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∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS 
 

Σύντοµες οδηγίες χρήσης 
 

Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii)  H χρήση του 
συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες 
προστασίας από το ηλεκτρικό ρεύµα. Λανθασµένη χρήση του δοκιµαστικού MS-
48NS µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και θάνατο.  

 
Αρχική προετοιµασία 
 
∆οκιµή λειτουργίας 
Πριν χρησιµοποιήσετε το δοκιµαστικό παρακαλούµε να κάνετε την ακόλουθη 
διαδικασία αυτοελέγχου για να βεβαιωθείτε πως λειτουργούν οι ενδείξεις του: Θέστε 
τον διακόπτη στην θέση “O”, το κόκκινο ενδεικτικό led θα ανάψει δηλώνοντας 
κανονική λειτουργία. Εναλλακτικά θέστε τον διακόπτη στην θέση “L”/”H” τόσο το 
πράσινο ενδεικτικό led όσο και ο ενσωµατωµένος βοµβητής θα ενεργοποιηθούν 
δηλώνοντας την κανονική λειτουργία του δοκιµαστικού. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Πάντα να θυµάστε να θέτετε τον διακόπτη στην θέση “Ο” όταν δεν χρησιµοποιείτε 
το δοκιµαστικό. 
 
 
∆οκιµή τάσης AC 
 
1. Μέθοδος φυσικής επαφής µε τον αγωγό 
 

Προσοχή: Θέστε τον διακόπτη στην θέση “Ο” (Πολύ χαµηλή ευαισθησία) όταν 
κάνετε έλεγχο ενός αγωγού, ακουµπώντας την µύτη του δοκιµαστικού στον 
γυµνό αγωγό της φάσης της εναλλασσόµενης τάσης. 

 
Το κόκκινο ενδεικτικό led θα ανάψει δείχνοντας την ύπαρξη AC τάσης. Οποτεδήποτε 
ο ουδέτερος ή η γη είναι αποσυνδεδεµένες τον κόκκινο led θα ανάβει επίσης 
δείχνοντας την ύπαρξη µιας λανθασµένης γραµµής στην ηλεκτρική εγκατάσταση που 
ελέγχετε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σηµείωση: Όταν µε την µύτη του δοκιµαστικού αγγίζεται γυµνούς αγωγούς δεν 
συνίσταται να αγγίζετε (αν και είναι ασφαλές) την µεταλλική επιφάνεια στο “σώµα” 
του δοκιµαστικού κατσαβιδιού.  
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2. Μέθοδος δίχως φυσική επαφή µε τον αγωγό (πράσινο ενδεικτικό led και 
ήχος) 
 
i Καθορισµός της πολικότητας εναλλασσόµενης τάσης 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “L” για να δοκιµάσετε έναν αγωγό χωρίς να έρθει σε 
επαφή η µύτη του κατσαβιδιού µε αυτόν. 
Για να εντοπίσετε τον αγωγό που «µεταφέρει» την φάση σύρατε αργά την µύτη του 
δοκιµαστικού πάνω στην µόνωση του αγωγού. Η πλευρά που βρίσκεται ο αγωγός 
που µεταφέρει την φάση καταδεικνύεται τόσο µε ηχητικό όσο και µε οπτικό σήµα. Μια 
διακοπή στον αγωγό της φάσης καταδεικνύεται µε διακοπή του ηχητικού σήµατος. Αν 
η ευαισθησία ανίχνευσης είναι πολύ υψηλή κρατάτε σταθερά το µονωµένο καλώδιο 
και σαρώστε µε το δοκιµαστικό και τις δύο πλευρές του προκειµένου να βεβαιωθείτε 
για τον αγωγό που µεταφέρει την φάση. 
  

 
 
ii Καθορισµός της πολικότητας εναλλασσόµενης τάσης 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “H” (υψηλή ευαισθησία) για να δοκιµάσετε έναν 
αγωγό χωρίς να έρθει σε επαφή η µύτη του δοκιµαστικού µε αυτόν. Η φάση θα 
ανιχνεύεται άµεσα µόλις πλησιάσει η µύτη του δοκιµαστικού σε έναν διακόπτη 
ρεύµατος, σε µια πρίζα σε ένα ρευµατολήπτη ή σε ένα καλώδιο. 
 

