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Odniesienia zaznaczone na testerze lub w 

instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie o potencjalnym 

niebezpieczeństwie, należy postępować 

zgodnie z instrukcją obsługi.

Odnośnik. Prosimy o zwrócenie szczególnej 
uwagi.

Ostrożnie! Niebezpieczne napięcie.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Ciągła podwójna lub wzmocniona izolacja jest
zgodna z kategorią II DIN EN 61140.

Symbol zgodności oznacza, że przyrząd jest
zgodny z obowiązującymi dyrektywami. Jest on
zgodny z dyrektywą EMV (89/336/EWG) i spełnia
wymagania normy EN 61326-1. Jest on również
zgodny z dyrektywą niskonapięciową
(73/23/EWG), spełnia normę EN61243-3:2010.

Tester jest zgodny z normą (2002/96/EG) WEEE

Położenie czujnika pola magnetycznego

Instrukcja zawiera informacje i odnośniki
niezbędne do bezpiecznej obsługi i konserwacji
testera. Przed rozpoczęciem użytkowania testera
(uruchomieniem/montażem) użytkownik
proszony jest o dokładne zapoznanie się z
instrukcją obsługi i przestrzeganie jej we
wszystkich rozdziałach.

Niezapoznanie się z instrukcją obsługi testera lub
nieprzestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i
odniesień może spowodować poważne
obrażenia ciała lub uszkodzenie testera.

Należy zawsze ściśle przestrzegać odpowiednich
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom,
opracowanych przez stowarzyszenia zawodowe

1. Wprowadzenie / Pakiet produktów

Bezdotykowe testery napięcia i magnesów serii 11
1460 i 11 1465 są przeznaczone do sprawdzania
napięcia na izolowanych przewodach i kablach.
Dodatkowo można testować funkcje magnetyczne
w zaworach lub przekaźnikach. Nie jest wymagany
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• Ręczny wybór zakresu: 12-50V i 50V-1000V

• Zastosowanie zaawansowanej technologii 
filtrów cyfrowych zapewnia niezawodne 
wskazania

• Bezkontaktowe badanie pola magnetycznego 
(11 1465)

• Sygnalizacja pola magnetycznego za pomocą 
żółtej diody LED (11 1465)

• Automatyczne wyłączanie zasilania

• Światło latarki skierowane na DUT

• IP64 (IEC60529)

• Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy instrument 
nie jest uszkodzony.

Opakowanie produktu zawiera:

1 szt Tester 11 1460 lub 11 1465

2 szt. baterii 1,5 V, IEC LR03

1 szt. instrukcja obsługi

2. Środki bezpieczeństwa

Testery zostały skonstruowane i przetestowane
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
dotyczącymi testerów napięcia i opuściły
fabrykę w bezpiecznym i doskonałym stanie.

Instrukcja obsługi zawiera informacje i
referencje niezbędne do bezpiecznej pracy i
użytkowania testera. Przed użyciem testera
należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i
przestrzegać jej we wszystkich aspektach.

3. Niebezpieczeństwo porażenia prądem i inne 

zagrożenia

Weryfikacja obwodu pod napięciem nie
powinna być uzależniona od badania za
pomocą testera bezstykowego, lecz jedynie
od próby napięciowej za pomocą
dwubiegunowego testera napięcia zgodnie z
normą EN61243-3.

Wprowadzenie / Pakiet produktów
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Tester nie może być używany z otwartą komorą
baterii

Przed użyciem testera należy upewnić się, że
urządzenie jest w idealnym stanie technicznym.
Należy zwracać uwagę np. na pękniętą
obudowę lub wyciekające baterie.

Tester i akcesoria należy trzymać wyłącznie za
wyznaczone miejsca uchwytu.

Tester może być używany tylko w podanych
zakresach pomiarowych i w instalacjach
niskonapięciowych do 1000 V.

Tester może być używany wyłącznie w
kategorii obwodów pomiarowych, do których
został zaprojektowany.

Przed i po użyciu zawsze należy sprawdzić, czy
tester jest w pełni sprawny (np. czy jest
podłączony do znanego źródła napięcia).

Tester nie może być dalej używany, jeśli jedna
lub więcej funkcji nie działa lub jeśli nie jest
sygnalizowana żadna funkcja.

Nie wolno używać testera podczas deszczu lub
opadów atmosferycznych.

Doskonałe wyświetlanie obrazu jest
gwarantowane tylko w zakresie temperatur od
0°C do +40°C przy wilgotności względnej
powietrza poniżej <80%.

Jeśli nie można zagwarantować
bezpieczeństwa użytkownika, tester należy
wyłączyć i zabezpieczyć przed
niezamierzonym użyciem.

Bezpieczeństwo nie jest już gwarantowane, np.
w następujących przypadkach:

• oczywiste uszkodzenie

• uszkodzona obudowa, pęknięcia w
obudowie

• jeśli tester nie może już wykonywać
wymaganych pomiarów/ testów

• przechowywane zbyt długo w
niekorzystnych warunkach
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4. Przeznaczenie

Tester może być używany wyłącznie w warunkach i
do celów, do których został zaprojektowany.
Dlatego należy w szczególności przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa, danych technicznych
oraz warunków środowiskowych.

