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БЕЛЕЖКИ 

Предупреждения 

 

ВНИМАНИЕ 

Допълнителна опасност представляват механичните части, които могат да 

доведат до сериозни наранявания. 

Обектите също могат да бъдат повредени (както и инструмента може да 

бъде повреден). 

 

ВНИМАНИЕ 

Електрическият удар може да доведе до смърт или сериозни наранявания. 

Също така може да доведе до повреда на устройствата или на този 

инструмент. 

 

ВНИМАНИЕ  
 
Никога не насочвайте лазерният лъч пряко или непряко (върху 

отражателни повърхности) към очите. Лазерното лъчение може да доведе 

до необратимо увреждане на очите. Изключете лазерният лъч преди да 

измервате близо до хора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

 

ВНИМАНИЕ  

 Неоторизирани промени или модификации по инструмента са забранени 

– такива промени поставят одобрението (CE) и безопасността на 

инструмента в риск. За да използвате инструмента сигурно,винаги 

следвайте инструкциите за безопасност, предупрежденията и 

информацията в раздел „Предназначение и правилна употреба”. 

 

ВНИМАНИЕ  

Моля спазвайте следната информация преди да използвате инструмента:  

 

 

| Не използвайте инструмента в близост до електрически заваръчни машини, 

индукционни нагреватели или други източници на електромагнитно поле.  

| След резки колебания в температурата, инструментът трябва се остави за около 30 

минути при новата температура. Това спомага IR сензора да се стабилизира.  

| Не излагайте инструмента на високи температури за по-дълъг период от време.  

| Избягвайте прашна и влажна среда.  

| Измервателните инструменти и техните аксесоари не са играчки. Не трябва да се 

позволява на децата да ги достъпват!  

| В индустриалните институции трябва да се следват изискванията за безопасност и 

превенция на инциденти за електрически съоръжения и оборудване, предписани от 

отговорните застрахователни организации към работодателя. 

 

 

Моля спазвайте следните пет правила за безопасност:  
1 Изключете.  
2 Уверете се, че инструмента не може да бъде включен отново.  
3 Уверете се, че сте изключили от основното захранване (проверете за 

напрежение и двата полюса).  
4 Земно и късо съединение.  
5 Покрийте съседните части, които са под напрежение 

 



Предназначение и правилна употреба  

Този инструмент е предвиден за работа само по приложения описани в ръководството 

за употреба. Всяка друга употреба се счита за неправилна и неодобрена, и може да 

предизвика инцидент или повреда на инструмента. Всяка неправилна употреба 

довежда до отпадане на гаранцията и всички претенции от страна на оператора към 

производителя. 

 

Премахнете батериите в случай на дълъг период на неупотреба, за да избегнете 

повреждане на инструмента. 

 

Не носим отговорност за нанесени вреди на имущество или телесни повреди, 

причинени от неправилно боравене или неспазване инструкциите за 

безопасност. Всеки гаранционен иск, е невалиден в такива случаи. Удивителен 

знак в триъгълник показва бележките за безопасност в ръководството за 

експлоатация. Прочетете инструкциите напълно, преди началото на първоначалното 

въвеждане в експлоатация.Този инструмент е CE одобрен и по този начин отговаря на 

необходимите изисквания. 

 

Производителят си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие. 

© Testboy GmbH, Germany. 

 

Отказ и изключение от отговорност 

Гаранционните искове са невалидни в случаите на повреди причинени от 

неспазване на инструкциите! Ние не носим отговорност за произтичащите от това 

щети! 

Не носим отговорност за повреди причинени от:  
| неспазване на инструкциите,  
| промени в продукта, които не са одобрени от Тестбой,  
| използването на заместващи части, които не са одобрени или произведени от 
Testboy,  
| употреба под влиянието на алкохол, наркотици или медикаменти 

Коректност на инструкциите за употреба  
Тези инструкции за употреба са създадени с необходимата грижа и внимание. Не се 

твърди, нито се гарантира, че данните, илюстрациите и чертежите са пълни или 

коректни. Възможни са промени, печатни неточности или грешки. 

 



Изхвърляне  
За клиентите на Тестбой: Покупката на наш продукт ви дава възможността в края на 

експлоатационния живот, да предадете инструмента в центровете за приемане на 

отпадъци от електронно оборудване. 