 
 
 
 
iii Ανίχνευση υψηλής τάσης, ηλεκτρικές συσκευές, κρυµµένα καλώδια 
Θέστε τον διακόπτη του δοκιµαστικού στην θέση “L” ή “H” για να ανιχνεύσετε µια 
πηγή υψηλής τάσης (όπως το κύκλωµα ανάφλεξης ενός αυτοκινήτου), το πρωτεύον 
ενός µετασχηµατιστή που είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο, συσκευές µε 
ελαττωµατική γείωση ή καλώδια µέσα σε τοίχους. 
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 iv Ιδανικό για χρήση σε κάθε σύγχρονο σπίτι 
Το δοκιµαστικό MS 48NS είναι το ιδανικό εξάρτηµα κάθε µοντέρνου σπιτιού. Ο 
βοµβητής του ενεργοποιείται όταν πλησιάζει σε µια συµβατική τηλεόραση (εξαιτίας 
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέµπει) δείχνοντας στα παιδιά, µε τον 
πιο κατάλληλο τρόπο, πως δεν πρέπει να παρακολουθούν τηλεόραση από κοντινή 
απόσταση. Επίσης µπορεί, µε την βοήθεια σας, να τα διδάξει πως είναι επικίνδυνο 
να παίζουν ή να τραβούν καλώδια που µεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύµα. 

 
 
Σηµειώσεις: 
• Αν θέλετε την µέγιστη δυνατή ευαισθησία του δοκιµαστικού πρέπει να αγγίζετε την 
µεταλλική επιφάνεια που υπάρχει στο «σώµα» του δοκιµαστικού. 
• Η ευαισθησία του δοκιµαστικού µπορεί να µειωθεί σε περιβάλλον µε υψηλή 
υγρασία. 
 
∆οκιµή συνέχειας 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ : για τις παρακάτω δοκιµές βεβαιωθείτε 
πως ο αγωγός ή το εξάρτηµα δεν βρίσκονται υπό τάση (δεν είναι συνδεδεµένα µε το 
ηλεκτρικό δίκτυο ή άλλη πηγή τάσης). 
 
1. ∆οκιµή Πολικότητας 
Ανιχνεύεται την πολικότητα αγωγών που µεταφέρουν συνεχόµενη τάση DC (1.5-
50VDC). To ενδεικτικό θα ανάβει όταν η µύτη του δοκιµαστικού έρχεται σε επαφή µε 
τον θετικό αγωγό ή ακροδέκτη. 
 

 
 
2. ∆οκιµή ηλεκτρικής συνέχειας 
Μπορείτε εύκολα να ελέγχετε την συνέχεια (αγωγιµότητα) ενός καλωδίου, ενός 
ακροδέκτη, µια αντίστασης θέρµανσης, ενός ηλεκτρικού σίδερου µια τοστιέρας κλπ. 

 
Η χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού είναι πολύ πιο εύκολη από ένα πολύµετρο. 
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3. Έλεγχος ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων 
Μπορείτε εύκολα να ελέγχετε (χονδρικά) την λειτουργία (εκτός κυκλώµατος) 
αντιστάσεων, πυκνωτών, διόδων ανόρθωσης, γεφυρών ανόρθωσης πυκνωτών, 
ηµιαγωγών κλπ. 

 
 
 
4. ∆οκιµή µπαταρίας 
Με το δοκιµαστικό σας µπορείτε να ελέγχετε (χονδρικά) την κατάσταση µιας 
µπαταρίας (τύπου ΑΑ, ΑΑΑ, C ή D). 
Σε µια κανονικά φορτισµένη µπαταρία όταν η µύτη του δοκιµαστικού αγγίζει τον 
θετικό πόλο (+) ανάβει το ενδεικτικό led. Αντίθετα αν υπάρχει ένδειξη όταν η µύτη 
αγγίζει τον αρνητικό πόλο η µπαταρία δεν έχει επαρκή αποθέµατα ενέργειας. 
 

 
 
Επίσης χρήσιµο στο αυτοκίνητο 
Το συγκεκριµένο δοκιµαστικό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµο και στο αυτοκίνητο. 
Εύκολα και γρήγορα µπορείτε να ελέγξετε µια ασφάλεια, µια λάµπα, µια 
προβληµατική καλωδίωση, την πολικότητα της µπαταρίας κλπ. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Έλεγχος λαµπών πυράκτωσης ή φθορισµού. 
Το ενδεικτικό led ανάβει αν το νήµα της λάµπας 
είναι σε λειτουργική κατάσταση. 
 
 
 
 
 
Έλεγχος λανθασµένης σύνδεσης 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “L” ή “Η”. 
Πλησιάστε το δοκιµαστικό κοντά στο σεσουάρ. 
Αν ακουστεί ο βοµβητής του δοκιµαστικού (ενώ 
το σεσουάρ είναι συνδεδεµένο µε το ηλεκτρικό 
ρεύµα αλλά δεν λειτουργεί) σηµαίνει πως η πρίζα 
του σεσουάρ είναι ανάποδα συνδεδεµένη. 
 
Ασυνέχεια αγωγού γείωσης 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “L” ή “Η”. 
Πλησιάστε το δοκιµαστικό κοντά στην 
φρυγανιέρα. Αν ακουστεί ο βοµβητής του 
δοκιµαστικού (ενώ η φρυγανιέρα είναι 
συνδεδεµένη µε το ηλεκτρικό ρεύµα αλλά δεν 
λειτουργεί) σηµαίνει πως ο αγωγός της γείωσης 
δεν είναι συνδεδεµένος. 
 
