Οδεγίεο ρξήζεσο 767
Κάιπκκα κπαηαξηώλ
επαθή VOLT
Οπηηθόο δείθηεο
Δπαθή CONT
Πείξνο κέηξεζεο
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Οδεγίεο ρξήζεσο 767
Πνιπιεηηνπξγηθό Μνλνπνιηθό Γνθηκαζηηθό Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ
Καλόλεο ζσζηήο απόζπξζεο αλαισκέλνπ εμνπιηζκνύ
1. Η ζήκαλζε ηνπνζεηεκέλε δίπια δείρλεη όηη δελ πξέπεη ν εμνπιηζκόο λα απνξξίπηεηαη κε άιια
απόβιεηα πνπ πξνέξρνληαη από ηδησηηθά λνηθνθπξηά ή ην εκπόξην..
2. Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θαηαζθεπή ηεο ζπζθεπήο απηήο ζα πξέπεη λα αλαθηεζνύλ κε
ζύζηεκα ρσξηζηήο ζπιινγήο ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ζύκθσλα κε ηελ νδεγία
2002/96/ΔΚ).
3. Γηα λα απνζύξεηε ην αλαισκέλν εμνπιηζκό επηζηξέςηε ην ζηνλ πξνκεζεπηή ή παξαδώζηε ην ζην ζεκείν
ζπιινγήο ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ. Βάξνο ηεο ζπζθεπήο <40g.
Δκπνξηθό ζεη:
FAZER 767 BASIC καδί κε κπαηαξίεο, ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεσο ηνπ Fazer κε εθαξκνγέο. Σπζθεπαζία
κηαο ρξήζεο.
σζηή ρξήζε
- Πξνζηαηεύεηε θαηά ηελ πγξαζία κεγαιύηεξε ησλ 90% θαη ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 60°
- Με ην ρηππάηε ζηα ζθιεξά αληηθείκελα θαη κε δηαρσξίζεηε ηα ζηνηρεία θαιύκκαηνο.
- Με ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πείξν κέηξεζεο σο κνριό.
- Σθιεξπκέλν θαηζαβίδη πξννξίδεηαη γηα βίδεο όρη κεγαιύηεξεο από 4 ρηιηνζηά ζε θάξδνο..
Δγγύεζε 24 κελώλ
Ο θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη αδηάθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Η εγγύεζε ηζρύεη επί 24 κήλεο
ππνινγίδνληαο από ηελ εκεξνκελία ηεο αγνξάο θαη 30 κήλεο ππνινγίδνληαο από ηελ εκεξνκελία
θαηαζθεπήο. Η εγγύεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηζρύεη ππό ηνλ όξν όηη ε ρξήζε ηνπ Fazer γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο εθκεηάιιεπζεο. Η εγγύεζε δελ πεξηιακβάλεη κπαηαξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο βιάβεο απηώλ.
(Ηκεξνκελία αγνξάο, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή πσιεηή)
Γήισζε Πηζηόηεηαο
Τν Fazer 767 ηαμηλνκείηαη ζηελ νκάδα PKWiU ππό αξηζκό 33.20.43-59.00.
Τν Fazer 767 θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ PN-EN 6101-1 θαη είλαη ζύκθσλν κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο από 19 Φεβξνπαξίνπ 1973 νδεγίαο 73/23/EEC κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 93/68/EEC.
Οδεγία πεξί αζθάιεηαο ζπζθεπώλ έσο 1000V.
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Βαζηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγίαο
Τν Fazer 767 ιεηηνπξγεί κε ηελ ρξήζε ηεζζάξσλ ξπζκίζεσλ ιεηηνπξγίαο: FAZA, CONT, VOLT. Σε ξύζκηζε
FAZA ην Fazer 767 ρξεζηκνπνηεί ην ζώκα ηνπ εγθαηαζηάηε σο γείσζε ελώ ζηηο ξζπκίζεηο CONT θαη VOLT ην
Fazer 767 ρξεζηκνπνηεί αγσγηκόηεηα ηνπ δέξκαηνο. Γηα απηό ζπληζηάηαη θαιή επαθή ηνπ ρεξηνύ κε ηηο
επαθέο. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε επαθή απηή πξηλ ηε κέηξεζε ζε ξπζκίζεηο CONT θαη VOLT θαιό είλαη
λα πγξαίλεηε ηα δάρηπια.
Ρύζκηζε „FAZA”
Μελ αγγίδεηε επαθέο, κελ αγγίδεηε θαζόινπ επαθέο
ΓΔΙΚΣΗ ΦΑΗ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ. Κξαηήζηε ην θνξκό ηνπ Fazer
Μελ αγγίδεηε ηηο κεηαιιηθέο επαθέο. «ΦΑΣΗ» ηεο ηάζεο ελδείθλπηαη από αλακκέλε
εξπζξή δίνδν LED (νπηηθόο δείθηεο). Πξνζνρή: Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ην Fazer
κπνξεί λα δείμεη ηάζε επί ηνπ αγσγνύ ν νπνίνο δελ βξίζθεηαη ππό ηάζε, αιιά θνληά
ζε άιιν αγσγό ππό ηάζε.
Ρύζκηζε „CONT”

10 Ρύζκηζε „VOLT”

