Elektronische
autostethoscoop
Part No. 77109

Instructies

3

Guarantee
If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear & tear are
excluded as are consumable items & abuse.

77109

Elektronische autostethoscoop

Helpt bij foutdiagnose en het bepalen van defecte componenten. De exacte locatie van een
defecte component is soms moeilijk te bepalen daar het geluid zich verplaatst langs de
nokkappen, enz. Deze zeer gevoelige elektronische stethoscoop zal helpen het exacte gebied van
door een defect veroorzaakt geluid te bepalen.
Kan worden gebruikt op nokkappen, cilinderkoppen, wisselstroomdynamo’s, waterpompen,
airconditioningcompressoren, tandwielkasten, enz.
CE-gecertificeerd
In navolging van RoHS

Voorzorgsmaatregelen:
•

Handhaaf alle gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen tijdens werkzaamheden in de buurt
van een draaiende motor. Als u lang haar hebt, bind het vast. Vermijd het dragen van
kleding met losse uiteinden of veters. Verwijder uw sieraden, stropdas en alle andere
dingen die in de bewegende delen van de motor kunnen komen.

•

Draag geschikte oogbescherming.

•

Het gereedschap is niet waterdicht.

•

Het gereedschap niet bewaren in een gebied met hoge vochtigheid of temperatuur.

Werking
1. O
 pen het batterijcompartiment aan de achterkant van de versterker en installeer een 9 V
batterij (niet meegeleverd).
2. A ssembleer de sonde op de versterker door hem erop te schroeven. Zet vast door de
gekartelde moer vast te draaien.
3. Steek de stekker van de koptelefoon in de bus in de basis van de versterker.
4. S chakel in door de aan/uit/volumeschakelaar te draaien. Wanneer de rode LED niet gaat
branden, controleer dan de batterij-aansluitingen.
5. P as de schakelaar aan om het zuiverste geluid te produceren met de minst mogelijke
hoeveelheid achtergrondgeluid. Start vanaf ongeveer halfweg en pas omhoog of omlaag aan
om het beste compromis te krijgen tussen defectgeluid en achtergrondgeluid.
6. S chakel na gebruik uit om de batterij te sparen. Verwijder de batterij wanneer het gereedschap
gedurige enige tijd niet gebruikt zal worden.
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