
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  НЕПРЕЖЕНИЕ  6878-28D    133133 

 

С този уред може да проверявате за наличие на  

право или променливо напрежение в обхвата  12 ÷ 220V.  
Тестерът има 5 обхвата: 12V, 36V, 55V, 110V, 220V 

Директно измерване  
-  Чрез допир до проводник  
или елемент под напрежение.  
За правилно измерване, трябва  
да поставите някой от пръстите  
си върху металния бутон с  
надпис “Direct test”. Стойността  
на измерваното напрежение се определя от последното изписано на дисплея число. Например, ако 
измерваното напрежение е 220V на дисплея ще се вижда /12V, 36V, 55V, 110V, 220V, а ako e 12V -  
/12V.  

Внимание!  За  директно измерване на променливо напрежение  трябва да се използва 
проводника или клемата, към които е свързана фазата. 

Непряко  измерване – чрез допир или поставяне в близост до изолацията на проводник, за 
който се предполага, че е под напрежение. За правилно измерване, трябва да поставите някой от 
пръстите си върху металния бутон с надпис “Inductance”. Ако тестерът отчете наличие на 
напрежение,  на дисплея трябва да се покаже символ “светкавица”  

 
 
 

LCD дисплей 

Контактни пластини 

Връх - отвертка 