Παηήζηε ηελ επαθή "CONT"
ΓΔΙΚΣΗ ΤΝΔΥΔΙΑ Τν FAZER 767 δηαθνξνπνηεί ην άλνηγκα από ηε ζπλέρεηα ζε
επίπεδν πεξίπνπ 1MΩ. Παηήζηε ηελ επαθή CONT. Ο πείξνο κέηξεζεο θαη ην άιιν
ρέξη ηνπ ρεηξηζηή αγγίδνπλ ηα ζεκεία κέηξεζεο ηνπ ππό εμέηαζε αληηθείκελνπ. Η
αλακκέλε θόθθηλε δίνδνο ηνπ βνκβεηή ζεκαηνδνηνύλ ζπλέρεηα Πξνζνρή: Σε
ξύζκηζε CONT ην ηεζη πξέπεη λα δηεμαρζεί κε ηελ απνζπλδεδεκέλε ηξνθνδόηεζε
επεηδή ε επαγνκέλε ηάζε απνηξέπεη ηε ζσζηή έλδεημε.
Παηήζηε ηελ επαθή “VOLT”
ΓΔΙΚΣΗ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ „ – „ Τν Fazer αληρλεύεη ην ξεύκα θαη ηελ
πνιηθόηεηα ηεο ζπλερνύο ηάζεο κε ηηκή κεγαιύηεξε ησλ 2,5 V. Παηήζηε ηελ επαθή
VOLT. Ο πείξνο κέηξεζεο δείρλεη ηάζε ζεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ επαθή VOLT. Γηα
απηό ην ιόγσ ην άιιν ρέξη ηνπ εγθαηαζηάηε ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην
αξλεηηθό πόιν ηεο ηάζεο. Γηα παξάδεηγκα: κε ηελ επαθή „-„ ηνπ ζπζζσξεπηή, ηεο
θίζαο ή κε ηνλ θνξκό ηεο ζπζθεπήο ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη ην αξλεηηθό ηεο
ηξνθνδόηεζεο. Δάλ ζηνλ πείξν ππάξρεη ηάζε „+” ην Fazer αληηδξά κε ην αλακκέλν
νπηηθό δείθηε.

11 Αιιαγή κπαηαξηώλ
Τξνθνδόηεζε: δύν αιθαιηθέο κπαηαξίεο LR44, AS44 ή άιιεο ελαιιαθηηθέο. Οη
κπαηαξίεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο θάησ από θάιπκκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ Fazer.
Αλνίμηε πξνζεθηηθά πξνο ηα πάλσ ην θάιπκκα κπαηαξηώλ. Σύξεηε ην πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηνπ πείξνπ κέηξεζεο. Αιιάμηε ηηο κπαηαξίεο κε θαηλνύξγηεο. Απαηηείηαη ε
νξζή πνιηθόηεηα “+” i “-”. Η ζρεηηθή έλδεημε εκθαλίδεηαη ζην εζσηεξηθόο ρώξν ηνπ
ζαιάκνπ κπαηαξηώλ.
πληήξεζε κπαηαξηώλ
Αλ ε ζπζθεπή δελ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πηζαλώλ νη επαθέο κπαηαξηώλ είλαη
αθάζαξηεο. Πξέπεη λα αθαηξέζεηε ηηο κπαηαξίεο θαη λα θαζαξίδεηε ηηο επαθέο κε ζηεγλό παλί ή ην νηλόπλεπκα
θαη κεηέπεηηα λα ηηο ηνπνζεηήζεηε μαλά ζην Fazer. Μεξηθέο θνξέο αξθεί λα ζηξίςεηε δεμηά αξηζηεξά ηηο
κπαηαξίεο ζην εζσηεξηθό ηνπ Fazer.
πρλόηεξεο εθαξκνγέο
12
13 Γίθηπν 220/380V, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο, ειεθηξνληθή, ζπλερέο ξεύκα, απηνθίλεηα
14
Αλίρλεπζε ΦΑΗ ξύζκηζε FAZA
15
Αλίρλεπζε αλνηγκάησλ/βξαρπθπθισκάησλ Έιεγρνο θαισδίσλ ξύζκηζε CONT
16
Δληνπηζκόο ζεηξάο θαισδίσλ ζηε δέζκε ξύζκηζε CONT
17
Σεζη γείσζεο ξύζκηζε FAZA
18
Tεζη ιεηηνπξγηθόηεηαο Δύξεζε δηαθνπήο αζπλέρεηαο ξύζκηζε CONT
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19
Αλίρλεπζε 0/1 ζηα ςεθηαθά θπθιώκαηα ξύζκηζε VOLT
20
Αλίρλεπζε ηάζεσλ ζπλερνύο ξεύκαηνο - Δληόπηζε "+" θαη "-" ξύζκηζε VOLT
21
Αλίρλεπζε +12V/γείσζεο ζηα απηνθίλεηα ξύζκηζε VOLT
22 Σεζη πεξηειίμεσλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ξύζκηζε CONT
23
Έιεγρνο ειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ ξύζκηζε CONT
24
Σειεθσληθέο εθαξκνγέο ξύζκηζε CONT θαη VOLT (αγγίδεηε CONT ή VOLT)
25
Έιεγρνο αζθαιεηώλ, ιακπηήξσλ θηι. Ρύζκηζε CONT
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