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Voltage tester pen

IMT23009

AR1765 Ed A _ GB
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1. Turn the switch cover counterclockwise to the end, 
then press and hold down the switch cover and turn 
it counterclockwise to the end, remove it from the 
unit.

2. Install two batteries (’AAA’ type) into the battery 
compartment in the direction specified on the case.

3. Reinstall the switch cover by using the reverse 
procedure of  Step 1. Adjust the switch cover to OFF 
position.

1. Checking the Unit 

a. To turn on the unit, turn the 
switch cover from OFF to 
ON position. 

b. Move the tip of  the unit to a 
known power source, such 
as a standard AC outlet. If
the LED lights and the 
buzzer sounds  the unit is 
good and can be used. 

2. Detecting AC Voltage 

a. Turn on the unit. 

b. Move the tip of  the unit to 
the cable or socket to be 
detected. If  the unit 
detects AC voltage, the 
LED will light and the 
buzzer will sound. 

1. The unit’s detection range is about 70 V AC ~ 1000 V 
AC (at 50/60 Hz). Do not use the unit to detect an AC 
voltage below 70 V AC or above 1000 V AC, otherwise 
the unit may not give correct indication and electric 
shock may occur.

2. If  there are several lines, such as 2-phase wires and 
3-phase wire, separate them far enough and perform 
voltage detection on each line.

3. Do not use the unit if  it is damaged.

4. Shielded live conductor will not be detected.

5. Keep your hand behind the finger guard on the unit.

6. Always check the unit on a known power source 
before detection.

This unit is a portable AC voltage 
detector, which can be used to check if  a 
cable or socket is live.  

Tip

LED

Finger Guard

Switch Cover

WARNING     
To avoid electric shock or injury, do not 
touch any conductor with hand or skin.
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Czujnik obecności napięcia

AR1765 Ed A _ PL

- AAA + - AAA +

1. W celu zdjęcia pokrywy przełącznika obróć ją do 
końca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, następnie wciśnij i trzymając pokrywę przekręć ją 
do końca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.
2. Włóż dwie baterie (typu "AAA") do komory baterii we 
wskazanym kierunku
3. Załóż ponownie pokrywę przełącznika odwrotnie do 
kroku 1. Ustaw pozycję pokrywy w pozycji OFF.

1. Kontrola urządzenia
a. W celu włączenia urządzenia 
należy przekręcić osłonę
przełącznika z pozycji OFF do ON.
b. Umieść końcówkę urządzenia w
pobliże gniazda w którym mamy 
pewność, że jest obecne napięcie. 
Jeżli usłyszymy sygnał dzwiękowy i 
zapali się dioda LED, oznacza to, 
że urządzenie jest sprawne i może 
być użyte. 

2. Wykrywanie napięcia 
przemiennego AC 
a. Włącz urządzenie.

b. Umieść urządzenie w pobliżu 
miejsca detekcji (np. kabel lub otwór 
gniazda zasilającego). Jeżeli 
napięcie zostanie wykryte, zapali się 
dioda LED i usłyszysz sygnał 
dzwiękowy.

1. Urządzenie wykrywa obecność napięcia w przedziale 
70 V AC ~ 1000 V AC (przy 50/60 Hz). Nie należy używać 
urządzenia poniżej 70 V AC lub powyżej 1000 V AC, 
ponieważ wskazanie może być błędne i dojść do 
porażenia prądem.
2. Jeżeli przewód jest wielożyłowy, jak dla urządzeń 2- lub 
3-fazowych, należy najpierw przewody od siebie 
odseparować
3. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.
4. Przewody ekranowane nie będą poprawnie wykrywane.
5. Należu trzymać palce za elementem ochronnym.
6. Każdorazowo przed użyciem produktu, należy 

sprawdzić stan urządzenia pod kątek poprawności 
wykrywania.

Ten produkt jest przenośnym czujnikiem 
obecności napięcia przemiennego AC, 
który bezdotykowo wykrywa czy przewody 
lub gniazda są pod napięciem.

Produkt nie służy do wykrywania 
obecności przewodów w ścianach.

Produkt powinien wykrywać napięcie bez 
konieczności umieszczenia go wewnątrz 
gniazda sieciowego. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa, końcówka została 
spłaszczona, aby nie dopuścić do włożenia 
do gniazda!

Produkt charakteryzuje się wysoką 
czułością. Może on wykrywać obecność 
napięcia ze znacznej odległości i jest to 
zjawisko normalne.

Końcówka

LED

Ochrona palca

Osłona przełącznika

UWAGA!
W celu uniknięcia porażenia prądem nie 
należy dotykać części przewodzących.

Nie wkładć produktu do gniazda!
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