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Просим Вас полностью прочитать инструкцию по 
эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация 
о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать 
содержащиеся в этих документах указания. Все документы 
хранить в надежном месте.

!

Условные обозначения 
Предупреждение об опасном электрическом 
напряжении: Неизолированные токоведущие 
детали внутри корпуса могут быть серьезным 
источником опасности и стать причиной 
поражения людей электрическим током. 

Класс защиты II: Контрольно-измерительный прибор 
снабжен усиленной или двойной изоляцией.

Категория перенапряжений III: Оборудование 
для стационарного монтажа и для случаев, 
когда предъявляются повышенные требования 
к надежности и эксплуатационной готовности 
оборудования, например, переключатели 
при стационарном монтаже и приборы 
промышленного назначения с постоянным 
подключением к стационарно смонтированным 
установкам.

Правила техники безопасности
•  При уровне перенапряжений по категории III (CAT III) 

превышение напряжения 1000 В между контрольно-
измерительным прибором и землей не допускается.

•  Не использовать прибор в средах, насыщенных проводящими 
частицами, или там, где возможно временное возникновение 
электропроводности из-за появления жидкости (например, 
вследствие конденсации).

•  Не подвергать прибор действию механических нагрузок, 
повышенных температур или мощных вибраций.

•  Не допускать воздействия на прибор влажности или жидкостей. 
При эксплуатации вне помещений следить за тем, чтобы прибор 
использовался только при соответствующих атмосферных 
условиях и с соблюдением подходящих мер защиты.

•  Обязательно соблюдать меры предосторожности, 
предусмотренные местными или национальными органами 
надзора и относящиеся к надлежащему применению прибора.

Назначение / применение
Бесконтактный контрольно-измерительный прибор для 
обнаружения электрических напряжений (230 В перем. тока) в 
проводах, кабелях, розетках, патронах ламп и предохранителях. 
Наличие напряжения показывают оптические  и акустические 
сигналы. В приборе предусмотрена функция ZOOM для повышения 
чувствительности (от 24 В перем. тока до 1000 В перем. тока), а 
также встроенный карманный фонарь.
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Установка батарей

Прибор готов к эксплуатации сразу после установки батарей. 
У него нет отдельного выключателя (Вкл./Выкл.), и поэтому 
он всегда готов к работе.!

Щуп детектора

Функция ZOOM
Вкл./Выкл. 

Зажим для 
крепления в кармане 
Карманный фонарь 
Вкл./Выкл. 

Карманный 
фонарь

Отделение для 
батарей с 
обратной стороны

1
2

3
4

5

6

Перед каждым использованием прибор следует проверять 
в цепи с известным рабочим током и с соблюдением 
указанного диапазона напряжений прибора. Во избежание 
неправильных измерений перед использованием прибора 
необходимо проверять батареи включением 
встроенного карманного фонаря. (см. пункт 4)

!
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Обнаружение электрических напряжений

Подвести щуп детектора к 
контролируемому участку 
(например, кабелю, розетке 
и т.п.).

При наличии напряжения 
щуп загорается, и звучит 
акустический сигнал.

Из соображений безопасности наличие напряжения 
необходимо проверять на все трех фазных проводах 
(L1, L2, L3)!!
При слабом акустическом сигнале или пониженной 
мощности карманного фонаря следует заменить батареи.!

Функция ZOOM

Следует помнить о том, что, несмотря на отсутствие 
индикации, всегда может присутствовать напряжение. 
Различия в конструкции соединительной муфты или в 
способе изоляции (по толщине и виду) могут влиять на 
функциональные характеристики прибора. Обнаружение 
напряжений за панелями и металлическими экранами 
невозможно.

!

При нажатии клавиши ZOOM 
чувствительность прибора 
повышается (от 24 В перем. 
тока до 1000 В перем. тока). 
Это позволяет обнаруживать 
поля напряжений на б'ольших 
расстояниях, перемещая прибор 
над контролируемым участком.

При наличии напряжения 
щуп загорается, и звучит 
акустический сигнал.

Карманный фонарь
Для включения карманного фонаря необходимо нажать и 
удерживать нажатой клавишу 4. Достаточно отпустить эту 
клавишу, и лампа сразу автоматически погаснет.
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Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы,
регламентирующие свободный товарооборот 
на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический
прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов
и утилизации в разобранном виде в соответствии с
европейской директивой о бывших в употреблении
электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и
дополнительные инструкции см. по адресу: 
www.laserliner.com/info

Светодиод

24 В перем. тока ~ 1000 В перем. 
тока / Частота 50 ... 60 Гц

CAT III - 1000 В 
(без конденсации)
Степень загрязненности 2

158 x 21 x 25 мм

2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

-10°C ... 50°C

48 g

Индикатор 

Диапазон напряжений

Категория перенапряжений

Размеры (Ш x В x Г)

Батарея

Рабочая температура

Вес 

Технические характеристики

Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических
изменений. 06.2010
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Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру
«Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь
настанов, що в них містяться. Зберігайте ці документи
акуратно.

