
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru camere de termoviziune
şi pirometre

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 înregistrării şi observării temperaturii.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea

W - întrerupător alimentare
L - afişaj
• Porniţi alimentarea din butonul necorespunzător.
• Apăsaţi butonul corespunzător pentru efectuarea măsurătorii.
• Observaţi afişajul echipamentului pentru citirea datelor.



• Pentru înlocuirea bateriei deschideţi capacul acesteia deşurubând şuruburile de fixare sau slăbind cliche-
tul, înlocuiţi bateria şi închideţi la loc capacul.

4. Măsuri de precauţie
• 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 echipa-

ment.
• Nu folosiţi echipamentul într-un mediu supus riscului de explozie, dacă echipamentul nu este adaptat

acestui tip de mediu.
• Luaţi măsuri de precauţie la măsurarea temperaturii - risc de arsuri.
• Nu depăşiţi domeniul de măsură pentru că există riscul de deteriorare a detectorului.
• Nu îndreptaţi laserul spre ochi.


