
Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

      Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                                факс:  852-70-03       
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113    тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.   84-22-00 
 

  
 
 
 
 
 
 
     УПЪТВАНЕ  ЗА  РАБОТА С   АВТОМОБИЛЕН  ТЕСТЕР                          № 133730 
                

 Автомобилния  тестер  е  предвиден  за  работа  само  по  транспортни средства. Той  не  трябва  да  
се  използва  в  сгради. Обхвата  на  измирваното  напрежение  е  от  3  до  48 V. 
 

1. Уреда  да  се  държи  само  за   дръжката. Клемата “крокодил”   да  не  се  пипа  по  време  на  
измерването. 

2. Измерване  на  напрежение: Първо  клемата “крокодил”  се  свързва  към  маса.  След  това  
острието  на дръжката  се  допира  до  предпазители   или  до  клемата  на  акумулатора.  Ако  в  
местото,  където  се  допира  острието  има  напрежение,  светва  червения  светодиод   /+/. 

3.  Проверка  на  напрежението  на  акумулатора: Свържете  клемата “крокодил”  към  минуса  на  
акумулатора. След  това  с  острието  на  дръжката допрете  до  положителния  полюс  на  акумулатора.  
При  наличие  на  напрежение  ще   светне  червения  светодиод. 

4. Проверка  на  фаровете  и  на  задните  светлини:  Клемата  “крокодил”  да  се  свърже  към  маса.  
С  острието  допрете  до  цокъла  на  лампите. Ако на  цокъла  има  напрежение  ще  светне  червения  
светодиод /+/. 

5. Проверка  на  напрежението  в  кабел:  Клемата “крокодил”  се  свързва  към  маса. Острието  с  
механиката  за преместване  се  издърпва  назад.  Сега  се  поставя  кабела в леглото  му  и  се  отпуска  
пружината.  Острието навлиза през  изолацията   и  ако  в  кабела  има  напрежение  ще  светне  
червения  светодиод  /+/. 

6. Проверка  дали  кабела е  свързан  към +  или  към -.  С  острието  се  пробива  кабела  както  е  
описано в  т.5. Сега  клемата “крокодил”  се  свързва  към   положителния  или  отрицателен  полюс  на  
акумулатора.  Ако  в  кабела  има  положително  напрежение  червения  светодиод  ще  светне  при  
допиране  на  минуса  на  акумулатора. 

 
Технически  параметри 

Номинално  напрежение   3 – 48 V 
Дължина  на  кабела          около  130 см. 
Индикация                           2  светодиода 
Консумация                         1,5 мА          . 

 
 
      Декларация  за  съответствие 
      Този  продукт  отговяра  на  “Нисковолтовите  изисквания”  73/23/EWG  и   
      изискванията  за  електромагнитна  съвместимост  89/336EWG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