EU Директива 2002/96/EC (WEEE) определя връщането на електронни 

отпадъци и електронно оборудване. От 13/08/2005, производителите на 

електрическо и електронно оборудване са задължени да приемат обратно 

за рециклиране, електрически устройства продадени след тази дата без 

допълнително заплащане. След тази дата електрическите устройства не 

трябва се изхвърлят с „нормалния” отпадък. Електрическите устройства 

трябва да се изхвърлят и рециклират отделно. Всички устройства, които попадат в 

тази директива трябва да притежават това лого. 

Изхвърляне на използваните батерии  
Като краен потребител вие сте законово задължен (от съответните закони 
за изхвърляне на батерии) да връщате всички използвани батерии. 
Изхвърлянето с нормалния битов отпадък е абсолютно забранено!  
Замърсяващите батерии са обозначени с прилежащия отпред символ, 
който указва забрана за изхвърляне с обикновените битови отпадъци.  
Абревиатурите използвани за тежки метали са:  
Cd = Кадмий, Hg = живак, Pb = олово.  

Можете да върнете използваните батерии безплатно в центровете за събиране във 

вашата общност или навсякъде където се продават батерии! 

Пет годишна гаранция  
Инструментите на Тестбой са обект на строг качествен контрол. Инструментът е с 
гаранционен период от пет години срещу повреди по време на нормална работа 
(валиден само с фактура). Ние ще отремонтираме изделието или дефектните 
елементи безплатно, ако те не са били причинени от неправилна употреба или 
злоупотреба и ако инструментът не е бил отварян. Повреди причинени от падане или 
неправилна употреба, правят гаранцията невалидна. 
 
Сертификат за качество  
Всички необходими дейности отнасящи се до качеството, за които отговаря Testboy 
GmbH по време на производствения процес, се наблюдават постоянно в рамките на 
системата за управление на качеството. Освен това Testboy GmbH потвърждава, че 
оборудването за изпитване и инструментите, използвани по време на процеса на 
калибрирането са обект на постоянна проверка. 
 

Декларация за съответствие  
Този продукт отговаря на спецификациите, съдържащи се в директивата за ниско 
напрежение  
2006/95/ЕО и EMC Директива 2004/108/ЕО. 

 

 

 

 



ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Благодарим Ви за избора – двуполюсен тестер на напрежение Testboy® Profi III LED, с 

LED светодиодна индикация. Устройството може да бъде използвано за проверка на 

DC напрежения от 6 V до 1400V и AC напрежения от 6 V до 1000 V, индикация за 

поляритет, посока на въртене и тест верига до 50 ома, ДТЗ тест. Благодарение на 

ротационните дистанционни части може да се работи с една ръка, за измерване на 

напрежение.  Testboy®  Profi III LЕD притежава висок клас на защита (IP65), което го 

прави подходящ за използване в тежки условия. 

 

Правила за безопасност 

Вие избрахте устройство, създадено да ви предложи висока степен на защита. То 
покрива стандартите DIN VDE 0682-401 и IEC/EN 61243-3. За да бъдете сигурни, че 
устройството работи правилно и безопасно прочетете тези инструкции за 
експлоатация изцяло преди да използвате устройството.  
Следните мерки за безопасност трябва да бъдат съблюдавани: 

• Убедете се, че тестера за напрежение е в правилната позиция за типа 

измерване и състояние преди всяка употреба (съгласно VDE спецификация 

0105, част 1), чрез свързване към известен източник на напрежение (например 

към 230 V захранващ контакт). 

• Убедете се, че накрайниците и инструмента са в подходящо състояние за 

работа. Ако една или повече функции не работят правилно, не използвайте 

устройството повече, докато не бъде проверено от квалифициран сервизен 

техник. 

• Винаги дръжте устройството за ръкохватките. Избягвайте да докосвате 

пробните върхове. 

• Отбележете, че проверката за липса на напрежение трябва да се извършва и на 

двата полюса. 

• Инструмента не трябва да се използва във влажна среда! 

• Не използвайте когато отделението за батерии е отворено! Тестовите 

накрайници трябва да са отделени от измерваната верига, когато сменяте 

батериите. 

• Безпроблемната работа е гарантирана при температури между -10 °C и +45 °C. 

• Пазете устройството чисто и сухо през цялото време. Корпусът може да се 
почиства с влажна кърпа. 

• Допълнителните предупреждаващи символи и звукови сигнали се използват, 

когато напрежението е по-високо от 35 V за да предупредят за застрашаващо 

живота напрежение. Те не трябва да се използват с измервателна цел. 

