Konica Minolta industrijski
inštrumenti
Varnostni ukrepi

Varnostni simboli
Sledeči simboli so uporabljeni v tem priročniku za preprečitev nesreč, ki so lahko posledica napačne
uporabe inštrumentov.
Označuje stavek, ki se nanaša na varnostno opozorilo ali opombo.
Preberite stavek previdno, da se prepričate o varni in pravilni uporabi.
Označuje prepovedan postopek.
Postopek ne sme nikoli biti izvršen.
Označuje navodilo.
Navodila se je treba strogo držati.
Označuje prepovedan postopek.
Inštrumenta nikoli ne razstavljajte.
Označuje navodilo.
Izklopite električni pretvornik iz električne vtičnice.
Označuje navodilo.
Priključite ozemljitveni terminal, kot piše v navodilih.
Označuje stavek, ki se nanaša na varnostne ukrepe za laser.
Preberite stavek previdno, da se prepričate o varni in pravilni uporabi.

Varnostni ukrepi
Za zagotovitev pravilne uporabe Konica Minolta industrijskih inštrumentov, pozorno preberite naslednje
točke in se jih držite. Za primerne točke za vaš inštrument poglejte tabelo na koncu te knjige.
Po tem, ko preberete to knjigo in priročnik za vaš inštrument, ju shranite na varnem mestu, kjer se lahko
zmeraj posvetujete v primeru vprašanj.

OPOZORILO

(V primeru neupoštevanja naslednjih točk, lahko
pride do smrti ali resne poškodbe.)

W.B1

Ne uporabljajte inštrumenta na
mestih, kjer so prisotni vnetljivi
ali gorljivi plini (bencin, itd.). V W.C4
nasprotnem primeru lahko pride
do požara.

Ne uporabljajte inštrumenta z
ujeto umazanijo v zračnikih. V
nasprotnem primeru lahko pride
do požara. Kontaktirajte najbližji
KONICA MINOLTA
pooblaščeni servis glede
rutinskega servisnega pregleda.

W.C1

Vedno uporabite priložen
električni kabel, ga priključite v
električno vtičnico nominalne
voltaže in frekvence. Če
uporabljate drug električni
W.C5
pretvornik, kot tisti, ki ga
predpisuje KONICA MINOLTA,
ima lahko za posledico
poškodovanje inštrumenta ali
električnega pretvornika, ogenj
ali elektrošok.

Ne upogibajte na silo, zvijajte ali
vlecite električni kabel. Ne
polagajte težkih predmetov na,
poškodujte ali modificirajte
električni kabel. V nasprotnem
primeru lahko pride do
poškodovanja električnega kabla
in zanetenja ognja ali pojava
elektrošoka.

W.C2

Ne razstavljajte ali modificirajte
inštrumenta. V nasprotnem
W.C6
primeru lahko pride do požara ali
elektrošoka.

Z inštrumentom ne smemo
rokovati, če je poškodovan, če se
iz njega kadi ali iz njega smrdi. V
nasprotnem primeru lahko pride
do požara. V takih primerih takoj
izklopite elektriko, odklopite
napajanje preko električnega
kabla iz električne vtičnice in
kontaktirajte najbližji KONICA
MINOLTA pooblaščeni servis.

W.C3

Bodite še posebej pozorni, da ne
steče tekočina v inštrument, oz.
da ne padejo noter kovinski
predmeti. V nasprotnem primeru
lahko pride do požara ali
elektrošoka. Če v inštrument
padejo kovinski predmeti ali
W.C7
steče tekočina, nemudoma
ugasnite elektriko, izklopite
električni kabel iz električne
vtičnice (ali odstranite baterije, če
so v uporabi) ter kontaktirajte
najbližji KONICA MINOLTA
pooblaščeni servis.

Zmeraj odklopite dovod elektrike
tako, da primete za električni
vtikač. Če povlečete sam
električni kabel, lahko
povzročite, da se le-ta poškoduje
in zaneti ogenj ali povzroči
elektrošok.
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Ne vklapljajte ali izkljapljajte
električnega pretvornika z
mokrimi rokami. V nasprotnem
primeru lahko povzročite
elektrošok.

W.C8

Ne vklapljajte ali izkljapljajte
električnega vtikača z mokrimi
rokami. V nasprotnem primeru
lahko povzročite elektrošok.

W.C9

Če inštrumenta ne boste
uporabljali dlje časa, izvlecite
električni kabel iz električne
vtičnice. Nabrana umazanija ali W.D4
voda na vilicah električnega
vtikača lahko povzroči ogenj in jo
je treba odstraniti.

Ne razstavljajte ali spreminjajte
inštrumenta ali električnega
pretvornika. V nasprotnem
primeru lahko pride do požara ali
elektrošoka.

W.C10

Električni vtikač vstavite do
konca in varno. Če električnega
vtikača ne vstavite do konca,
W.D5
lahko pride do požara ali
elektrošoka.

