
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru kituri de evaluare

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
Echipament destinat utilizării în cercetare-dezvoltare.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea
• Conectaţi kitul conform instrucţiunilor producătorului.

4. Măsuri de precauţie
• Kitul este destinat exclusiv funcţionării în interiorul încăperilor.
• Kitul trebuie alimentat de la o sursă care să respecte cerinţele menţionate în instrucţiunile de utilizare.
• Kitul trebuie conectat cu ajutorul cablurilor furnizate sau cu ajutorul unor cabluri conforme cu cerinţele

menţionate în instrucţiunile de utilizare.
• Pentru asigurarea protecţiei împotriva riscului de incendiu, siguranţele aflate în kit (în măsura în care

sunt prezente), în cazul arderii, vor trebui înlocuite cu siguranţe exact de acelaşi tip (cu aceleaşi valori
nominale de curent, tensiune şi aceeaşi capacitate de rupere).

• Kitul nu trebuie să funcţioneze cu carcasa scoasă (în măsura în care aceasta există). Carcasa trebuie să
fie bine fixată pe echipament.

• Kitul nu trebuie conectat sau folosit dacă este vizibilă deteriorarea oricăreia dintre părţile sale.
• Nu acoperiţi orificiile de ventilare (dacă acestea există). Acest lucru prezintă un risc pentru echipament.
• Echipamentul este sensibil la descărcările electrostatice ESD. Pe durata lucrului cu kitul, asiguraţi-i o

evacuare corespunzătoare a sarcinilor electrostatice, în vederea protejării circuitelor electronice.
• Asiguraţi o poziţie de funcţionare a kitului stabilă, orizontală.
• Kitul trebuie folosit într-un mediu uscat. Este interzis contactul echipamentului cu lichidele - există riscul

de deteriorare.
• Curăţaţi doar cu o cârpă uscată sau cu aer comprimat. Dacă echipamentul are carcasă, este permisă

curăţarea acesteia cu o cârpă umedă, folosind detergenţi blânzi.
• Respectaţi instrucţiunile de utilizare a kitului.
• Echipamentele electrice şi electronice uzate nu pot fi eliminate alături de alte deşeuri. Ele trebuie

depozitate în locurile special amenajate.