!

Знаки
Попередження про небезпечну електричну напругу: 
незахищені струмовідні частини всередині корпуса 
можуть бути достатньо небезпечні, щоб наражати на 
ризик ураження електричним струмом. 

Клас захисту II: тестер має посилену або подвійну 
ізоляцію.

Категорія III стійкості ізоляції електротехнічного 
обладнання до імпульсних перенапруг: 
електробладнання стаціонарних установок та 
при визначенні особливих вимог до надійності й 
готовності електрообладнання, наприклад, для 
комутаційних апаратів стаціонарних установок і 
пристроїв промислового використання з постійним 
підімкненням до стаціонарної установки.

Вказівки з техніки безпеки
•  Для категорії III стійкості ізоляції електротехнічного обладнання 

до імпульсних перенапруг (кат. III) напруга між тестером і 
землею не повинна перевищувати 1000 В.

•  Не використовуйте прилад, якщо повітря навколо забруднено 
струмопровідними частками або через виникаючу вологість 
(наприклад, через конденсацію) з'являється тимчасова 
електропровідність.

•  Не навантажуйте прилад механічно, оберігайте його від 
екстремальних температур або сильних вібрацій.

•  Не піддавайте прилад дії вологи або рідин. При використанні 
приладу просто неба зважайте на наявність відповідних 
погодних умов або вживайте належних запобіжних заходів.

•  Дотримуйтеся норм безпеки, визначених місцевими або 
державними органами влади для належного користування 
приладом.

Функція / застосування
Безконтактний тестер для виявлення електричної напруги 
(230 В змінного струму) в кабелях, розетках, лампових патронах 
і запобіжниках. Про наявність напруги сповіщають візуальні та 
звукові сигнали. Прилад має функцію наближення/віддалення 
(ZOOM) для підвищення чутливості (від 24 до 1000 В змінного 
струму) та вбудований кишеньковий ліхтарик.
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Вставлення батарейок

Після вставлення батарейок прилад відразу готовий до 
експлуатації. Він не має спеціального вимикача і тому 
завжди увімкнений.!

Наконечник щупа

Функція 
наближення/
віддалення 
(ZOOM)

Кишеньковий затиск

Вимикач 
кишенькового 
ліхтарика 

Кишеньковий 
ліхтарик

Батарейний 
відсік на задній 
стороні

1
2

3
4

5

6

Перед кожним використанням перевіряйте прилад на 
знайомому колі робочого струму відповідно до зазначеного 
діапазону напруг. Щоб уникнути невірних вимірів, перед 
використанням перевіряйте батарейки шляхом умикання 
вбудованого кишенькового ліхтарика. (див. п. 4)

!
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Виявлення електричних напруг

Піднесіть наконечник щупа до 
об'єкта перевірки (наприклад, 
кабелю, розетки, тощо).

Якщо напруга є, засвітиться щуп і 
пролунає звуковий сигнал.

Для безпеки перевірте на наявність напруги всі три фази 
(провідники L1, L2, L3)!!
У разі послаблення звукового сигналу або зменшення 
потужності кишенькового ліхтарика замініть батарейки.!

Функція наближення/віддалення (ZOOM)

Зважайте на те, що відсутність індикації не завжди означає 
відсутність напруги. На ефективність виявлення можуть 
впливати відмінності конструкції гніздових контактних 
'затисків або особливості ізоляції (товщина й тип). Поза 
панелями та металевими кожухами чи оболонками напруга 
на розпізнається.

!

Натискання кнопки ZOOM 
підвищує чутливість приладу (від 
24 до 1000 В змінного струму). 
Таким чином можна виявляти 
електричні поля на більшій 
відстані при пересуванні приладу 
по ділянці, що перевіряється.

Якщо напруга є, засвітиться щуп і 
пролунає звуковий сигнал.

Кишеньковий ліхтарик
Щоб увімкнути кишеньковий ліхтарик, натисніть й утримуйте 
натиснутою кнопку 4. Світло автоматично вимкнеться, як тільки 
відпустити цю кнопку.
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Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задовольняє всім необхідним 
нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних
і електронних приладів, що відслужили свій термін,
цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації 
окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація 
на сайті: www.laserliner.com/info

Світлодіод

24 ~ 1000 В змінного струму
Частота: 50 ... 60 Гц

Кат. III - 1000 В 
(без конденсації)
Ступінь захисту від забруднення 2

158 x 21 x 25 мм

2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

-10°C ... 50°C

48 g

Індикатор 

Діапазон напруг

Категорія стійкості ізоляції 
електротехнічного обладнання 
до імпульсних перенапруг

Розміри (Ш x В x Г)

Батарейка

Робоча температура

Маса 

Технічні дані

Право на технічні зміни збережене. 06.2010
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SERVICE

Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
www.laserliner.com
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