Παρουσία τάσης AC / Εύρεση ενός αγωγού 
AC 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “L” ή “Η”. Αν 
ανάψει το ενδεικτικό και ηχήσει ο βοµβητής, ενώ 
το δοκιµαστικό βρίσκεται κοντά στον διακόπτη ή 
στον αγωγό, σηµαίνει την παρουσία 
εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
 
Ένδειξη ηλεκτροµαγνητικού πεδίου 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “L” ή “Η”. 
Πλησιάζοντας το δοκιµαστικό κοντά στην οθόνη 
θα ανάψει το ενδεικτικό και θα ηχήσει ο 
βοµβητής δείχνοντας την ύπαρξη 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κοντά στην 
οθόνη της τηλεόρασης. 
 
Έλεγχος οικιακών συσκευών 
Με παρόµοιο τρόπο µε αυτόν που ελέγχετε µια 
λάµπα µπορείτε να ελέγξετε οποιαδήποτε 
ηλεκτρική συσκευή που χρησιµοποιεί αντίσταση 
θέρµανσης. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Αντιστάσεις - πηνία 
Αντίσταση εισόδου: Mε τον διακόπτη στην θέση 
“Ο” - Αντίσταση από 0 έως 5ΜΩ (το κόκκινο 
ενδεικτικό led ανάβει) 
Με τον διακόπτη στην θέση “L”-  Αντίσταση 0 
έως 50ΜΩ (το πράσινο ενδεικτικό ανάβει και 
ακούγεται ο βοµβητής) 
Με τον διακόπτη στην θέση “Η” -  Αντίσταση 0 
έως 100ΜΩ (τo πράσινο ενδεικτικό ανάβει και 
ακούγεται ο βοµβητής). 
 
Πυκνωτής 
Αρχικά το ενδεικτικό ανάβει και σταδιακά 
σβήνει. ∆οκιµάζοντας µε τους ακροδέκτες του 
πυκνωτή αντίστροφα συµβαίνει το ίδιο. 
 
 
 
 
∆ίοδος 
Το ενδεικτικό ανάβει όταν κρατάτε την δίοδο µε 
την ορθή φορά (η παύλα της διόδου προς την 
µεριά του δοκιµαστικού). Το ενδεικτικό δεν 
ανάβει όταν κρατάτε την δίοδο µε την 
ανάστροφη φορά. 
 
 
 
 
Ηµιαγωγός τρανζίστορ (Τύπου NPN) 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “O” το ενδεικτικό 
θα ανάβει αν ακουµπάτε την µύτη του 
δοκιµαστικού στον συλλέκτη ή στον εκποµπό, 
ενώ ταυτόχρονα αγγίζετε µε ένα δάκτυλο την 
βάση του ηµιαγωγού. 
 
 
 
Ηµιαγωγός τρανζίστορ (Τύπου PNP) 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “O” το ενδεικτικό 
θα ανάβει αν ακουµπάτε την µύτη του 
δοκιµαστικού στην βάση και αγγίζετε µε ένα 
δάκτυλο τον συλλέκτη ή τον εκποµπό. 
 
 
 
 
Αγωγιµότητα – συνέχεια καλωδίων, 
τυπωµένων κυκλωµάτων κλπ 
To ενδεικτικό θα ανάβει όταν υπάρχει συνέχεια 
στους αγωγούς. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 

 
Έλεγχος του κυκλώµατος ανάφλεξης 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “O”. Πλησιάστε το 
δοκιµαστικό κοντά στα καλώδια των µπουζί. Το 
κόκκινο ενδεικτικό led θα ανάβει αν υπάρχει 
υψηλή τάση στα καλώδια. 
 
 
 
Έλεγχος πηνίων ρελέ και επαφών ρελέ 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “Ο” ή “L”. Aν το 
ενδεικτικό ανάβει το πηνίο ή η επαφή είναι σε 
καλή κατάσταση.  
 
 
 
 
Ασφάλειες και καλώδια 
Ίδια διαδικασία µε παραπάνω. 
 
 
 
 
 
Μεγάφωνα 
Ίδια διαδικασία µε παραπάνω. 
 
 
 
 
 
 
Έλεγχος τάσης DC  / έλεγχος πολικότητας 
Θέστε τον διακόπτη στην θέση “O”. To κόκκινο led 
θα φωτοβολεί όταν ακουµπάτε µε την µύτη του 
δοκιµαστικού τον θετικό ακροδέκτη. (Θα 
φωτοβολεί πιο έντονα συγκριτικά µε την ένταση 
του φωτός όταν κάνετε δοκιµή συνέχειας ενός 
αγωγού) 
 
Εύρεση προβληµατικών συνδέσεων 
Μπορείτε να ελέγξετε την ύπαρξη προβλήµατος 
σε µια επαφή ή σύνδεση. 