Z inštrumentom ne smemo
rokovati, če je poškodovan, če je
poškodovan električni pretvornik
ali če se pojavlja dim, oz. iz njega
smrdi. V nasprotnem primeru
lahko pride do požara. V takih
primerih takoj izklopite elektriko,
odklopite električni pretvornik iz
električne vtičnice (ali odstranite
baterije, če so v uporabi) in
kontaktirajte najbližji KONICA
MINOLTA pooblaščeni servis.

W.D1

Zmeraj uporabljajte električni
pretvornik, ki je priložen kot del
opreme ali optimalen električni
pretvornik ter ga priključite na
električno vtičnico nominalne
voltaže in frekvence. Če
W.D6
uporabljate drug električni
pretvornik, kot tisti, ki ga
predpisuje KONICA MINOLTA,
ima lahko za posledico
poškodovanje inštrumenta ali
električni pretvornik, ogenj ali
elektrošok.

Bodite še posebej pozorni, da ne
steče tekočina v inštrument, oz.
da ne padejo noter kovinski
predmeti. V nasprotnem primeru
lahko pride do požara ali
elektrošoka. Če v inštrument
padejo kovinski predmeti ali
steče tekočina, nemudoma
ugasnite elektriko, izklopite
električni pretvornik iz električne
vtičnice (ali odstranite baterije, če
so v uporabi) ter kontaktirajte
najbližji KONICA MINOLTA
pooblaščeni servis.

W.D2

Če inštrumenta ne boste
uporabljali dlje časa, izvlecite
električni kabel iz električne
vtičnice. Nabrana umazanija ali W.D7
voda na vilicah električnega
vtikača lahko povzroči ogenj in jo
je treba odstraniti.

Ne upogibajte na silo, zvijajte ali
vlecite električni kabel. Ne
polagajte težkih predmetov na,
poškodujte ali modificirajte
električni kabel. V nasprotnem
primeru lahko pride do
poškodovanja električnega kabla
in zanetenja ognja ali pojava
elektrošoka.

W.D3

W.D8

Zmeraj odklopite dovod elektrike
tako, da primete za električni
vtikač. Če povlečete sam
električni kabel, lahko
povzročite, da se le-ta poškoduje
W.E6
in zaneti ogenj ali povzroči
elektrošok. Ne vklapljajte ali
izkljapljajte električnega kabla z
mokrimi rokami. V nasprotnem
primeru lahko povzročite
elektrošok.

Baterij, uporabljenih v
inštrumentu, se znebite na
pravilen način. Če se znebite
baterij na napačen način, lahko
pride do akumulacije toplote ali
pa se lahko baterije vnamejo
zaradi kratkega stika. Pride lahko
do ognja, poškodbe ali opeklin.
Odstranitev litijevih baterij je
različna glede na to, kje živite.
Znebite se baterij v skladu z
lokalnimi predpisi ali preko
komunalnega podjetja.

W.D9

Ne uporabljajte inštrumenta, če se
je v zračnikih nabrala umazanija.
V nasprotnem primeru lahko
pride do požara. Glede rutinskih W.E7
servisnih pregledov se obrnite na
najbližji pooblaščeni servis
KONICA MINOLTA.

Baterij se ne dotikajte z mokrimi
rokami. V nasprotnem primeru
lahko pride do elektrošoka ali
okvare.

W.D10

Električni vtikač vstavite do
konca in varno. Če električnega
vtikača ne vstavite do konca,
W.H1
lahko pride do požara ali
elektrošoka.

Ne polagajte leče, ogledala ali
optičnega elementa na pot
laserskega žarka. S tem lahko
približate laserski žarek, kar
lahko poškoduje vaše oči,
povzroči opekline ali ogenj. Da bi
preprečili zgornje nesreče, se
prepričajte, da se zid ali podobno,
kar bi lahko blokiralo laserski
žarek, nahaja za predmetom.

W.E1

Ne mečite baterij v ogenj, ne
skrajšujte njihovih koncev, ne
izpostavljajte jih toploti ali jih
razstavljajte. Prav tako jih ne
polnite ponovno (če niso za
W.H2
ponovno polnjenje). V
nasprotnem primeru lahko pride
do eksplozije ali akumulacije
toplote, ki lahko zaneti požar ali
povzroči poškodbe.

Nikoli ne strmite neposredno v
laserski žarek. To vam lahko
poškoduje vid.

W.E2

Ne razstavljajte ali modificirajte
inštrumenta. V nasprotnem
W.J1
primeru lahko pride do požara ali
elektrošoka.

Ne glejte v sonce ali močno
svetlobo skozi iskalo tega
inštrumenta. Zaradi tega lahko
oslepite.

