
UT12A
Instrukcja obs³ugi 

Poni¿sza instrukcja zawiera informacje 
dotycz¹ce obs³ugi i warunków bezpieczeñstwa 
podczas  u¿ywania próbnika. Przed 
rozpoczêciem pracy nale¿y dok³adnie zapoznaæ 
siê z zawartymi w niej wskazówkami. 
Nieprzestrzeganie zawartych w instrukcji 
wskazówek mo¿e byæ przyczyna powa¿nych 
obra¿eñ lub œmierci.
UT12A sygnalizuje wystêpowanie  napiêcia 
zmiennego (AC) poprzez sygna³ dŸwiêkowy 
oraz œwietlny (zapalenie siê lampki).

Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Urz¹dzenie spe³nia wymagania standardów 
ENG1010-1, UL61010-1 oraz CASC22.1 nr 
61010-1, zanieczyszczeñ stopnia 2 oraz 
kategorii przepiêcia (Kat. IV 1000V).
CAT IV: Podstawowy poziom zasilania, linie 
napowietrzne, systemy kabli.
Urz¹dzenia nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z 
specyfikacj¹. Nieprzestrzeganie zawartych 
zapisów mo¿e pogorszyæ warunki ochrony 
zabezpieczone przez próbnik.

?Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia gdy jest ono 
wilgotne lub uszkodzone.
?Nie nale¿y stosowaæ wy¿szego napiêcia 
pomiêdzy koñcówkow¹ urz¹dzenia i gruntem ni¿ 
napiêcie znamionowe.
?W przypadku napiêcia przekraczaj¹cego 30V 
AC nale¿y zachowaæ szczególne œrodki 
ostro¿noœci, poniewa¿ istnieje  mo¿liwoœæ 
wstrz¹su elektrycznego.
?Nale¿y przestrzegaæ pañstwowych 
przepisów i standardów  dotycz¹cych warunków 
bezpieczeñstwa.

 Ostrze¿enie

Urz¹dzenie jest przeznaczone wy³¹cznie dla 
specjalistów posiadaj¹cych kwalifikacje i wiedzê 
jak je obs³ugiwaæ.
Urz¹dzenie jest przeznaczone do stwierdzenia  
napiêcia AC w zakresie 90-1000V Przed 
dokonaniem pomiaru nale¿y upewniæ siê czy 
napiêcie zawiera siê w w/w granicach.
Je¿eli napiêcia badanego induktora nie zawiera 
siê w w/w granicach, próbnik niczego nie 
wska¿e. Nie oznacza to  ¿e testowany  induktor 
nie posiada niebezpiecznego napiêcia. Przez 
ca³y czas  nale¿y pamiêtaæ o nie dotykaniu 
¿adn¹ czêœci¹ cia³a badanego urz¹dzenia. 
Podczas przeprowadzenia testów nale¿y 
pamiêtaæ aby palce znajdowa³y siê poza bia³¹ 
czêœci¹ próbnika.

Miêzynarodowe symbole elektryczne

Podwójnie izolowany

Ostrze¿enie. Odnieœ siê do Instrukcji obs³ug

Niebezpieczeñstwo wstrz¹su elektrycznego

Zgodny z Standardami Unii Europejskiej

Specyfikacja
- WskaŸniki: œwietlny ( LED) oraz s³uchowy 
(brzêczek)
- Zakres napiêcia:90 VAC- 1000 VAC
- Kategoria pomiaru IV1000V per IEC 61010
- Temperatura:

- pracy: -10- + 50%
- magazynowania 10-50

- Wilgotnoœæ: < 95%
- Wysokoœæ: 2000m
- Zanieczyszczenie poziomu 2
- Baterie 2x 1,5 AAA

Obs³uga
1. W³¹cz urz¹dzenie poprzez naciœniêcie 
oraz przytrzymanie przycisku w³¹cznika 
zasilania. Zapali siê  lampka (LED).
2. Umiejsców koñcówkê testera na lub w 
pobli¿u obwodu lub urz¹dzenia , które ma 
byæ testowane. Zapalenie siê  lampki LED 
œwiadczy o obecnoœci napiêcia 
w zakresie 90 – 1000VAC.
3. Zwolnij przycisk w celu wy³¹czenia 
próbnika.

WskaŸnik baterii

Je¿eli napiêcie baterii wynosi poni¿ej 2V, po 
w³¹czeniu urz¹dzenia oraz  w czasie 
dokonywania pomiaru nie zapali siê lampka 
kontrolna. Sygna³ dŸwiêkowy mo¿e byæ 
s³yszalny ale s³abiej.

Serwis 
Wymiana baterii
1. Od³¹cz próbnik od obwodu
2. Jedna rêka trzymaj próbnik, natomiast 
kciuk drugiej umieœæ na os³onie (rysunek 
poni¿ej)

3. Poci¹gnij os³onê do ty³u (rysunek 
poni¿ej)

4. Wymieñ baterie 2x5V AAA
5. Umieœæ os³onê na poprzednim 
miejscu.

Czyszczenie
Okresowo nale¿y przetrzeæ próbnik 
za pomoc¹ wilgotnej szmatki oraz 
³agodnym detergentem. Nie nale¿y 
u¿ywaæ materia³ów œciernych oraz 
rozpuszczalników
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