Návod na uvedenie do prevádzky vývojových sád

1. Úvod
Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia
Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa,
prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu
sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to
však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia
Zariadenie určené na účely testovania a vývoja.

3. Príprava na prácu a prevádzku
y Sadu zapojte podľa pokynov výrobcu.

4. Bezpečnostné opatrenia
y Sada je určená výlučne na prácu vo vnútri.
y Sadu je nutné napájať zo zdroja napätia spĺňajúceho požiadavky uvedené v návode na obsluhu.
y Elektrické prepojenia v sade vykonávajte pomocou vodičov alebo káblov spĺňajúcich požiadavky
uvedené v návode na obsluhu.
y Za účelom zabezpečenia ochrany pred rizikom vzniku požiaru je nutné v zariadení použité
poistky (ak sa v ňom nachádzajú) po ich vypálení vymeniť na poistky presne toho istého typu (t.j.
s takými istými menovitými hodnotami prúdu, napätia a s takou istou vypínacou schopnosťou).
y Ak je sada vybavená krytom, nie je možné ju používať bez krytu. Kryt musí byť pevne pripevnený
k zariadeniu.
y Sadu nie je možné pripájať alebo používať v prípade viditeľného poškodenia ktorejkoľvek jej
časti.
y Ak sa na zariadení nachádzajú ventilačné otvory, nezakrývajte ich. Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia zariadenia.
y Zariadenie je citlivé na elektrostatické výboje ESD. Za účelom ochrany elektronických obvodov
pri práci so zariadením zaistite správne odvádzanie elektrostatického náboja.
y Zaistite, aby zariadenie pracovalo v stabilnej horizontálnej polohe.
y Sadu je možné používať len v suchom prostredí. Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu
s kvapalinami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.
y Sadu čistite suchou utierkou alebo pomocou stlačeného vzduchu. Ak je zariadenie vybavené
krytom, kryt je možné čistiť vlhkou handričkou a jemnými čistiacimi prostriedkami.
y Dodržujte pokyny uvedené v užívateľskej príručke sady.
y Použité elektrické a elektronické zariadenia nie je možné skladovať spolu s inými odpadmi.
Zariadenie uskladnite na miestach, ktoré sú na to špeciálne určené.

