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A MŰSZER FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE 
 

A GT 2004x típusú oszcilloszkóp műszer 230 V hálózati tápfeszültségről működik. 

A GT 2004x típusú műszer a gépkocsi villamos hálózatában található gyújtásmodulok  

vizsgálatára ill. külső mérés esetén a gyújtótrafó mérésére készült. 

 

 

A KÉSZÜLÉK TARTOZÉKAI 
 

Mérőzsinór       5 db 

 

Használati utasítás      1 db 

 

Hálózati kábel       1 db 

A MŰSZER KEZELŐ SZERVEI 
 

 

 
  

1 Hálózati kapcsoló 
2 Gyújtógyertya 
3 Belső ill. külső modul választó kapcsoló 
4 Frekvenciaszabályzó potméter 
5 Kimeneti feszültségszabályzó potméter 
6 Mérést indító nyomógomb 
7 Gyújtótrafó kimenet csatlakozó 
8 Tápfeszültség () kimeneti csatlakozó 
9 Tápfeszültség () kimeneti csatlakozó 
10 Jel kimeneti csatlakozó 
11 Coil kimenet csatlakozó 
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GYÚJTÁSMODUL VIZSGÁLATA 
 
1. Csatlakoztassa  a  készüléket a hálózathoz. 
 
2. Csatlakoztassa a vizsgálandó modult a banándugók segítségével a katalógusban 

szereplő ábráknak megfelelően. 
 
3. Állítsa be a kimenő feszültséget a „FESZÜLTSÉG” potenciométerrel a jeladó típusának 

megfelelően (HALL v. indukciós) 
 
4. Ellenőrizze, hogy a  „FREKVENCIA” potenciométer „ min ” állásban van-e? 
 
5. Kapcsolja be az „ÜZEM” feliratú kapcsolót. 

Nyomja meg a „TESZT” feliratú nyomógombot, ezzel egyidejűleg forgassa a 
„FREKVENCIA”potenciométert az óramutató járásával megegyezőleg. 

 
6. Jó jeladó esetén, a potenciométer növelésével arányos szikrasoroatot kapunk. 

 

MŰSZAKI ADATOK: 
 

Névleges hálózati feszültség 230V AC 

Névleges teljesítményfelvétel  100 VA 

Kimeneti feszültség beállítás 0-6V eff 

Frekvencia beállítás 25-125Hz 

Primer áram 6A 10% 

Primer csúcsáram 12A 10% 

Beépített transzformátor Bosch 
Méretek 330X100X275 

Védelem IP54 

Súly 2,6kg 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, GARANCIA 
 

Üzemeltetési körülmények: 
A műszert zárt helyiségben történő üzemeltetésre tervezték. Az üzemeltetés során 

megengedett környezeti hőmérséklet tartomány +10…40C. 
A maximális relatív páratartalom 80 % rH. 
Ha a műszer hideg környezetből (pl. téli szállítás esetén), meleg helyiségbe kerül 
szállításra, használata előtt kötelező a 2 órás, üzembe helyezési idő betartása. 
A műszert nem szabad poros, magas páratartalmú, korróziót okozó, robbanás veszélyes 
környezetben üzemeltetni. 
A szellőző nyílások letakarása tilos és veszélyes!  
 

A mérőműszer 230 V hálózati feszültségről működik, ezért a készülék megbontása 
működés közben TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES. 
Szigetelési ellenállás mérésénél a csatlakozókon 500 V egyenfeszültség jelenik meg, 
ezért a csatlakozók érintése veszélyes! 
A készüléket csak a mellékelt hálózati kábellel, és védőfölddel ellátott hálózati dugaszoló 
aljzatról szabad üzemeltetni. 
 
A készülékre 1 év gyártói garancia érvényes! 
A készülék megbontásával a gyártó által vállalt garancia érvényét veszti! 
Meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz! 
 
A gyártói garancia érvényét veszti: 
 
Szállításból illetve egyéb külső sérülésből eredő meghibásodás, 
hosszan tartó kedvezőtlen körülmények között történt tárolás (páradús környezet) esetén. 
Panasz esetén a készüléket címkével kell ellátni, amely tartalmazza a meghibásodás okát 
és körülményeit 
Amennyiben a címke tartalmazza a vásárló pontos adatait (név, cím, telefonszám), akkor 
az meggyorsítja a garancia igény kielégítését. 
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JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

 

………….……….………típusú………………..………gyártási számú……………………termékre 

jótállást vállalunk a jogszabály szerint, a vásárlás napjától számított 12 hónapig. 

 

Eladószerv tölti ki: 

 

A vásárlás napja: ....................................................................................................................................  

 

Eladószerv bélyegzője és aláírása: .........................................................................................................  

 

A javításhoz az alkatrészeket 8 évig biztosítjuk. 

 

Elveszett jótállási jegyet a jótállást vállaló csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. 

dátummal és bélyegzővel ellátott számla vagy eladási jegyzék) esetén pótol. 

 

Figyelem: Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését az eladószerv részére előírt 

rovatban és a jótállási szelvényeken. 

 

A jótállási jegy alapján a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a vásárló választása szerint: 

díjmentes javítást kérhet, 

ha a javítás 30 munkanapon belül nem készült el, vagy a termék nem javítható, a termék azonos 

típusú új termékre való kicserélését kérheti. 

ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül - a termékbe beépített biztonsági elemek (pl. 

elektromos biztosíték) hibáját kivéve-meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos új termékre 

cseréli ki az értékesítő kereskedelmi egység. 