• Проверете, че със сигурност предупредителните сигнали могат да бъдат 

отличени от заобикалящите шумове. 

• Ако индикаторът за батерията свети, незабавно я подменете. 

 

 



Общи положения 

Напрежението е с приоритет. Ако няма напрежение на сондите (< 3.0 V), устройството 
е в пропускателен тестови режим. В режим на готовност светва оранжевият индикатор 
"Rx/Ώ". 
 

Функциониране 

За да включите инструмента, просто задръжте тестовите сонди един върху друга. .В 

режим на готовност оранжевият индикатор "Rx / " свети. Слагането и изваждането на 

адаптера за тестовите сонди улеснява провеждането на тестове в контакта. За 

безопасно съхранение, подходяща защитна скоба се намира на тестовата сонда. 

Номиналният ток е максимум 3,5 mA.. 

 

Самостоятелен тест/ Автоматично изключване 

При първоначално включване или при зареждане на нова батерия, или когато 
тестовите сонди се допрат една в друга, когато инструментът е изключен(светодиодът 
"Rx / " - "не свети), инструментът осветява всички светодиоди. Веднага след товасе 
включва проверка за верига. 

По този начин, ако дисплеят не показва една или повече функции, не използвайте 
уреда и трябва да бъде проверен от специалист. 

За да се провери дали инструментът е готов за употреба, поставете тестовите сонди 
една върху друга. Това трябва да се извърши непосредствено преди употреба. 
Зеленият светодиод "Rx / " трябва да светне ясно. 

Ако светодиодът не светне или само слабо светва, сменете батериите. 

Ако уредът не работи с нови батерии, той трябва да бъде защитен от неправилно 
използване. 

След известен период от време, инструментът автоматично се изключва чрез 
функцията "Автоматично изключване". 

По този начин оранжевият индикатор "Rx / " изгасва. За да включите отново уреда / 
самодиагностиката, задръжте едновременно тестовите сонди една до друга. 

 

Измерване на  DC напрежения 

Когато сондите са свързани към DC напрежение в работния диапазон, един от 

светодиодите в долния край (12V +~-) и светодиодите над него светват в съответствие 

с приложеното напрежение. Светодиодът в долния край е за индикация на поляритета 

на сондите, в съответствие с идентификацията (+,−)!  

Ако напрежението е над 35 V, светодиодът ELV също светва и се усеща вибрация. 

Това е индикация за стойност на напрежението, опасна за живота! 

Светодиодът ELV не се използва за измерване. 



 

Измерване на  АC напрежения  

Когато сондите са свързани към AC напрежение в работния диапазон, един от 

светодиодите в долния край (12V +~-) и светодиодите над него светват в съответствие 

с приложеното напрежение. Едновременно свети и светодиодът в долния край за 

индикация на напрежение Ас (~). 

Ако напрежението е над 35 V, светодиодът ELV също светва и се усеща вибрация. 

Това е индикация за стойност на напрежението, опасна за живота! 

Светодиодът ELV не се използва за измерване. 

 

Тест за фаза 

Защитните облекла и изолирани повърхности могат да повлияят на 

функцията! 

Свържете сондата L2 към кабела. Ако е фаза, (Pol> 100 V AC), мин. 100 V ~ светва 

светодиодният индикатор "<L". 

 

 При определяне на фазов проводник, чувствителността на индикаторите може 

да зависи от няколко фактора, включително изолационни механизми 

защитаващи срещу директен контакт, неподходяща позиция (например върху 

дървени стълби или изолирани подови повърхности), незаземено напрежение 

или неподходящи гръмотевични условия. 

Фазата може да се определи и чрез проверка на външния проводник срещу защитнато 

заземление. Приложеното напрежение трябва да се отрази на фазовия проводник. 

По време на този тест се уверете, че допълнителен ток не преминава през 

защитния проводник. Това може да задейства прекъсвача (FI))! 

 

Тест за фазова последователност (макс.  200 V АС)  

Защитните облекла и изолирани повърхности могат да повлияят на 

функцията! 

Хванете сондите L1 и L2 с две ръце но цялата дължина. Свържете сондите L1 и L2 към 

двата външни проводника (фази) и проверете дали междуфазното напрежение е 400 

V. 

 Посока на въртене на полето по часовниковата стрелка (фаза L1 преди фаза L2) се 

обозначава, ако светне светодиодният индикатор „R”. 



