Beüzemelési utasítás starter készletekhez

1. Bevezetés
Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk
megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel
végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.
A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges
kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés
A berendezési fejlesztési és vizsgálati célokra szolgál

3. Felkészülés a munkára és használat
y Csatlakoztassa a készletet a gyártó utasításnak megfelelően.

4. Biztonsági szempontok
y A készlet kizárólag beltérben folytatott munkatevékenységhez használható.
y A készletet a használati utasításában megadott követelmények szerinti energiaforrásról kell
tápfeszültséggel ellátni.
y A készletet a hozzá mellékelt vagy a használati utasításában megadott követelmények szerinti
kábelekkel kell bekötni.
y Tűz keletkezésének kockázata elleni védelem biztosítása céljából, a készletben alkalmazott
biztosítékokat (ha ilyenek vannak) kiégés esetén pontosan ugyanolyan típusúakra kell kicserélni
(ugyan olyan névleges áramerősség és feszültség érték, ugyan olyan kialakítás).
y A készlet nem működtethető levett készülékházzal (ha ilyen van). A készülékháznak stabilan
rögzülni kell a berendezésen.
y A készlet nem csatlakoztatható és nem működtethető ha bármely részén látható sérülések vannak.
y Ne takarja el a szellőzőnyílásokat (ha ilyenek vannak). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
y A berendezés érzékeny az ESD elektrosztatikus kisülésekre. A készülék üzemelése közben,
az elektronikai áramkörök védelme érdekében, gondoskodni kell az elektrosztatikus töltések
megfelelő elvezetéséről.
y Biztosítani kell, hogy a készlet stabilan, vízszintes pozícióban működjön.
y A készletet száraz környezetben kell használni. Nem engedhető meg, hogy folyadékokkal
érintkezzen - ez károsodást okozhat.
y Tisztítása csak száraz ruhával vagy sűrített levegővel történhet. Ha a készülék rendelkezik
készülékházzal, akkor a ház tisztításához nedves ruha és enyhe hatású detergens használható.
y Be kell tartani a készlet használati utasításában foglaltakat.
y Az elhasználódott villamos és elektronikai berendezéseket más hulladékoktól elkülönítve kell
gyűjteni. Csak erre a célra szolgáló hulladékkezelő helyre továbbítható.