 

Nem tekinthető a jótállás szempontjából hibának, ha mi, vagy az általunk a jótállási javítások 

elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a meghibásodás rendeltetésellenes használat, 

átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb az átadás után keletkezett 

okból következett be. 

 

A jótállási jegyen a vevő által történt bármilyen szabálytalan javítás, törlés, vagy átírás, valótlan 

adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

 

A jótállási idő eltelte után a termékre garanciális idő kérhető, melynek feltétele a 6 havonta történő 

gyártói átvizsgálás. A garanciális időt a kereskedőnél kell bejelenteni 
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Cserére jogosító igazolás 

(másolattal kell kitölteni) 

………………sz. jótállási jegyhez………………………………….ügyfél 

 

kívánságára aki lakik:……………….……………………………………… 

kijelentjük, hogy…………………típusú….………………………gyártási számú termék 

nem javítható 

30 nap alatt nem javítható 

Kelt.:…………………………………………………………………………… 

  …………………………………               ………………………… 

                    ügyfél aláírása                                       szerviz aláírása 

                                                                                                                  P.H. 

Eladószerv 

bélyegzője

: 

Eladás 

kelte: 

 

Jótállási szelvény 

Típus:………………………………. 

Gyártási szám:………………………    

Eladás kelte:………………………… 

Eladó szerv:………………………… 

 

                 ………………………. 

                              P.H. aláírás 

 

  Bejelentés ideje:………………………….…… 

Javított termék visszaadásának ideje:………… 

Bejelentett hiba oka:…………………………… 

Megjegyzés:…………………………………… 

 

                       …………………………… 

                                      P.H. aláírás 

 

Jótállási szelvény 

Típus:………………………………. 

Gyártási szám:………………………    

Eladás kelte:………………………… 

Eladó szerv:………………………… 

 

                 ………………………. 

                              P.H. aláírás 

 

  Bejelentés ideje:………………………….…… 

Javított termék visszaadásának ideje:………… 

Bejelentett hiba oka:…………………………… 

Megjegyzés:…………………………………… 

 

                       …………………………… 

                                      P.H. aláírás 

 

Jótállási szelvény 

Típus:………………………………. 

Gyártási szám:………………………    

Eladás kelte:………………………… 

Eladó szerv:………………………… 

 

                 ………………………. 

                              P.H. aláírás 

 

  Bejelentés ideje:………………………….…… 

Javított termék visszaadásának ideje:………… 

Bejelentett hiba oka:…………………………… 

Megjegyzés:…………………………………… 

 

                       …………………………… 

                                      P.H. aláírás 
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KALIBRÁLÁSI JEGYZŐKÖNYV 
 

Műszer megnevezése: Azonosító szám: 

Gyári szám: Gyártó: 

Méréstartomány: 0-200V 

Kalibrálási ciklusidő: 12 hónap 

Ellenőrzésre használt műszer:  Műszer azonosítója: 5E006FE 

Méréstartomány:  Műszer pontossági osztálya: - 

Vonatkozó kalibrálási eljárás jele/száma:   

A mérést végző neve: 

Mérési eredmények 

 

Műszer által mutatott 

Érték (V) 

Ellenőrző műszer által 

Mutatott érték (V) 

Megengedett 

eltérés (V) 

Mért eltérés 

(V) 

Növekvő sorozat 

    

    

    

    

    

Csökkenő sorozat: 

    

    

    

    

    

 

A mért értékek alapján a műszer a pontossági osztályának 

megfelel nem felel meg 

 

A mérést végezte: ……………… ……………… ……………… 

 név aláírás dátum 

 

Ellenőrizte/minősítette: ……………… ……………… ……………… 

 név aláírás dátum 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, GARANCIA 
 

Üzemeltetési körülmények: 
A műszert zárt helyiségben történő üzemeltetésre tervezték. Az üzemeltetés során 

megengedett környezeti hőmérséklet tartomány +10…40C. 
A maximális relatív páratartalom 80 % rH. 
Ha a műszer hideg környezetből (pl. téli szállítás esetén), meleg helyiségbe kerül 
szállításra, használata előtt kötelező a 2 órás, üzembe helyezési idő betartása. 
A műszert nem szabad poros, magas páratartalmú, korróziót okozó, robbanás veszélyes 
környezetben üzemeltetni. 
A szellőző nyílások letakarása tilos és veszélyes!  
 

A mérőműszer 230 V hálózati feszültségről működik, ezért a készülék megbontása 
működés közben TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES. 
Szigetelési ellenállás mérésénél a csatlakozókon 500 V egyenfeszültség jelenik meg, 
ezért a csatlakozók érintése veszélyes! 
A készüléket csak a mellékelt hálózati kábellel, és védőfölddel ellátott hálózati dugaszoló 
aljzatról szabad üzemeltetni. 
 
A készülékre 1 év gyártói garancia érvényes! 
A készülék megbontásával a gyártó által vállalt garancia érvényét veszti! 
Meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz! 
 
A gyártói garancia érvényét veszti: 
 
Szállításból illetve egyéb külső sérülésből eredő meghibásodás, 
hosszan tartó kedvezőtlen körülmények között történt tárolás (páradús környezet) esetén. 
Panasz esetén a készüléket címkével kell ellátni, amely tartalmazza a meghibásodás okát 
és körülményeit 
Amennyiben a címke tartalmazza a vásárló pontos adatait (név, cím, telefonszám), akkor 
az meggyorsítja a garancia igény kielégítését. 
 


