
       
 ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТЕТЕР  6887-58     Арт. № 133750 

 
       Уредът  представлява  търсач  на  метал, ВИК тръби,  проводници,  право и променливо напрежение,  тества   

предпазители, лампи, съпротивления, диоди и транзистори .  Захранване 4 x 1,5V LR44, G13-A, A13 
 

ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

1. Сензор  за  метал 

2. Отделение  за  батериите 

3. Щипка 

4. Сензор  за напрежение 

5. Контактна  пъпка 

6. Контактна  пластина 

    (виж на гърба на тестера) 

7. Светодиод 

8. Селекторен ключ   

    “0”=изкл. “II”=откриване на напрежение,  

    “I”=търсене на метал 

9. Потенциометър  за  чувствителността 

 
 

1. ТЪРСЕНЕ НА МЕТАЛ 

- Разгънете сензорът на метал 1 до 90°. 

- Поставете  селекторният  ключ  на  позиция “I” (най-дясно положение на ключа). 

- Убедете се, че уреда не е близо да метални предмети. 

- Нагласете чувствителността, докато зумерът спре и светодиодът угасне. 

- Придвижете търсача бавно и плавно около изследваната зона, ако има метал   

       червеният  светодиод ще светне и зумерът ще са задейства. 

- За по-точно определяне на мястото повторете измерването няколко пъти, като   

       донастройвате  чувствителността. 

       Забележка ! 

- Търсачът открива  стомана, мед, алуминий, месинг и др. 

- Не е подходящ за тапети и облицовки, при които е използвано метално фолио 

- Не открива пластмасови тръби и части. 

- Дълбочината, на която може да бъде открит метал, зависи от неговата големина и плътността на преградата. 

- Не е подходящ за откриване на метал в панелни жилища и стени с вградени арматурни конструкции. 

 
 

2. ОТКРИВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ 

- Поставете селекторният ключ на позиция “II” (средно положение на ключа). 

- Хванете тестера, така че контактна пъпка 5 да сочи напред.  

- Нагласете чувствителността, докато зумерът спре и светодиодът угасне. 

- Придвижете тестера бавно и плавно към изследваната зона (щепсел, клема,  

       проводник или др.). 

- Светодиодът  светва и зумерът се задейства, когато уреда се доближи до  

       проводник, към който е подадена “фаза” на променливото напрежение. 

- Може да регистрирате статично електричество по кинескопа на монитор или  

       Телевизор. 

- Зумерът трябва да спре при отдалечаване на безопасно разстояние. 

       Забележка ! 

- по някои пластмасови повърхности има статично електричество, което може да доведе  до фалшиво отчитане 

- чувствителността на тестера намалява във влажна среда 

- може да увеличите чувствителността чрез докосване на контактната пластина “6” 

  
 

3. ПРОВЕРКА НА ПОЛЯРНОСТ 

- Поставете селекторният ключ на позиция “0” (най-ляво положение на ключа). 

- Хванете тестера, така че контактна пъпка 5 да сочи напред . 

- Поставете пръст върху контактната пластина 6. 

- Поставете пръст на другата ръка  върху единия от  полюсите на батерията. 

- Докоснете другия полюс на батерията с върха на тестера. 

- Светодиодът свети по-силно и зумерът се чува по-силно при “+”.  

       Забележка ! 

КОНТАКТНА  

ПЪПКА 

СЕНЗОР ЗА 

НАПРЕЖЕНИЕ 



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  

   
 

- Не проверявайте полярността на напрежения по-големи от 36V 

- Спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди 

 
 

4. ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ (ТЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ) 

- Поставете селекторният ключ на позиция “0”. 

- Хванете тестера, така че контактна пъпка  5  да сочи напред. 

- Тестът на съпротивление изисква пръст на едната ръка да е поставен върху контактната пластина 6, а пръст    

       на  другата - върху измервания елемент. Веригата се затваря при допир на контактната пъпка 5 към свободния  

       край на измервания елемент. 

- При наличие на верига (съпротивление по-малко от 100МΩ) се задействат зумерът и светодиодът.  

 

5. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ 

- С цел съхраняване на батериите по време на транспорта  те не са поставени в уреда,  а в опаковката му. 

- След закупуване на тестера поставете 4-те батерии в отделението, което се намира под щипката. 

- Плъзнете щипката в указаната със стрелка (и текст PUSH) посока. 

- Поставете батериите като спазвате указаната в отделението полярност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


