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תכונות 
 מיקרון 1350אפשרות קריאה מאפס עד **

( קבוצות30 )קריאות ישירות או לקבוצות קריאה **

 4מוצר לתיבה אחד מתוך -קריאות לאובייקט- קבוצה**

 קריאות לכל קבוצה 50זכרון של **

 Auto Power offסגירה אוטמטית **

תאורת מסך **

 USBחיבור למחשב  **

 .( אופציות2בדיקה ב )אפשרות מדידה למתכת ואלומיניום **

הוראות שימוש בסיסיות 

הכנס בטריות לתא בטריות בחלק האחורי 1

 (קו אדום   )  1הדלק את המכשיר בלחצן מס 2

     תפריט ראשי  (אם לא נגדיר לו אחרת )המכשיר נכנס למצב של קריאות בודדות 
א ירשמו בזכרוןוקריאות אלו ל" 0"בקבוצה קריאה מספר  

 Group0" Working Mode"  במסך ירשם  

 Measure Modeוהמכשיר יכנס למצב בדיקה אוטומטי 

Set מביע לתפריט 1לחיצה נוספת על לחצן 3

Measure View 

 Working mode Calibrationהגדרת מצב עבודה 4

(4נרד בלחצן מס  )נגדיר היכן  להכניס את קריאות המודד 

 קבוצות בדיקה 10אזי צריך - רכבים ביום 10שמאי רכב בודק 

.יגדיר הבודק כל קבוצה למספר רכב 

 50מספר הקבוצות המקסימלי הינו 

 קריאות 30בכל קבוצה אפשר למדוד עד 

אם רוצים לשמור את המידע יש להגדיר את מס קבוצת הקריאה לפני המדידות

DEL (כחול  )- 2קריאה שנעשתה על ידי לחיצה על לחצן / ניתן לבטל כל מדידה

 Measure Modeהגדר סוג הבדיקה 5

Autoבין מתכתי ללא מתכיתי-מצב אוטומטי  

 Feמצב בדיקה לציפוי מתכתי 

 Calibrationכיול מכשיר NFe8מצב בדיקה לציפוי לא מתכתי 

AutoCal Zero of FEהמכשיר נכנס אוטמטי למתב 

Cal Zero of NFE 

SETDel Zero of PEהגדרות6

Unit Del Zero of NFEהגדרת קריאות לפי מיקרון או מילי 

Backlightהגדרת תאורת מסך

 ZEROמצב Auto Power Off9הגדרת סגירה אוטומטית 

.מצב בו התוצאה היא של הסטייה מקריאה הראשונית  Contrastהגדרת בהירות 

 ZEROנבצע מדידה יחד עם לחיצה על הלחצן האדום 

ואז כל הבדיקות לאחר מכן יתנו לנו רק את ההפרש בין  Measure Viewהצגת קריאות 7

הבדיקה ראשונית לשאר הבדיקות  את מצב העבודה4אחרי שהגדרנו במצב בסעיף 

ואחרי שבצענו מדידות לקבוצה ניתן לחזות 

נבחר את הקבוצה שבה בחרנו לרשום -בתוצאות 

את התוצאות ודפדף מטה קריאה אחרי קריאה ונצפה בתוצאות 

: התקנה תוכנה DELATE ALL 10       יש אפשרות למחק את כל התוצאות 

מצורף דיסק התקנה ? Are you sure       האם בטוח שרצוננו למחוק  -נשאלת שאלה  

ניתן למחוק את התוצאות רק לקבוצה שנבחר 

נכנס להצגת התוצאות בקבוצה שאותה רוצים למחוק 

,DELATE GROUP" 1"אם נלחץ על לחצן 

. "ARE YOU SURE" תופיע שאלת התראה 

  וימחקו תוצאות מהקבוצה שבחרנו OKנלחץ 

www.zicotech.com

http://www.zicotech.com/

