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Õnnitleme!
SAFE signoskoop T1 (artikkel 9886) on suurepärane valik!
Signoskoop toob kõik vesimärgid selgelt ja kontrastselt esile. Ka
need, mida pole võimalik näha kergemate kemikaalide või ühegi teise
“kuiva” detektori abil. Signoskoop on ainus vahend, mis toob
efektiivselt esile margil (suurusega kuni 2”x2”) leiduva vesimärgi
igasuguste keemiliste abivahenditeta ning marki kahjustamata.
Aga see pole kõik: signoskoop näitab hetkega ära erinevuse
pealtnäha kahe identse margi vahel. See võimaldab määrata margi
tegeliku seisundi, avastada õhemad kohad, paberi ebatasasused,
parandused ja võltsingud, niisamuti tuvastada paberi tüüp, millele
mark on trükitud ja muud “huvitavat” Sinu kogus. Signoskoop on eriti
tõhus kollaste või oranzide markide vesimärgi kontrollimisel.

Enne kui alustad signoskoobi kasutamist, soovitame Sul alljärgnev läbi lugeda.
Siis naudid oma seadet veelgi enam.
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Ära kontrolli kasutatud ja kasutamata marke üheskoos. Erinevused paberi paksuses
võivad tulemusi mõjutada.
Kasutatud margid peavad olema alusmaterjalist vabad. Neil ei tohi olla küljes
margikinnitusi ega mingeid liimi- või paberijääke.
Värskelt pestud margid tuleb enne signoskoopi paigutamist täielikult kuivatada.
Soovides kontrollida uusi margikinnitustega marke, soovitame need paigutada
signoskoopi nii, et kinnitus jääb vaatealast välja.
Vesimärk on signoskoobis näha “tumedana” (paljudes kataloogides näidatakse
vesimärki vääralt valgena kuid see pole korrektne kuna on esitatud negitiivis).
Mitte alati ei ole vesimärk signoskoobis nähtav samasuguse või sama kontrastsena
kui kataloogis - margil võib olla ainult osa vesimärgist. Pea meeles, Sa vaatad
vesimärki, mitte trükki.
Nõrga vesimärgiga marke uurides soovitame neid vaadelda erineva nurga alt,
näiteks pöörates marki 90-180 kraadi.
Vesimärgi kontrollimisel veendu, et vaatevälja ei pääseks ülemäärast valgust.
Valguse tugevus on oluline. Teinekord tekib parem tulemus nõrgema valgusega.
Margisahtel (läätsed ja metallplaat) tuleb pidevalt hoida tolmuvabad. Ole ettevaatlik!
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1. Tõmba margisahtel välja.

2. Eemalda projektsiooniklaas ja
aseta mark klaasi ning
metallplaadi vahele. Vesimärgi
kontrollimiseks aseta mark sahtli
keskele esiküljega allpoole.
Kontrollides teisi detaile võib
margi asetada sahtlisse ka
esiküljega ülespoole.
3. Lükka sahtel lõpuni kinni.

4. Lülita valgus sisse. (KUI valgus ei
tööta, kontrolli pirni; järgi AC
adapteri kasutusjuhendit). Lükka
käepide seadme suhtes tahapoole
kuid mitte rohkem kui on vajalik
margi täielikuks valgustamiseks.
Juhul kui vesimärk on olemas, ilmub
see nüüd nähtavale. Märkus:
Käepideme lükkamine kaugemale
tagasi ei anna paremat tulemust pigem vastupidi. Kohanda valguse
tugevust kasutades selleks
kontrastinuppu. Kontrollides marke,
millel on väga nõrk vesimärk,
soovitame lisada kaasasolev
vinüülist väljalõige (kasuta margi
tagaküljel, margi ja
projektsiooniklaasi vahel ainult
läbipaistvat vinüüli, mitte paberit),
mille läikiv pool on pööratud üles.
See lisab vesimärgile kontrastsust.

5. Signoskoop on tehases
seadistatud keskmise paksusega
markidele. Uurides väga õhukesest
või väga paksust paberist marke või
kasutades vinüülist vaheplaati, võib
osutuda vajalikuks reguleerida
käepideme asendit järgnevalt: keera
komplektis oleva võtmega lahti kruvi
seadme põhja all. Tõmba käepidet
enda poole kuni see hakkab vabalt
liikuma. Hoides käepidemest, keera
vaatetoru taga olevat rõngast
vasakule või paremale, üks kuni
kaks pööret.

Reguleerimisrõngas

6. Väga õhukeste markide korral
keera ratast paremale (päripäeva).
Väga paksude markide korral keera
vasakule (vastupäeva). Seejärel
lükka käepide tagasi oma
asendisse. Keera kruvi kinni.

Reguleerimisrõngas
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7. Kui seade töötab patareidega,
kasuta selleks 5x AA patareid.
Ava patareiblokk, mis paikneb
signoskoobi põhja all. Eemalda
kaas ja paigalda patareid
(vastavalt näidatud
polaarsusele). Aseta patareisalv
oma kohale ja sulge kaas.
Märkus: signoskoop töötab seni
kuni patareid on täielikult laetud.
Kasuta Alkalaine patareisid
seadme pikema tööaja
tagamiseks. Soovitame seadme
pärast vesimärgi kontrollimist
kohe välja lülitada.

Kuuskantkruvi

8. Kui seade töötab adapteriga
(saadaval lisavarustusena),
ühenda adapter DC ühenduse
abil seadmega (veendu, et
ühendus oleks korralik) ning
teine ots vooluvõrku. Märkus:
Signoskoop lülitub automaatselt
adapterile kui see on vooluvõrku
ühendatud. Kui patareitoidet ei
kasutata pikema ajaperioodi
jooksul, on soovitatav patareid
seadmest eemaldada.

DC 7V ühenduspesa
Sisse-välja lülitus
Ereduse kontroll

Käepide

9. Komplektis oleva pirni tööiga
on ca 1000 tundi. (Saadaval on
asenduspirnid.) Kui pirn vajab
vahetamist, aseta komplektis
olev plastiktoru pirnile ning
keera pirni vasakule. Uus pirn
paigalda samamoodi, keerates
seda paremale. Märkus:
Transpordi käigus võib pirn
pesas lahti loksuda. Järgi
eelnevalt toodud nõuandeid
selle pesasse keeramisel.
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