
Instrukcja uruchomieniowa dla mierników natężenia 
pola elektromagnetycznego

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko 

przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od 

rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

S - sensor pola elektromagnetycznego

L - wyświetlacz LCD

W - włącznik zasilania

�

�

�

�

Włączyć zasilanie za pomocą przycisku na panelu urządzenia.

Ustaw przełącznik wyboru funkcji/zakresu na żądanej pozycji. Jeśli wartość mierzonego sygnału 

jest nieznana wybierz najwyższy zakres pomiarowy.

Umieścić czujnik pola w żądanym miejscu pomiaru.

Obserwuj wartość sygnału wejściowego.

� W celu wymiany baterii otworzyć pokrywę baterii odkręcając śrubki mocujące lub luzując 

zatrzask, wymienić baterię, zamknąć pokrywę.



4. Środki ostrożności
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W niektórych przypadkach praca w pobliżu źródeł o silnym promieniowaniu może stanowić 

zagrożenie dla życia.

Używaj odpowiednich gniazd, funkcji i zakresów dla danego pomiaru.

Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, sprawdź 

jego obudowę. Sprawdź czy nie ma ona pęknięć i wyłamanych kawałków. Dokładnie sprawdź 

izolację dookoła gniazd.

Upewnij się, że pokrywka baterii jest zamknięta i zatrzaśnięta zanim zaczniesz korzystać z 

urządzenia.

Nie korzystaj z urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo. Zabezpieczenie może być uszkodzone. 

Jeśli nie masz pewności czy urządzenie jest sprawne, oddaj je do serwisu.

Przed rozpoczęciem pomiarów należy zwrócić uwagę czy przewody i sondy pomiarowe nie mają 

uszkodzonej izolacji oraz odsłoniętych metalowych części.

Przed otwarciem pokrywki baterii usuń przewody pomiarowe z urządzenia, jeśli jest taka 

możliwość.

Wymień baterię na nową lub naładuj akumulator, jeśli na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik 

słabej baterii .

Podczas serwisowania urządzenia używaj tylko określonych przez producenta części 

zamiennych.

Nie używaj urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem, jeśli nie jest do tego 

przystosowane.

Osoby z elektronicznymi implantami (np. elektroniczne rozruszniki serca) znajdujące się w 

silnym polu elektromagnetycznym, mogą być narażone na niebezpieczeństwo.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń służących do generowania, przewodzenia lub 

używania energii elektromagnetycznej.

Promienniki wtórne (np. obiekty odbijające takie jak metalowe ogrodzenie) mogą powodować 

lokalne zwiększenie pola elektromagnetycznego.

Natężenie pola elektromagnetycznego w pobliżu promienników zwiększa się.

Urządzenie do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego może zaniżyć wartość sygnałów 

impulsowych.

W przypadku sygnałów radarowych mogą wystąpić istotne błędy pomiaru.

Każde urządzenie mierzące natężenie pola elektromagnetycznego charakteryzuje się 

ograniczonym zakresem częstotliwości zależnym od specyfikacji. Pola ze składową widmową 

poza tym zakresem częstotliwości generalnie są niewłaściwie oszacowane i występuje tendencja 

do zaniżania. Przed używaniem przyrządu do pomiaru natężenia pola należy upewnić się, że 

wszystkie składowe pola, które mają być zmierzone, znajdują się w określonym w specyfikacji 

zakresie częstotliwości przyrządu używanego do pomiaru.

Chronić urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza jakichkolwiek przedmiotów lub 

płynów - grozi porażeniem i uszkodzeniem urządzenia.




