
Instrukcja uruchomieniowa dla zestawów 
uruchomieniowych

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko 

przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od 

rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone dla celów badawczych i rozwojowych.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

� Połączyć zestaw zgodnie z instrukcją producenta.

4. Środki ostrożności

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Zestaw powinien być zasilany ze źródła zgodnego z wymaganiami podanymi w instrukcji 

obsługi.

Zestaw należy łączyć za pomocą dostarczonych przewodów lub przewodów zgodnych z 

wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi.

W celu zapewnienia ochrony przed ryzykiem powstania pożaru, bezpieczniki zastosowane 

w zestawie (o ile w nim występują) w przypadku przepalenia muszą być wymieniane na 

bezpieczniki dokładnie tego samego typu (o takich samych wartościach znamionowych prądu, 

napięcia i tej samej zdolności łączeniowej).

Zestaw nie powinien pracować ze zdjętą obudową (o ile taka występuje). Obudowa powinna być 

pewnie umocowana na urządzeniu.

Zestaw nie powinien być dołączany lub użytkowany w przypadku widocznego uszkodzenia 

którejkolwiek z jego części.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych (o ile występują). Grozi to uszkodzeniem urządzenia.

Urządzenie jest czułe na wyładowania elektrostatyczne ESD. W czasie pracy z zestawem 

zapewnić właściwe odprowadzenie ładunków elektrostatycznych w celu ochrony układów 

elektronicznych.

Należy zapewnić stabilną, poziomą pozycję pracy zestawu.

Zestaw powinien być użytkowany w środowisku suchym. Nie wolno dopuszczać do kontaktu 

urządzenia z cieczami – grozi uszkodzeniem.

Czyścić tylko suchą szmatką lub za pomocą sprężonego powietrza. Jeżeli urządzenie 

posiada obudowę, dopuszczalne jest jej czyszczenie wilgotną szmatką przy użyciu łagodnych 

detergentów.

Należy przestrzegać instrukcji użytkowania zestawu.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być składowane z innymi odpadami. 

Należy je składować w miejscach do tego przeznaczonych.