Посока на въртене обратно на часовниковата стрелка (фаза L2 преди фаза L1) се 

обозначава, ако светне светодиодният индикатор „L”. 

Определянето на посоката на въртене на полето трябва да се тества винаги и с 

размяна на сондите. Тогава трябва и посоката да се смени. 

Забележка: 

Изпитването на последователността на фазите е възможно при заземено 

променливо напрежение от 200 V, 50/60 Hz (фаза на фаза). "Третата" фаза (L3) се 

симулира с помощта на сензор в инструмента, като се използват частите на 

ръката. 

 

Тест с една ръка 

Възможно е заключването на двете дръжки на уреда да стане в зависимост от 

измерваната точка. Разстоянието между двете сонди може да се регулира само с едно 

завъртане (Schuko/CEE). 

Светодиодът ELV не трябва да се използва за измерване. 

 

Осветяване на мястото на измерване 

Осветление на местоположението на измерване се включва или изключва при 

задържане на бутона " L.H". 

 

Тест за верига 

(За включване докоснете сондите една в друга) 

Допрете сондите до мястото на тест, предпазител или др. При съпротивления 0-200кΏ, 

зеленият светодиоден индикатор  "Rx/Ώ" светва и се чува звуков сигнал. 

 

FI/RCD Тест за сработване на ДТЗ и РЕ тест за защитно заземление 

Уредът Testboy® Profi III LED има товар и това дава възможност за тест на 

превключването на ДТЗ (FI/RCD) с помощта на двата бутона (FI\RCD) на дръжките.  

Проверката за ДТЗ (max.30 mA)  между фазата и прекъсвача (max. 240 V). Проверката 
се извършва между фазовия проводник и защитното заземление (РЕ). 
 
Индикацията за задействане на превключването е с двата светодиода. 
Забележка: 

 
 



Тестът FI / RCD се извършва само за неподвижни инсталации и силови вериги. В 
случай на повреда, тест върху подвижени устройства, които не са постоянно 
свързани или, с удължителен кабел, или други, може да доведе до протичане на 
ток между металните части и защитното заземление. 

 
Този тест не замества тестовете на защитната заземяване FI / RCD, в съответствие с 
VDE 0100! 
За тази цел Testboy® осигурява подходящите уреди. 
 

 

Почистване 

Използвайте влажна кърпа и лек битов препарат за почистване на инструмента, ако се 

замърси при ежедневна употреба. Никога не използвайте агресивни почистващи 

препарати или разтворители за почистване на инструмента. 

 

За да предотвратите електрически удари, не позволявайте влагата да влезе в 

корпуса! 

 

 

Поддръжка 

По време на работа в съответствие с ръководството за експлоатация инструментът не 

изисква специална поддръжка, с изключение на смяна на батериите. 

 

Смяна на батериите 

Ако батериите са изтощени, се чува предупредителен сигнал и уредът се изключва. 

Незабавно сменете батериите, за да се гарантира точността от измерването. 

За да смените батериите, отворете отделението за батерии на корпуса. Използвайте 

отвертка за развиване на винтчетата. При поставяне на батериите, уверете се че 

правилно е спазен поляритета. Затворете и закрепете отделението за батерии. 

Батериите не трябва да се изхвърлят като нормални битови отпадъци.  

Изхвърлете в събирателен пункт близо до вас! 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Сигнализация 16 светодиода за индикация на напрежение 
(12, 24, 48, 120, 230,400, 690 и 1000 V), 
поляритет (+~-), верига (Rx/Ώ) и фаза/посока 
на въртене (R/L), в съответствие със стандарт 
IEC 61140 – дефиниция за  PELV 

Диапазон на напрежение 6...1000 V AC 
6…1400 V DC 

Индикация за поредност на фазите ДА 

Индикация 0.85 Un 

Честотен диапазон  0, 16.66...500 Hz 

Товаров ток 30mA на 230V 

Работен цикъл 30 s вкл \ 240 s изкл 

Номинален вх. Ток < 3.5 mA 

Пиков ток < 0.3 A, с натискане на бутоните (FI/RCD) 

Тест за фаза > 100 V AC 

Импеданс 625 kΏ 

Тест верига 0...200 kΏ 

Клас защита IP 65 

Измервателна категория CAT IV 1000 V 

Тест в съответствие със стандарт EN 61243-3:2014 

Захранване 2 батерии × 1.5 V тип AAA Micro 

 