W.E3

Če iz baterije izteka tekočina in
pride v stik z vašimi očmi, se jih
ne dotikajte, temveč jih izperite s
čisto vodo in nemudoma poiščite
zdravniško pomoč. Če se
tekočine iz baterije razlije po
vaših rokah ali oblačilih, jo takoj
izperite z vodo. Prenehajte z
uporabo izdelka, v katerem je
prišlo do izlitja baterije.
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(Če se ne boste držali naslednjih točk, lahko pride do
poškodbe ali škode na inštrumentu ali ostali lastnini.)

C.21

Zmeraj priključite električni
vtikač v vtičnico z zaščitnim
ozemljitvenim terminalom.
Prepričajte se tudi, da priključite
periferijo (vključujoč nadzorne
C.101
računalnike) v vtičnico z
ozemljitvenimi terminali. V
nasprotnem primeru lahko pride
do elektrošoka zaradi kratkega
stika.

Ne premikajte se, medtem ko
gledate v iskalo, saj lahko to
poškoduje uporabnika.

C.41

Prepričajte se, da se električna
vtičnica nahaja v bližini
inštrumenta in da se vtikač
C.131
električnega kabla lahko zlahka
priključi in izključi iz električne
vtičnice.

Še posebej pazite pri ravnanju z
opcijsko približevalno lečo.
Približevalna leča se lahko zlomi
in povzroči poškodbe.

C.51

Ne uporabljajte drugih baterij, kot
tistih, ki so predpisane za
KONICA MINOLTA. Nikoli ne
pomešajte starih in novih baterij
ali baterij različnih tipov. Ko
vstavljate baterije v inštrument,
C.132
se prepričajte, da so pravilno
postavljene glede na (+) in (-)
oznake. V primer, da se ne držite
teh navodil, lahko povzroči
eksplozijo baterij ali iztek
elektrolitov, kar lahko privede do
ognja, poškodbe ali onesnaženja.

Podite še posebej pozorni na
izbirni ND filter ali na
povečevalno lečo. ND filter ali
povečevalna leča se lahko
zlomita, kar lahko vodi do
pškodbe.

C.71

Ne polagajte inštrumenta na
nestabilno ali poševno podlago.
Zaradi tega lahko pride do padca
ali prevračanja, kar lahko
C.141
povzroči poškodbo. Pazite, da
vam inštrument ne pade iz rok
med prenašajem.

Ne blokirajte zračnika. V
nasprotnem primeru lahko pride
do požara.

C.81

Pazite, da se ne uščipnete v
premikajoče dele inštrumenta. V
C.151
nasprotnem primeru lahko pride
do poškodbe.

Pri čiščenju inštrumenta izvlecite
električni vtikač iz vtičnice. V
nasprotnem primeru lahko pride
do elektrošoka.

C.91

Pri merjenju merilna odprtina
primerka ne sme biti usmerjena
proti vašem obrazu. To vam lahko
poškoduje vid.

No.

SPECTROSPECTROPHOTOMETER PHOTOMETER
CM-3700A CM-3630
CM-3600A
CM-3610A
CM-5
CHROMA
METER
CR-5

SPECTROSPECTROSPECTROPHOTOMETER PHOTOMETER PHOTOMETER
CM-2600d/ CM-3220d CM-512m3A
2500d
CM-2500c
CM-2300d

SPECTROPHOTOMETER
CM-700d/
600d
CHROMA
METER
CR-400/
410

COLOR
READER
CR-10
CR-11
CR-14
BAKING
METER
BC-10

CHLOROPHYLL- SPECTRO2D Color
METER
DENSITOMETER Analyzer
SPAD-502Plus FD-7
CA-2500
FD-5

Display Color
Analyzer
CA-310

W.B1
W.C1
W.C2
W.C3
W.C4
W.C5
W.C6
W.C7
W.C8
W.C9
W.C10
W.D1
W.D2
W.D3
W.D4
W.D5
W.D6
W.D7
W.D8
W.D9
W.D10
W.E1
W.E2
W.E3
W.E6
W.E7
W.H1
W.H2
W.J1
C.21
C.41
C.51
C.71
C.81
C.91
C.101
C.131
C.132
C.141
C.151
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No.
W.B1
W.C1
W.C2
W.C3
W.C4
W.C5
W.C6
W.C7
W.C8
W.C9
W.C10
W.D1
W.D2
W.D3
W.D4
W.D5
W.D6
W.D7
W.D8
W.D9
W.D10
W.E1
W.E2
W.E3
W.E6
W.E7
W.H1
W.H2
W.J1
C.21
C.41
C.51
C.71
C.81
C.91
C.101
C.131
C.132
C.141
C.151
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SPECTRORADIOMETER
CS-2000/
CS-2000A

CHROMA METER CHROMA METER ILLUMINANCE
CHROMA METER ILLUMINANCE
CS-200
CS-100A
SPECTROPHOTOMETER CL-200A
METER
CL-500A
T-10A/T-10MA

LUMINANCE
METER
LS-100/110
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