ĖJIMAS 
Aplinkos apsauga 
Neišmeskite seno prietaiso į buitinių atliekų 
konteinerį. Nuneškite jį į specialų elektros įrangos 

tvarkymo punktą. Tokiu būdu tausosite gamtą. 

Dviguba izoliacija 
(Cat. II) 

Perskaitykite 
instrukcijas 

TIPINIAI TESTAVIMO / TIKRINIMO PAVYZDŽIAI  
Netinkamo sujungimo 
testavimas. 
Pridėkite testerį prie plaukų 
džiovintuvo. LED diodas 
pradės mirksėti, kai kištukas 
prijungtas neteisingai arba 

fazės laidas neteisingai prijungtas lizde. 
 

Lemputės, saugikliai. 
Mirksinti LED diodo lemputė 
rodo tinkamą, nemirksinti – 
pažeistą. 

Įžeminimo, išjungimo 
testavimas. 
Pridėkite testerį prie 
metalinio arbatinuko rėmo 
su įjungtu jungikliu. LED 
diodas pradės mirksėti, kai 
įžeminimas neprijungtas. 

 

Tiesioginis kintamos srovės 
įtampos buvimo testavimas. 
Kištuko iš elektros lizdo 
išjungti nereikia. Lengvas 
kintamos srovės įtampos 
buvimo patikrinimas. 

Pažeisto laido vietos 
nustatymas. 
Veskite testeriu išilgai laido. 
LED diodas pradės mirksėti 
ties pažeista vieta.  

Papildomas patikrinimas. 
Lengvai patikrinkite, ar 
teisingai sujungti laidai. 
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