Návod na obsluhu a použitie

EREPROM-01A
MAZAČ PAMÄTÍ EPROM
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Mazač pamätí EREPROM-01A
EREPROM-01A je mazač pamätí EPROM, vyznačujúci sa malými
rozmermi, vysokou účinnosťou vymazávania a jednoduchou
obsluhou. Súčasne je možné vymazávať až 5 EPROM v 40-pinových
DIL púzdrach. V EREPROM-01A je zabudovaný časovač, ktorý môže
byť nastavený na štandardnú (odporúčanú), skrátenú alebo
predĺženú dobu vymazávania.
Technické parametre
•
nastavenie časovača
•
napájacie napätie
•
rozmery (d x š x v)
•
výkon UV trubice
•
životnosť UV trubice

7,5, 15 alebo 30 minút.
12V/500mA, nestablilizovaný
158 x 69 x 37mm
4W
> 4000 hodín

Postup pri práci s EREPROM-01A
•
pripojiť napájací zdroj - LED "BUSY" sa rozsvieti zelene
•
EPROM, určené na vymazanie uložiť vedľa seba na podložku
do vyznačeného priestoru
•
mazačom pamätí EREPROM-01A prikryť pripravené EPROM
tak, aby sa ich okienka nachádzali pod výbojkou
•
stlačiť tlačidlo "START". LED "BUSY" sa rozsvieti červene znamená to rozsvietenie UV výbojky a teda začiatok
vymazávania.
•
po uplynutí nastaveného časového intervalu, čo je indikované
zeleným svetlom LED diódy a zvukovým znamením, sú EPROM
vymazané.
Poznámky :
•
Stlačením tlačidla "START" sa nastavuje časovací obvod na
želaný čas aktivácie vymazávania. Štandardné stlačenie tlačítka
štartuje 15 minútový čas mazania, tento interval je možné sktátiť
alebo predĺžiť. Každé stlačenie tlačítka “START” je indikované
krátkym zvukovým znamením.
•
Ukončenie vymazávania je indikované aj zvukovým znamením.
V rušnom prostredí môžete zvýšiť intenzitu zvukovej signalizácie
presunutím jumpera, umiestneného neďaleko UV výbojky, z
pozície HALF na FULL.
•
Za prípadné problémy, spôsobené použitím iného napájacieho
zdroja, ako odporúčaného, nepreberá výrobca zodpovednosť.
Spôsob použitia tlačítka START:
•
jedno stalčenie tlačítka nastaví vymazávací čas na
štandardných (a odporúčaných) 15 minút.. LED BUSY blikne
jeden krát na potvrdenie činnosti a potom svieti červeno.
•
stlačenie tlačítka dva krát za sebou nastaví skrátený
vymazávací čas 7.5 minúty. LED BUSY blikne dva krát.
•
jedno dlhšie stlačenie tlačítka (viac ako 1 sekunda) nastaví
predĺžený (30 minút) vymazávací čas. LED BUSY blikne tri krát.
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•

tri a viac stlačení tlačítka rušia predchádzajúce nastavenie a
ukončia proces vymazávania

Dôležité upozornenie:
UV žiarenie je škodlivé pre zrak aj pokožku. Preto počas
vymazávania ponechajte mazač v pracovnej polohe. Na zistenie, či je
vymazávací preces ukončený, slúži zelená farba LED a zvukové
znamenie.
Príslušenstvo:
•
sieťový adaptér 12V/500 mA
•
podložka
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