
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru echipamente de
expunere la lumină

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 expunerii plăcilor PCB în procesul de transpunere a mozaicului de cablaj pe
lacul fotosensibil.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea

V - vid
M - indicator vid
Z - supapă vid
C - timp rămas
P - programare durată/start proces
T - mod lucru: placă cu o faţă/două feţe



• Aşezaţi echipamentul pe o suprafaţă stabilă
• Conectaţi cablul de alimentare în soclul corespunzător.
• Fixaţi apărătorile laterale ale capacului astfel încât să prevină ieşirea luminii în exterior. Dacă este

necesar, slăbiţi şuruburile laterale care fixează apărătorile laterale.
• Scoateţi folia de protecţie a lacului fotosensibil.
• Fixaţi placa pe şablon.
• Apăsaţi şi închideţi capacul.
• Porniţi alimentarea.
• Setaţi timpul de expunere la lumină dorit.
• După terminarea lucrului, decuplaţi alimentarea şi deconectaţi cablul de alimentare.

4. Măsuri de precauţie
• Nu porniţi echipamentul imediat după mutarea dintr-o încăpere rece într-una caldă. Condensul poate

cauza deteriorarea echipamentului.
• În cazul deteriorării, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de către un lucrător de service

calificat.
• Nu manevraţi niciodată echipamentul cu mâinile ude sau în cazul în care cablurile sunt umede, pentru

că există riscul de scurtcircuit sau electrocutare.
• Nu lăsaţi fără supraveghere echipamentul pornit.
• Nu lăsaţi echipamentul la îndemâna copiilor.
• Nu folosiţi unitatea de expunere în alte scopuri decât expunerea plăcilor PCB.
• După terminarea lucrului, decuplaţi alimentarea şi deconectaţi cablul de alimentare.
• Este interzisă efectuarea oricăror transformării ale structurii. Modificările aduse pe cont propriu duc la

pierderea garanţiei şi, în plus, pot cauza funcţionarea incorectă a echipamentului sau accidente.
• Echipamentele electrice uzate nu pot fi eliminate alături de alte deşeuri. Ele trebuie depozitate în locurile

special amenajate.


