
Oehlbach Phaser objednací číslo: 17017

Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku od společnosti Oehlbach.

Obecně:
OEHLBACH PHASER – fázový tester je určen k rychlému a jednoduchému určení fázové 
polarity Vašich Audio nebo Video komponentů. Když zapojíte několik zařízení (hi-fi, video 
nebo domácí kino) do elektrické sítě bez toho, aniž byste zkoumali polaritu, plíživé proudy 
zapříčiní znatelné rušení. Toto se nemůže stát, jestliže zapojíte přístroj správně a tak budete 
odměněni perfektním obrazem a kvalitním zvukem.

Vložení baterii:
Použijte přibalený šestihranný klíč k otevření jedné strany zařízení, na které se nachází 
tlačítko TEST. Nyní připojte přibalenou 9V baterii k pólům a schovejte baterii do testeru. 
Vyhněte se mechanickému nátlaku při dotahování boční stěny. Zařízení je připraveno. 
Doporučujeme odpojit baterii, pokud nebudete tester používat delší dobu.

LED pro nabíjení:
Žlutá LED začne svítit, jakmile bude 9V baterie vybitá. Prosím vyměňte 9V baterii, pokud 
tato situace nastane, v jiném případě není zaručen perfektní chod testeru.

Určení fáze Vašeho přístroje při použití polaritního testeru:
Vypněte přístroj z elektřiny. Zapojte přístroj do OEHLBACH PHASE testeru, stiskněte a 
držte tlačítko TEST. Jedna ze dvou červených LED začne svítit, zatímco držíte tlačítko pro 
určení fáze zapojeného přístroje. Zkontrolujte přístroj – vypojte zařízení z OEHLBACH 
PHASE testeru a otočte zástrčku o 180 stupňů a opět zapojte. Druhá červená LED by měla 
začít svítit zatímco opět držíte tlačítko TEST. Fáze přístroje je nyní určena.Označte si stranu 
zástrčky, na které se rozsvítila červená LED. Tzn. že příště zapojíte přístroj správně.
Pokud po otočení zástrčky o 180 stupňů svítí stejná LED, propojte zařízení a tester 
přiloženým kabelem do svorky (4) Poté opakujte testovací proceduru, popsanou výše 
v úvodu. Váš přístroj může být nyní zapojen do elektrické sítě s vynikajícím výsledkem. 
Podle normy se fáze nachází na nalevo od zemnícího kolíku (při pozici kolíku nahoře). 
Označenou stranu zástrčky zapojte do fáze zásuvky.
Poznámka k životnímu prostředí:
Baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu. Vybité baterie musí být vyhozeny do 
k tomu určených košů.
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