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1 ขอมูลทั่วไป 

1.1 คาํแนะนําสําหรับคูมือ

มาตรฐานทางเทคนิค 
อะแดปเตอรเคร่ืองวัดเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคในปจจุบัน ในการดําเนินการอุปกรณอยางปลอดภัย
ตองดําเนินการดวยความเปนมืออาชีพและคํานึงถึงความปลอดภัย 

การอานคูมือใชงาน 
กอนใชอะแดปเตอรเครื่องวัด โปรดอานคูมือการใชงานใหละเอียดถี่ถวน ตองปฏิบัติตามคูมือการใชงานเสมอ 

การดําเนินการ 
การดําเนินการท้ังหมดที่จําเปนสําหรับการทํางานท ่ถูีกตองไดอธิบายไวในคูมือการใชงานฉบับน้ีและเอกสารอาง 
อิงแลว 
ไมอนุ ตญาใหดําเนินการท่ีไมไดรับการอนุมัติไวอยางชัดแจงโดยผูผลิต 
หากอุปกรณไมถูกนํามาไปใชตามคูมือการใชงาน 
อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัย 

คําแนะนําทั่วไป 
ตองดําเนินการตรวจสอบ ติดต้ัง และซอมแซมโดยบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมจากผูผลิตเทานั้น 
หากมีความขัดของเกิดขึ้น 
ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตามข้ันตอนการบํารุงรักษาท่ีเก่ียวของไวในเอกสารการฝกอบรมของผูผลิต เทานั้น 

1.2 แผนภูมิรูปภาพท่ีสําคัญ 

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและขอกําหนดดานความปลอดภัยท้ังหมด 

บางสวนในคูมือการใชงานนี้จะมีการทําเครื่องหมายดวยส กััญลษณเตือน ส ณัญญาเตือนภัย 
และเครื่องหมายคําสั่งทั่วไปที่เปนที่รูจักระดับสากล 

แผนภูมิรูปภาพทั้งหมดมีคําอธิบายดังตอไปน้ี 

ปฏบิตัติามคูมอืการใชงาน แรงดนัไฟฟาสงู! 
ขอควรระวงั: 
อนัตรายถงึชวีติ! 

ปฏบิตัติามคาํแนะนาํทัว่ไป คาํเตอืนแรงดนัไฟฟาอนัตราย 

ขอหามสาํหรบับคุลากรทีม่อีปุก 
รณควบคมุจงัหวะหวัใจ 

โปรดใสใจสิง่ตอไปนี!้ 



www.car-connect.cc 3 เวอรชนั 1.0 

คูมือใชงาน 
อะแดปเตอรแรงดันไฟฟาสูง JLR-BOB 

1.3 เครื่องหมายบนอะแดปเตอรเครื่องวัด

เครือ่งมาย CE ปายเตอืนภยั 

หามกาํจดัทิง้ในถงัขยะบาน แรงดนัไฟฟาสงู! 
ขอควรระวงั: 
อนัตรายถงึชวีติ! 

แรงดนัไฟฟาสงูสดุทีอ่นญุาต เสีย่งตอการถกูไฟฟาชอ็ต 

ฉนวนคูหรอืเพิม่ขยาย อานคูมอืการใชงานกอน 
ดาํเนนิงาน 

พืน้ทีอ่นัตราย 

บันทึกการตรวจสอบคณุภาพ 
หมายเลขซเีรยีล 

สิง่ปองกนั คําเตอืน 

การกําหนดประเภท 
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2 เทคโนโลยี 

2.1 การทํางาน 

อะแดปเตอรเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟาสูง JLR-BOB  
เปนเคร่ืองมือเพ่ือดําเนินการระบบแรงดันไฟฟาสูงสําหรับ  
การวัดแรงดันไฟฟาศูนย ความตานทานไฟฟา และความตานทานฉนวนของยานพาหนะ  
เฉพาะบุคลากรท่ีเก่ียวของและไดรับการฝกอบรมเทาน้ันท่ีสามารถใชอะแดปเตอรเคร่ืองวัดน้ีได 

2.2  คาํแนะนําดานความปลอดภัย 

ชุดอะแดปเตอรเคร่ืองวัด JLR-BOB มีไวสําหรับตรวจสอบความตานทานและแรงดันไฟฟาเทาน้ัน 
อนุญาตใหใชเคร่ืองมือเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวเทานั้น ซึ่งไมเปนอันตรายตอมนุษยและเครื่องจักร 
ตองใชชุดอะแดปเตอรการวัด JLR-BOB ตามท่ีอธิบายไวในคูมือการใชงานเทาน้ัน! 
การเปล่ียนแปลงอะแดปเตอรการวัดหรือรูปแบบการใชงานแตละคร้ังเปนความรับผิดชอบของผูจัดการ 
ตรวจสอบใหแนใจวาชุดอะแดปเตอรเคร่ืองวัดอยูในสถาพท่ีสมบูรณและมีการรับรองฟงกชันการทํางานเพ่ือ
การดําเนินการท่ีปลอดภัย 
ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการปองกันอุบัติเหตุในแตละประเทศ  
ใหสวมอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล! 
หามโยนหรือทําอะแดปเตอรเครื่องวัด JLR-BOB ตกหลน ชุดอะแดปเตอรเคร่ืองวัด 
หามใชงาน JLR-BOB โดยผิดวัตถุประสงคและดําเนินการโดยบุคลากรที่ไม ไดรับการฝกอบรม! 
ตรวจสอบใหแนใจวาชุดอะแดปเตอรเคร่ืองวัด JLR-BOB 
ถูกนํามาใชในพื้นที่การทํางานที่ปราศจากแหลงกําเนิดความรอน (สูงสุด 40°C / 77°F) 
สารเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน นํามัน และไขมัน 
หามใชชุดอะแดปเตอรเคร่ืองวัด JLR-BOB ในพ้ืนท่ีเส่ียงตอการระเบิด 

