
Instrukcja obsługi 

Siedem Stanów Wyświetleń LED 

Siedem czytelnych wskazań pokazujących 

stan gniazda, łatwo ocenisz poprawność 

 

Tester gniazd 

Tester gniazd służy głównie do wykrywania 

podłączenia gniazd wtykowych 230V i testu 

RCD (różnicówka). Możesz szybko i dokładnie 

wykryć stan podłączenia okablowania 

gniazda wtykowego 230V. Zalecany sposób 

podłączenia przewodów w gniazdach 

wtyczkowych, jest szczególnie ważny w 

sieciach komputerowych, aby nie eliminować 

filtrów przeciwzakłóceniowych, przewód 

fazowy na lewym styku a neutralny na 

prawym styku, wyjątkiem jest gniazdo 

podwójne modułowe. Jest szczególnie ważne 

dla pomiarowców, ponieważ ułatwia 

wykonanie pomiarów. Jednocześnie 

testerem zmierzysz napięcie w gniazdku 

wtykowym 230V i wyświetlisz je na ekranie 

LCD. 

 

 

Ostrzeżenie 

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję 

obsługi i ściśle przestrzegaj zasad 

bezpieczeństwa, uwag i ostrzeżeń. 

 

 

Instrukcja bezpieczeństwa 

Ostrzeżenie 

Aby uniknąć możliwych obrażeń 

elektrycznych lub osobistych: 

Przed użyciem sprawdź dokładnie tester i 

sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Jeśli 

wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia, należy 

natychmiast zaprzestać używania urządzenia 

i wysłać do naprawy. 

Sprawdź, czy tester działa poprawnie. Włóż 

tester do poprawnie podłączonego gniazda 

wtykowego 230V w celu przetestowania i 

sprawdzenia przed użyciem. 

Test RCD musi być obsługiwany przy 

prawidłowym podłączeniu okablowania 

gniazda wtykowego 230V. 

Podczas testowania RCD należy (różnicówka), 

wyłączyć wszystkie urządzenia podłączone do 

gniazd wtykowych 230V, aby upewnić się, że 

awaria zasilania nie spowoduje żadnych 

szkód. Podczas testowania w miejscach 

publicznych należy wykonywać czynności po 

wcześniejszym zezwoleniu. 

Podczas korzystania z testu w celu wykrycia 

niewłaściwego podłączenia okablowania 

gniazda wtykowego 230V, należy zlecić 

uprawnionej osobie (elektryk) 

przeprowadzenie czynności kontrolnych.   

Szerokie zastosowanie 

Oszczędza to dużo czasu podczas testowania 

problemów z gniazdami 

 

Specyfikacja techniczna 

Napięcie robocze; 

90 ~ 250 V / 50 Hz (60 Hz) 

Mierzony zakres napięcia; 

90 ~ 250 V / 50 Hz (60 Hz) 

precyzja; ± 2V 

Temperatura robocza; 

0°C ~ 40°C 

Wilgotność pracy; 

20% ~ 75% Wilgotność względna 

Temperatura przechowywania; 

-10°C ~ 50°C 

Wilgotność przechowywania; 

20%  ~ 80% wilgotność względna 



Opis operacji 

Test gniazd 

Włóż tester do standardowego gniazda 

wtykowego 230V, następnie obserwuj 

wskazania LED czy połączenie okablowania 

gniazda wtykowego 230V jest prawidłowe, a 

następnie wyciągnij tester. Po wykryciu 

nieprawidłowego wskazania LED należy zlecić 

uprawnionej osobie (elektryk) wykonanie 

poprawnego podłączenia styków przewodów 

w zaciskach gniazda wtykowego 230V. Należy 

pamiętać, iż jakiekolwiek prace związane z 

podłączeniem styków przewodu w zaciskach 

gniazda wtyczkowego 230V należy 

wykonywać bez napięcia, przed podjęciem 

prac wyłączyć zabezpieczenia główne dla 

danego obwodu gniazd wtyczkowego 230V. 

Test RCD (Różnicówka) 

Włóż tester do prawidłowo podłączonego 

gniazda wtykowego 230V, naciśnij przycisk 

(mniej niż 3 sekundy), wyłącznik 

różnicowoprądowy RCD wyłączy się w tym 

czasie. Jeśli się nie wyłączył, oznacza to, że 

wyłącznik różnicowoprądowy RCD uległ 

awarii lub zostały nieprawidłowo podłączony. 

W takim przypadku należy zlecić uprawnionej 

osobie (elektryk) wykonanie naprawy 

podłączeń wyłącznika różnicowoprądowego 

RCD lub wymiany wyłącznika. 

Poprawność Instalacji 

Tester po włożeniu do gniazda wtykowego 

230V wyświetli stany podłączenia, jeżeli 

jakakolwiek lampka lub lampki kontrolne 

emituje słabszym światłem oznacza to iż 

prawdopodobnie jest słaby styk przewodu w 

gnieździe lub nastąpiło uszkodzenie 

przewodu. 

 

Pielęgnacja 

Czyść wilgotną ściereczką, Czyściwo lub inne 

chemikalia są niedozwolone. 

 

 

Uwagi: 

Po oczyszczeniu testera należy go 

wysuszyć, zanim będzie można go 

użyć. 
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