
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. 

      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  

съгласно „Закон за защита на потребителите” 

     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                                 тел.:  851-05-05       

          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 

          Велико Търново, ул. „Мармарлийска” 35   тел.:  67-03-62  

   

ИНСТРУКЦИИ  ЗА   ПОЛЗВАНЕ   НА  ТЕСТЕР  ЗА  НАПРЕЖЕНИЕ    6890-63     133137 
 

 
ОБХВАТИ:  6/12/24/50/110/ 220/380 V 

Тестерът  разпознава  (+)  и  (-)  на 
постоянно  напрежение.  Maксимално 
разстояние  м/у  върховете на сондите 1 m.  
 

       ВНИМАНИЕ! 

• Първо докоснете обекта с  
измервателна сонда 1 и фиксирайте, 
така че да не приплъзва, а след това 
докоснете със сонда 2 и определете 
напрежението според обхвата (най-
голямата светеща стойност). 

• Пристъпвайте към работа след  
проверка на изолацията на  
измервателната сонда. 

• При  съмнение  за  неправилно  
функциониране, преустановете работата  и  проверете  

       изправността  на  тестера. 

• Работете  с  повишено  внимание  с  напрежения  по-високи  от  60VDC или  30VAC. 

• При  работа  Вашите  пръсти  трябва  да  се  намират  зад  пластмасовите  ограничители.  

• Не  тествайте  напрежения  със  стойност  по-висока  от  380V. 

• Не  модифицирайте  тестера. 

• Спазвайте  правилата  за  безопасност  при  работа  с  електрически  уреди! 
 
Международен цветен код               Кабели 
Фаза   кафяв   червен 
Нула   син   черен 
Земя   зелен/жълт  зелен/жълт 
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