Luxméter, zajszintmérő, alkomat 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 a fényerőt, a zajszintet, valamint a leheletben levő alkoholszintet méri.

3. Felkészülés a munkára és használat
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L - LCD kijelző
M - mikrofon
S - fényerő érzékelő
U - fúvóka
W - ki-/ bekapcsoló nyomógomb
y Kapcsolja be a készüléket a panelen található nyomógombbal.
y Állítsa a funkcióválasztó/méréshatár váltó kapcsolót a kívánt állásba. Ha a mérendő érték
nagysága ismeretlen, válassza a legnagyobb méréshatárt.
y Figyelje a bemeneti jel értékét.
y Alkomat esetén helyezze el a fúvókat, fújja be a levegőt a gyártói használati útmutató szerint.
y Elemcsere céljából a rögzítőcsavarok kihajtásával vagy a patent kilazításával nyissa ki az
elemtartó fedelet, cserélje ki az elemet, majd zárja vissza a fedelet.

4. Biztonsági szempontok
y Az adott mérésnek megfelelő aljzatokat, funkciókat és méréshatárokat használja.
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 Cserélje az elemeket újakra, vagy töltse föl az akkumulátort, ha a kiejlzőn megjelenik a gyenge
elemre utaló jelzés.
y A készülék szervizeléskor csak a gyártó által meghatározott csere-alkatrészeket használja.
y Ne használja a berendezést robbanásveszélyes környezetben, ha a készülék nem lett ilyen
feladatra kialakítva.
y Forró izzó vagy a világító eszköz burkolata égési sérülést okozhat fényerőmérésnél.
y Zajszintmérésnél fennáll a hallássérülés kockázata, használjon megfelelő védőeszközöket!
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