U-test
D Ò L E Î I T É

Elektrojiskrový defektoskop

U P O Z O R N ù N Í !

OPAT¤ENÍ V¯ROBCE PROTI ZÁSAHU OBSLUHY ELEKTRICK¯M PROUDEM

• Pﬁed zapnutím pﬁístroje prostudujte návod k obsluze, pﬁi nedodrÏení
bezpeãnostních pﬁedpisÛ hrozí úraz elektrick˘m proudem!

• Pro uÏivatele kardiostimulátoru platí zákaz práce s tímto pﬁístrojem.
UÏivatelé kardiostimulátoru se k zapnutému pﬁístroji a mûﬁenému
pﬁedmûtu nesmí pﬁiblíÏit pod vzdálenost 3 m.

• Pﬁístroj udrÏujte v ãistotû, chraÀte pﬁed vlhkostí, nárazy a otﬁesy
a skladujte pﬁi pokojové teplotû. V pﬁípadû Ïe pﬁístroj není pouÏíván
déle neÏ 3 mûsíce, nabijte akumulátory.

• Pﬁístroj se nesmí pouÏívat za mlhy, de‰tû a na vlhké izolaci.

Kovov˘ obal pﬁístroje je ohebn˘m vodiãem pﬁes konektor a pﬁizemÀovací
hrot uveden na spoleãnou zem s obsluhou a mûﬁen˘m pﬁedmûtem. Pﬁi
poru‰e ohebného vodiãe, nebo jeho vytrÏení z pﬁístroje, dojde samoãinnû
k vypnutí pﬁístroje. Zapnutí pﬁístroje dotaÏením uzávûru akumulátorÛ
vyÏaduje obû ruce, tím se sníÏí moÏnost souãasného doteku na VN ãást.
V˘voj, zdokonalování pﬁístroje a bezpeãnosti pﬁi mûﬁení je provádûn jiÏ 20 let
a je zárukou ovûﬁené technologie. Pﬁístroji bylo udûleno autorské osvûdãení
ã. 233652 Úﬁadem pro vynálezy a objevy v Praze.

• Zásah do pﬁístroje smí provádût jen odborná firma.
NABÍJENÍ AKUMULÁTORÒ
Obsluhu pﬁístroje smí provádût pouze osoba pouãená. Definice osoby
pouãené je vyjádﬁena v âSN 34 3100 takto: Je to osoba bez elektrotechnické
kvalifikace, av‰ak je prokazatelnû pouãena a seznámena s obsluhou a prací,
kterou má vykonávat a je upozornûna na moÏné ohroÏení. Tato osoba musí
b˘t podle potﬁeby a uváÏení provozovatele provûﬁována ze znalostí udûleného
pouãení. MÛÏe samostatnû obsluhovat jednoduchá elektrická zaﬁízení v‰ech
napûtí. Osoba, která zaﬁízení obsluhuje, musí b˘t seznámena s provozovan˘m
zaﬁízením a s jeho funkcí. Obsluha se smí dot˘kat jen tûch ãástí, které
jsou pro obsluhu urãeny. Pomocník obsluhy musí b˘t osoba pouãená dle
âSN 34 3100. Pﬁi mûﬁení se nesmí pﬁiblíÏit k mûﬁenému pﬁedmûtu a obsluhovateli pﬁístroje pod vzdálenost 120 cm. K oznaãování vad musí b˘t
obsluhovatelem vyzvána aÏ po vypnutí pﬁístroje. Prokazatelnû – zpÛsob ãinnosti, kdy organizace provádûjící ‰kolení, instruktáÏ, zácvik a podobnû, musí
prokázat záznamem, podepsan˘m ‰kolícím i ‰kolen˘m, Ïe toto bylo provedeno.
Pouhé pﬁedání pﬁedpisÛ nebo pokynÛ, byÈ i na podpis, se nepovaÏuje za
dostateãné. Ze záznamu musí b˘t patrno, co bylo pﬁedmûtem pouãení.
·kolení o první pomoci se provede dle âSN 34 3500.
Pﬁístroj je zdrojem radiového ru‰ení , proto je urãen k pouÏívání mimo
obytná území a je nutné, aby se pracovi‰tû plynule pﬁesouvalo po trase,
nejménû 0,5 km za den. Provozovatel je povinen informovat vhodn˘m
zpÛsobem územnû pﬁíslu‰nou poboãku inspektorátu radiokomunikací
o plánovaném mûﬁení a v obytném území mûﬁit s jejím souhlasem.

