SAFE SIGNOSKOOP T2
KASUTUSJUHEND
artikkel 9875

Õnnitleme!
SAFE signoskoop T2 (artikkel 9875) on suurepärane valik!
Signoskoobi abil on võimalik kontrollida vesimärki kemikaale kasutamata
ja ohustamata sellega marki ennast. Signoskoop toob vesimärgid selgelt
ja kontrastselt esile ning võimaldab nende vaatlemist ükskõik kui pika
ajaperioodi kestel. Vesimärgid, mida muidu polnud võimalik vaadelda
ühegi teise meetodiga, ilmuvad nüüd nähtavale.
Signoskoobi abil saad kontrollida kogu oma kollektsiooni ning “hinnata”
markide seisukorda. See võimaldab määrata margi tegeliku seisundi,
avastada paberi ebatasasused, parandused ja võltsingud, niisamuti
tuvastada paberi tüüp, millele mark on trükitud jne.
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!

KASUTUSJUHEND
1. Keera signoskoop põhja
all olevat liblikmutrit ca 2
keeret vastupäeva (-).
Ära eemalda mutrit
täielikult!

2. Tõmba margisahtel välja

3. Tõsta projektsiooniklaas üles
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.

4. Lükka sahtel lõpuni kinni.

5. Keera liblikmutrit päripäeva
(+) kuni see on kindlalt kinni.
Seejärel vajuta ja hoia all valget
nuppu seadme esiküljel valguse
saamiseks. Vesimärk (kui see on
olemas) on nüüd nähtav.
Kontrollides marke, millel on
väga nõrk vesimärk või tugevad
liimijäljed, soovitame paigutada
mark kahe kaasasoleva vinüülist
väljalõike vahele, nii et väljalõike
matt pool on margi poole.

6. Patareitoitel seade vajab
töötamiseks 2x AA (1.5V)
patareid. Keera lahti kruvi seadme
põhja all ning eemalda seejärel
põhi. Paigalda patareid vastavalt
näidatud polaarsusele.
Parima tulemuse saavutamiseks
kasuta täis laetud patareisid.
7. Kui seade töötab adapteriga
(saadaval lisavarustusena),
ühenda adapter 3V DC ühenduse
abil seadmega (veendu, et
ühendus oleks korralik) ning teine
ots vooluvõrku. Signoskoop lülitub
automaatselt adapterile kui see
on vooluvõrku ühendatud. Kui
patareitoidet ei kasutata pikema
ajaperioodi jooksul, on soovitatav
patareid seadmest eemaldada.

DC 3V ühenduspesa

8. Vesimärgi kontrollimisel
veendu, et vaatevälja ei pääseks
ülemäärast valgust.
Okulaaripikenduse liigutamine
üles-alla vähendab samuti
väljast tuleva valguse
juurdepääsu.
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