ABACUS CC-100 Sejtszámláló készülék
Kezelési útmutató

Üzembe helyezés
1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a 230V-os elektromos hálózathoz, majd a készülék
hátoldalán található csatlakozóhoz.
2. Kapcsolja be a készüléket a hátoldalon található kapcsolóval.
3. A készülék azonnal készen áll a mérésre.

Csak a mellékelt hálózati adaptert használja!
A nem megfelelő hálózati adapter a készülék károsodását okozhatja!

Adatok bevitele
1. A megfelelő nyomógombok lenyomásával vigye be az adatokat. Az adatok bevitelét a
készülék rövid hangjelzéssel nyugtázza.
2. A tévesen bevitt adat a –1 nyomógomb megnyomásával törölhető, legfeljebb 10 bevitt
adatig visszamenően. A bevitt adat törlését mély hang jelzi.
3. Amennyiben a bevitt adatok száma eléri a 100 db-ot, a készülék 3 rövid hangjelzést
ad. Az adatok bevitele szükség esetén ezek után is folytatható. A C1 és C2
nyomógombokhoz tartozó értékeket a készülék nem számítja bele az értékelt 100 db
adatba.
Adatok leolvasása
1. Az adatok a készülék kijelzőjéről a mérés közben és azt követően is leolvashatóak.
2. A RESET/% nyomógomb rövid lenyomásával a készülék a mért értékeket %-os
formában jelzi ki, ezt hosszú hangjelzés jelzi. A C1 és C2 nyomógombokhoz tartozó
értékek a %-os értékelésben sem szerepelnek, ezért ezek értékei ebben az esetben is a
hozzájuk tartozó darabszámot jelentik.
3. A RESET/% nyomógomb ismételt megnyomásával a készülék visszatér az eredeti
kijelzési módra.

A %-os kijelzés az adatok kerekítéséből származó maradékösszegek miatt bizonyos
hibát tartalmazhat.
Ahol lehetséges, törekedjen az eredeti, darabszámos kijelzés használatára.

Adatok törlése
1. A mérés befejezésekor a kijelzőn lévő adatok törléséhez nyomja meg hosszan a
RESET/% nyomógombot. Az adatok törlése a negyedik hosszú hangjelzést követően
történik meg.
2. Ezután a készülék készen áll a következő mérés megkezdésére.
Hangerő szabályozása
Lehetőség van a beépített hangjelzés erősségének megváltoztatására.
Ehhez a mellékelt beállító csavarhúzót illessze a készülék alján lévő nyílásba és kis
mozgatással csúsztassa be a trimmer-potenciométer nyílásába.
A csavarhúzót az óramutató járásának megfelelő irányba forgatva a hangerő növelhető, az
óramutató járásával ellentétesen forgatva csökkenthető.

A hangerő szabályozó potenciométer végállását elérve a csavarhúzó jól érezhetően
megakad.
Ezután ne próbálja a hangerő szabályozót tovább forgatni, mert ez a készülék
meghibásodásához vezethet!

Amennyiben nem használja a készüléket, kérjük, a hátoldali kapcsoló segítségével
helyezze üzemen kívül!
Tisztítás
A készülék puha, nedves ronggyal, vagy vattával tisztítható.
Ne használjon súrolószert, vagy karcot okozó törlőeszközt!
Ügyeljen rá, hogy a készülék belsejébe folyadék ne kerüljön!
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Meghibásodás esetén kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:
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