Vybité baterie signalizuje sníÏen˘ poãet pulzÛ – posuv elektrody je pak nutno
sníÏit.
1. Konektor nabíjeãky zastrãte do pﬁístroje.
2. Dotáhnûte uzávûr akumulátorÛ – poloha zapnuto.
3. Nabíjeãku zastrãte do zásuvky 220 V. Úplnû vybité akumulátory se nabíjí
14 hodin.

P¤ÍSLU·ENSTVÍ P¤ÍSTROJE U- test
Souprava je uloÏena v bra‰nû, která obsahuje vlastní pﬁístroj, pﬁizemÀovací
kabel s hrotem, háãek pro posuv spirály, 2 ks spirálov˘ch elektrod, 3 ks
tyãov˘ch elektrod, mûﬁící elektrodu z vodivé gumy, nabíjeãku akumulátorÛ,
návod k obsluze a kalibraãní protokol v˘robce.
V cenû pﬁístroje je za‰kolení obsluhy pﬁístroje u v˘robce a vystavení
protokolu o za‰kolení.
MoÏno pﬁiobjednat: • kulaté zrcátko s mûﬁícím hrotem pro snadnou optickou
i elektrickou kontrolu spodní ãásti potrubí ve v˘kopu • mûﬁící spirály na
poÏadované prÛmûry • elektrody z vodivé mûﬁící gumy pro ‰íﬁku zábûru
aÏ do 1,2 m.

ZÁRUKA
POSTUP P¤I ZKOU·ENÍ IZOLACE
Podstata zkou‰ky celistvosti nebo poréznosti spoãívá v elektrickém namáhání
izolace zku‰ebním napûtím a nalezením míst s pﬁeskokem jiskry.
1. Na stupnici nastavte poÏadované napûtí dle typu izolace.
2. Pﬁístroj opatﬁete mûﬁící elektrodou – nástavcem pro zvolen˘ zpÛsob mûﬁení.
3. Pokud není mûﬁen˘ pﬁedmût uzemnûn, tak ho pﬁizemnûte.
4. Hrot rozvinutého zemnícího kabelu vetknûte do zemû, nebo vodivû spojte
s kovem mûﬁeného pﬁedmûtu a druh˘ konec zastrãte do pﬁístroje.
5. DotaÏením uzávûru akumulátorÛ zapnûte pﬁístroj, sly‰itelné praskání
signalizuje VN na mûﬁící elektrodû za v˘straÏnou ‰ipkou. PﬁiblíÏení k této
ãásti se vyvarujte !!!
6. Posuvem elektrody po izolaci proveìte mûﬁení – kontrolu izolace.
7. V místû poru‰ené izolace pﬁeskoãí viditelná jiskra a ustane praskání
v pﬁístroji.
8. Vypnûte pﬁístroj a místo oznaãte.
Za poruchy se nepovaÏují místa s klouzav˘mi v˘boji (drobné jiskry které se
‰íﬁí od elektrody po povrchu izolace), jsou zpÛsobené vlhkou nebo zneãi‰tnou
izolací. K odstranûní tohoto jevu ãasto staãí pouÏít mûﬁící elektrodu s men‰í
plochou, nejlépe mûﬁící hrot.

V˘robce poskytuje záruku 24 mûsícÛ ode dne prodeje na závady, které nevznikly opotﬁebením nebo neodbornou obsluhou.
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