


      De på spänningsprovaren angivna spänningarna är
nominella spänningar. Spänningsprovaren får endast använ-
das vid angiven spänning resp. angivet spännings-område. –
En korrekt indikering är endast säkerställd vid temperaturer
på – 10° till + 50° och vid frekvenser på 50 till 500 Hz.
Indikeringens observerbarhet kan begränsas vid ogynnsam-
ma belysningsförhållanden, t.ex. solljus, på olämpliga
platser, t.ex. trädstegar eller isolerande golvbeläggningar
och ej driftsmässigt jordade växelspänningsnät. –
Spänningsprovarens felfria funktion måste kontrolleras strax
före användningen. – Spänningsprovaren får ej användas
under påverkan av nederbörd, t.ex. dagg eller regn. –
Spänningsprovare med skruvmejselklinga får endast
användas för spänningsprovning, däremot ej för andra
arbeten på anläggningskomponenter som står under
spänning. – Defekta spänningsprovare, vars funktion och/
eller säkerhet synbarligen är inskränkt, får ej användas.
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lizat sub infl uenţa precipitaţiilor atmosferice, de exemplu rouă 
sau ploaie. – Detectorul de tensiune cu lamă de şurubelniţă 
poate fi  utilizat doar pentru verifi carea prezenţei tensiunii, şi 
nu pentru alte lucrări la părţile instalaţiei afl ate sub tensiune. 
– Detectoarele de tensiune defecte, ale căror funcţionalitate şi/ 
sau siguranţă este evident afectată, nu se permit a fi  utilizate.
        
        Napätia uvedené na prístroji na meranie napätia sú 
menovité napätia. Prístroj na meranie napätia sa smie 
používať len pri uvedenom napätí resp. len v uvedenom 
napäťovom rozsahu. – Bezchybné zobrazenie je zaistené len 
pri teplotách od – 10° do + 50° a pri kmitočtoch od 50 do 500 
Hz. Viditeľnost zobrazenia môže byť obmedzená pri nepriaz-
nivých svetelných podmienkach, napr. slnečnom svetle, na 
nevhodných stanovištiach, napr. drevenom stojatom rebríku 
alebo izolujúcich podlahových krytinách a v prevádzkovo neu-
zemnených sieťach striedavého napätia. – Prístroj na meranie 
napätia sa musí krátko pred použitím preskúšať na bezchybnú 
funkciu. – Prístroj na meranie napätia sa nesmie používať pri 
pôsobení zrážok, napr. pri rose alebo daždi. – Prístroje na 
meranie napätia so skrutkovacím hrotom sa smú používať len 
na meranie napätia, nie však pre iné práce na častiach zaria-
dení pod napätím. – Poškodené prístroje na meranie napätia, 
ktorých funkcia a/ alebo bezpečnosť sú očividne obmedzené, 
sa nesmú používať.
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        Napetosti, ki so označene na preizkusni napravi za 
napetost, so nazivne napetosti. Napetostno preizkusno 
napravo je dovoljeno uporabljati le za dano napetost oziroma 
dano napetostno območje. – pravilen prikaz je možen le v 
temperaturnem območju od 10 °C do + 50 °C in frekvenci od 
50 do 500 Hz. Na zaznavnost prikaza lahko vplivajo neugodna 
svetlobna razmerja, npr. sončna svetloba, neugodno mesto 
namestitve, npr. lesene letve ali izolirane talne obloge, in ne-
pravilno ozemljena omrežja izmenične napetosti. – Napetostno 
preizkuševalno napravo je treba tik pred uporabo preizkusiti, 
če deluje. – Napetostne preizkuševalne naprave ni dovoljeno 
uporabljati na prostem v vlažnih pogojih, npr. rosa ali dež. 
– Napetostno preizkuševalno napravo z vijačnim rezilom 
lahko uporabljate le za preizkušanje napetosti in ne za druga 
dela na sestavnih delih, ki so pod napetostjo. – Poškodovana 
preizkuševalna naprava za napetost, pri kateri funkcija in/ali 
varnost nista brezhibni, ni dovoljeno uporabiti.
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