Panelmérő kezelési útmutató

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 készülék beépíthető elektronikus áramkörökbe. Elektromos mérésekhez szolgál.

3. Felkészülés a munkára és használat
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Csatlakoztassa a készüléket az áramkörbe és vegye figyelembe a készülék névleges paramétereit!
Ha lehetőség van rá, tegyen elemet a készülékbe.
Figyelje a bemeneti jel értékét.
A méréshatár tartomány túllépését a megfelelő szimbólum jelzi a kijelzőn. Amikor megjelenik
ez a szimbólum a kijelzőn, szüntesse meg a méréshatár tartomány túllépésének okát. Ha van
lehetőség, válassza a legmagasabb méréshatár tartományt, viszont ha a legmagasabb méréshatár
tartományban dolgozik azonnal hagyja abba a mérést!

y Elemcsere céljából nyissa ki az elemfedelet úgy, hogy kicsavarja a rögzítőcsavarokat, lazítsa meg
a patentos zárat vagy nyomja meg az elemtartó emelőjét, majd cserélje ki az elemet, és zárja
vissza az elemfedelet.

4. Biztonsági szempontok
y Soha nem szabad túllépni a megengedett bemeneti értékeket, Ez mindegyik funkcióra vonatkozik.
y Soha ne adjon a berendezésen feltüntetett meghatározott, névleges feszültségnél magasabb
feszültséget a mérőaljzatokra vagy valamely mérőaljzat és a földelés közé.
y Az adott mérésnek megfelelő aljzatokat, funkciókat és méréshatárokat használja.
y Nem szabad a biztosíték maximális áramerősségétől magasabb áramerősségeket mérni.
y Mérési funkció váltása előtt a mérőkábeleket le kell választani a mért áramkörről.
y Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott. Mielőtt használni kezdi a műszert, ellenőrizze
a készülékház épséget. Nézze meg hogy nincs-e rajta repedés vagy nem hiányoznak-e kitört
darabok. Alaposan ellenőrizze a szigetelést a csatlakozóaljzatok körül.
y A műszer használata előtt győződjön meg az elemtartó fedél zárt, bepattintott állapotáról.
y Ne használja a készüléket, ha helytelenül működik. A védelem sérült lehet. Ha nem biztos abban,
hogy a készülék jól működik-e, adja át egy szervíznek ellenőrzésre.
y Az elektromos kapcsolatok összeállításakor elsőként a fekete mérőkábelt kösse be, majd ezt
követően a pirosat; a mérések végeztével először a piros mérővezetéket húzza ki, majd ezt
követően a feketét.
y Különös óvatossággal járjon el 30V AC effektív, 42V AC csúcs és 60V DC feszültségeknél
magasabb feszültségekkel végzett mérések esetén. Ezek a feszültségek áramütést okozhatnak.
y A mérések megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a mérőkábelek szigetelése nem sérülte meg és hogy nincs-e fedetlen fém részük.
y A sérült mérőkábeleket újakra kell cserélni.
y Az elemtartó fedél kinyitása előtt válassza le a készülékről a mérőkábeleket, ha van erre lehetőség.
y Cserélje az elemeket újakra, vagy töltse föl az akkumulátort, ha a kiejlzőn megjelenik a gyenge
elemre utaló jelzés.
y Ne használja a berendezést robbanásveszélyes környezetben, ha a készülék nem lett ilyen
feladatra kialakítva.
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