ตรวจสอบใหแนใจวาชุดอะแดปเตอรความปลอดภัย JLR-BOB วางบนพ้ืนผิวท่ีไมล่ืนและอุปก 
รณไมสามารถชํารุดได ใชเฉพาะเคร่ืองมือและอุปกรณเสริมท่ีไมเส่ือมสภาพหรือไมมีความชํารุ 
ดเสียหายเทาน้ันเคร่ืองมือหรืออุปกรณเสริมท่ีชํารุดเสียหายอาจนําไปสูการบาดเจ็บสาหัส! 

2.3 การบํารุงรักษาและการซอมแซม 

ผูผลิตไมรับผิดชอบความชํารุดเสียหายท่ีเกิดจากการซอมแซมท่ีไมเหมาะสม 
หรือการใชงานช้ินสวนอะไหลของบุคคลท่ีสาม 
การรับประกันไมครอบคลุมการใชงานอะแดปเตอรเคร่ืองวัดอยางไมถูกตองซ่ึงทําใหอุปกรณชํารุดเสียหาย 
ติดตอบริษัทท่ีไดรับการฝกอบรมเฉพาะทางหรือบริษัท CAR-connect เสมอในกรณีมีขอสงสัย 
ดูท่ีอยูติดตอท่ีเก่ียวของไดในคูมือการใชงานนี้ 
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เม่ือมีการชํารุดท่ีตรวจพบได ตองเปล่ียนช้ินสวนใหม อะไหลท่ีชํารุด 
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บอยางสาหัส!  
ตรวจสอบหนาสัมผัสและการเช่ือมตอสําหรับการชํารุดเสียหาย 
ตองดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมโดยผูเช่ียวชาญท่ีไดรับอนุญาตท่ีผานการฝกอบรมโดย CAR-connect 
เทานั้น 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริการและการฝกอบรม โปรดติดตอไปยังท่ีอยฝูายบริการของเรา: 

CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde
Deutschland

3 ภาพวาดทางเทคนิค

4 การเชือ่มตอ SCC ไปยัง BOB สาํหรับการทดสอบตวัเอง 
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5 การรบัประกัน

อะแดปเตอรเคร่ืองวัดของบริษัท CAR-connect มีการรับประกันความชํารุดเสียหายเปนระยะเวลา 24 เดือน 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของวัสดุและการผลิต 
ระยะเวลาในการรับประกันเร่ิมตนต้ังแตวันท่ีสงมอบสินคาซ่ึงมีการยืนยันใบแจงหน้ีหรือใบสงมอบสินคา 
การรับประกันใชไดสําหรับผูใชงาน/ผูขาย หากอะแดปเตอรเคร่ืองวัดถูกซ้ือจากจุดจําหนา 
ยสินคาท่ีไดัรับอนุญาตและถูกใชงานตามวัตถุประสงค 
การรับประกันจะเปนโมฆะหากอะแดปเตอรเครื่องวัดถูกนํามาใชเพื่อการอื่นที่ไมสอดคลองกั 
บวัตถุประสงคการใชงาน 
การรับประกันจะหมดอายุหากอุปกรณเครื่องวัดไมถูกนํามาใชตามคูมือการใชงาน 
ในกรณีท่ีมีการชํารุดหรือความผิดปกติเกิดข้ึน CAR-connect จะซอมแซมและเปล่ียนเฉพาะช้ินสวนทีมีปญหา 
ตามดุลยพินิจของบริษัทแตเพียงผูเดียว 

ที่อยูฝายบริการ: 
CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde
Deutschland

6 การจัดเก็บอะแดปเตอรเครื่องวัด

จัดเก็บอะแดปเตอรเครื่องวัดในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม 

7 ขอมูลทางเทคนิค

การเชื่อมตอ - ชองวัด: CAT I 1.000V 
CAT II 600V 

CAT III 300V 
การจัดประเภทการวัดเปนไปตามคาตาํสุดของการจัดประเภทการวัดอุปกรณเสริมในการวัดและอุปกรณเสริมเม่ือ 
รวมอุปกรณเสริมในการวัดและอุปกรณเสริม 
พกิัดกระแสไฟฟาสูงสุด:   1mA 
การใชงานในพ้ืนท่ีปดลอม 
อะแดปเตอรเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟาสูง JLR-BOB สามารถใชงานไดในระยะทางถึง 4,000 เมตรผาน NN 
อะแดปเตอรเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟาสูง  JLR-BOB สามารถใชงานไดท่ีอุณหภูมิถึง 40 °C  
อะแดปเตอรเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟาสูง JLR-BOB เหมาะสําหรับการใชงานท่ีความช้ืนสัมพั 
ทธสูงสุด 25 ° 10 ถึง 80% 
อะแดปเตอรเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟาสูง JLR-BOB เหมาะสําหรับการจัดเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 ถึง 55 °C 
และความช้ืนสัมพัทธท่ี 10 ถงึ 80% 

8 การทําความสะอาดและการกําจัดสิ่งปนเปอน

ตองทําความสะอาดและกําจัดส่ิงปนเปอนดวยผาแหงเทาน้ัน
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