5. Informacje o testerze
1. Końcówka pomiarowa do pomiaru napięcia

2. Światło latarki

3. Obszar wyświetlania

4. Obszar testowy do badania pola 
magnetycznego (11 1465)

5. Obszar uchwytu

6. Włączanie/wyłączanie, wybór czułości testu 

napięciowego

7. Przycisk zapalania latarki
8. Komora baterii
1

2
3

5

4 6 7
8

6. Przygotowanie do badań
• Włącz tester, naciskając długo przycisk ON/

OFF.

• Domyślnie włączony jest zakres testowania
50V-1000V. Naciśnij krótko przycisk
włączania/wyłączania, aby przełączyć na
zakres napięcia 12V-50V. Tester pokazuje w
zakresie napięć 12V-50V również napięcia w
zakresie 50V-1000V. Jeśli źródło napięcia
powyżej 50V znajduje się w pobliżu źródła
napięcia 12V, tester wykryje silniejsze źródło.

• Czerwona dioda LED powoli miga, sygnalizując 

gotowość do pracy

• Wyłączenie testera następuje po długim 
naciśnięciu przycisku ON/ OFF

Przeznaczenie/informacje o testerze
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7. Przeprowadzanie testów
1. Badanie napięcia

Powoli przesuwać urządzenie wzdłuż DUT, np.
kabla.

W trybie 12V-50V, jeśli tester wykryje napięcie
zmienne, dioda LED miga i rozlega się brzęczyk.

W trybie 50V-1000V, jeśli tester wykryje napięcie
zmienne, dioda LED świeci światłem ciągłym i
rozlega się brzęczyk.

Położenie przewodu uziemiającego w DUT może
mieć wpływ na przebieg testów.

Tester jest wyposażony w zaawansowany filtr
cyfrowy eliminujący zakłócenia powodowane
przez pola elektryczne o wysokiej częstotliwości (np.
pochodzące od komputerów, stateczników
elektronicznych itp.) Bliskość pola elektrycznego i
tak może prowadzić do błędnych wskazań.

W przypadku wykrycia pola elektrycznego i
magnetycznego na przemian zapalają się żółte i
czerwone diody (11 1465).

2. Badanie pola magnetycznego (11 1465)

Przybliż do magnesu obszar testera oznaczony
symbolem magnetycznym. Zielona dioda LED
świeci się w przypadku wykrycia pola
magnetycznego.

W przypadku wykrycia pola elektrycznego i
magnetycznego na przemian zapalają się żółte i
czerwone diody.

3. Światło latarki

Naciśnij przycisk światła latarki, aby włączyć światło
latarki. Światło latarki jest włączone tak długo, jak
długo przycisk jest wciśnięty.

8. Wymiana baterii
Czerwona dioda LED "włączona" bez brzęczyka
oznacza niski poziom baterii. Należy wymienić
baterie, ponieważ nie ma już wiarygodnych
wskazań.
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10. Czyszczenie i przechowywanie

• Tester nie wymaga żadnej specjalnej
konserwacji, jeżeli jest używany zgodnie z
instrukcją obsługi.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
usunąć tester ze wszystkich punktów
pomiarowych.

• Do czyszczenia testera używaj lekko zwilżonej
szmatki z neutralnym detergentem. Nie należy
używać materiałów ściernych ani
rozpuszczalników.

• Nie należy narażać testera na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, wysoką
temperaturę i wilgotność lub opady rosy.

• Jeżeli aparat nie będzie używany przez dłuższy

Dane 

techniczne
Uwaga! Zużytych baterii nie należy wyrzucać
do śmieci domowych, lecz oddawać je do
specjalnych punktów zbiórki odpadów. Należy
przestrzegać obowiązujących przepisów
dotyczących zwrotu, recyklingu i utylizacji
zużytych baterii i akumulatorów.9. Dane techniczne

(ważne przy pracy w temperaturze 23°C +/- 5°C, 
<80% wilgotności względnej)

8

Wyświetlacz: jasna dioda LED czerwona i 
żółta

Brzęczyk: tak

Światło latarki: tak, biała dioda LED

Zakresy napięć: 1. 12V-50V (zakres czułości, 
pokazuje również napięcia 
50V-1000V)
2. 50V-1000V (zakres 
domyślny)

Wykrywanie pola 
magnetycznego:

>2,5 mT

Zakres częstotliwości:50...400 Hz

Cykl pracy: ciągły

Bezpieczeństwo 
zgodnie z normą:

EN 61010-1

Bateria: 2x1,5V LR03 (AAA)

Zakres temperatur: 0°...40°C, <80%
wilgotność względna

Pobór prądu: ok. 80 mA

Wymiary: ok. 155x25x23 mm

Waga: ok. 55 g


