Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru luxmetre, aparate de
măsurare a intensităţii acustice, etilometre

1. Introducere
Stimaţi Clienţi! Vă mulţumim că aţi cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste
instrucţiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiţi cu atenţie.
Intraţi pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucţiunile prescurtate sunt imagini demonstrative şi pot
diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinaţie
Echipamentul este destinat măsurării intensităţii luminoase, acustice şi cantităţii de alcool din aerul
expirat.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea

L - afişaj LCD
M - microfon
S - senzor intensitate luminoasă
U - muştiuc
W - întrerupător alimentare
• Porniţi alimentarea din butonul de pe panoul echipamentului.
• Fixaţi butonul selector al funcţiei/domeniului în poziţia dorită. Dacă valoarea semnalului măsurat este
necunoscută, alegeţi domeniul de măsură cel mai mare.
• Observaţi valoarea semnalului de intrare.
• În cazul etilometrelor, montaţi muştiucul şi expiraţi aerul conform instrucţiunilor producătorului.
• Pentru înlocuirea bateriilor deschideţi capacul bateriilor prin deşurubarea şuruburilor de fixare sau
slăbirea clichetului, înlocuiţi bateria şi închideţi capacul.

4. Măsuri de precauţie
• Folosiţi bornele, funcţiile şi domeniile corespunzătoare pentru măsurătoarea respectivă.
• Nu folosiţi echipamentul dacă este deteriorat. Înainte de a începe utilizarea echipamentului, verificaţi
carcasa acestuia. Verificaţi dacă aceasta nu prezintă crăpături sau bucăţi rupte. Verificaţi cu atenţie
izolaţia din jurul bornelor.
• Înainte de a începe utilizarea echipamentului, asiguraţi-vă că capacul bateriilor este închis şi înclichetat.
• Nu folosiţi echipamentul dacă acesta funcţionează incorect. Elementele de protecţie pot fi deteriorate.
Dacă nu sunteţi sigur că echipamentul este în bună stare de funcţionare, predaţi-l la service.
• Înlocuiţi bateria cu alta nouă sau încărcaţi acumulatorul dacă pe afişaj a apărut indicatorul de baterie
slabă.
• În timpul operaţiunilor de service, folosiţi doar piesele de schimb stabilite de producător pentru echipament.
• Nu folosiţi echipamentul într-un mediu supus riscului de explozie, dacă echipamentul nu este adaptat
acestui tip de mediu.
• În cazul măsurării intensităţii luminoase, există riscul de arsură în urma contactului cu becul sau carcasa
încălzită a echipamentului de iluminare.
• În cazul măsurării intensităţii acustice, există riscul afectării auzului. Utilizaţi elemente de protecţie
corespunzătoare.

