
 

 



 

  



 

Obseg tega dokumenta 

Ta dokument zajema navodila za uporabo naprav proizvajalca Mecmesin za merjenje sile 
in navora, ki se napajajo iz omrežja. 

 

MECMESIN TESTNI OKVIRJI SO BILI ZASNOVANI IN IZDELANI V 
NADZOROVANEM SISTEMU, DA SE ZAGOTOVI SKLADNOST Z VSEMI 
USTREZNIMI DIREKTIVAMI EVROPSKE SKUPNOSTI.  

 

IZJAVA O SKLADNOSTI: Na koncu tega priročnika je mogoče najti kopije ustreznih izjav o 
skladnosti (glej točko 7.0). Elektronske kopije so na voljo na spletnem mestu Mecmesin za 
pomoč:  help.mecmesin.com 
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1. Ikone uporabljene v priročniku 

 
  

 
Previdnost  

Ikona klicaja kaže na stanje, ki bi lahko povzročilo okvaro ali poškodbo 
opreme. Ne nadaljujte, dokler se sporočilo o previdnosti ne prebere in 
temeljito ne razume.  

Sporočila o previdnosti bodo prikazana krepko. 

 
Informacije 
 
Ikona označuje dodatne informacije o dejanju, dejavnosti ali 
aplikaciji.   
  
Sporočila z informacijami bodo prikazana v krepki pisavi.  

Opozorilo 

Ikona dvignjene roke poudarja stanje, ki lahko privede do poškodbe ali 
hujšega. Ne nadaljujte, dokler se opozorilo ne prebere in temeljito ne 
razume.  

Opozorilna sporočila bodo prikazana v krepki pisavi.  
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2. Namestitev vašega testnega sistema 

2.1 Sprejemanje in odpiranje 

Preden namestite ali upravljate Mecmesin testni sistem, se prepričajte, da med postopkom 
pošiljanja ni prišlo do vidnih poškodb. 

Če je prisotna kakšna poškodba, se takoj obrnite na vašega lokalnega dobavitelja, ki se 
bo odločil za najustreznejši ukrep in čim prejšnji popravek stanja. 

Pomembno! Če se odkrije kakršnakoli poškodba, ne nadaljujte z namestitvijo in 
v nobenem primeru ne priključite napravo na napajanje z omrežjem.  

Če niste prepričani, kako varno odpreti in postaviti testni sistem, se posvetujte  z 
zdravstvenim in varnostnim predstavnikom svoje organizacije ali se obrnite na lokalnega 
Mecmesin distributerja za pomoč. 

Ko testni sistem varno odstranite iz embalaže, ga postavite na stabilno in 
naravnano površino. Zagotovite, da je površina ustrezne nosilnosti. 

Priporočamo, da obdržite embalažo testnega  sistema, saj jo lahko ponovno 
uporabljate, ko je treba napravo vrniti vašemu pooblaščenemu distributerju Mecmesin za 
servisiranje in kalibracijo. Navodila za ponovno pakiranje testnega sistema so podana v 
ustreznem priročniku za Sestavljanje in namestitev.   

2.2 Namestitev in zavarovanje stroja 

Podrobnosti o montaži in pritrjevanju najdete v priročniku za namestitev in uporabo testnega 
sistema. To lahko zahteva namestitev sidranih nosilcev, gumijastih nogic ali pritrdilnih 
vijakov z uporabo primerne sidrne pritrditve.  

Upoštevajte, da morajo za testne okvirje z višino višjo od enega metra, odjemalci v Evropi 
zagotoviti, da s silo 20 odstotkov mase naprave ali 250 N (kar je manj), obremenitve na 
vrhu preskusnega sistema, ne smejo povzročiti sesedanje ali zrušitev okvirja. Zagotoviti je 
treba tudi ustrezno nosilnost delovne površine na maso testnih sistemov. 

2.3 Gumb za zaustavitev v sili (E-stop) 

Zagotovite, da dostop do gumba za zaustavitev v sili nikoli ne bo oviran. Zgornji gumb E-
stop ustavi vse premike prečke ali vrtečega  pladnja. Ko pritisnete gumb E-stop, se vse 
funkcije/akcije podredijo funkciji zaustavitve v sili. Ko pritisnete tipko E-stop,   bo ta ostala 
zataknjena in tako preprečila premikanje prečke ali vrtečega pladnja. Če želite gumb E-
stop ponovno deaktivirati, ga zasukajte za približno 30 stopinj v smeri urinega kazalca. 
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2.4 Prezračevanje 

Za preprečevanje pregrevanja poskrbite, da zračne reže na testnem sistemu niso prekrite. 
Kjer je naprava nameščena in jo hladi notranji ventilator, poskrbite, da zračne reže konzole 
niso ovirane. 

Testni sistemi Mecmesin smejo biti nameščeni samo v primernih delovnih 
pogojih okolice. Delovna temperatura in vlažnost morata biti v območju, ki je 
določen v specifikaciji.  

2.5 Električno napajanje in ozemljitev 

Priključitev naprave na napačno omrežno napetost, bo zagotovo povzročilo obsežne 
poškodbe naprave. Testni sistemi Mecmesin morajo biti vedno priključeni le na električno 
vtičnico, ki ima sistem za ozemljitev. 

Priključitev omrežno napajanega testnega sistema na električno vtičnico brez 
ozemljitve je izredno nevarna in lahko privede do nevarnosti električnega udara. 
Če niste gotovi, se posvetujte s kvalificiranim električarjem v podjetju. 

Kombinirano omrežno vhodno vtičnico in izbirnik napetosti lahko najdete  na zadnji plošči 
testnega sistema (ali na desni strani dvostebernih naprav). Preverite, ali je izbirnik napetosti 
pravilno nastavljen za vašo napetost. Izbrana napetost je tista, kjer se s puščicami   srečajo 
puščici (za nekatere testne sisteme je obrnjena): 

 

 

 

 

 

 

 

- Izbirni element nastavljen na 220-240 V 

 

Izbirano napetost je mogoče spremeniti tako, da izklopite napajanje in odstranite napajalni 
kabel. Vložek z varovalko je zdaj mogoče izvleči. Zasukajte nosilec varovalk in ga ponovno 
namestite, tako da je želena oznaka napetosti obrnjena navzgor. 
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Glejte poglavje 5.1 "Zamenjava varovalk" za odstranjevanje nosilca varovalk in zamenjavo 
varovalke. 
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3. Uporaba vašega testnega sistema  

3.1 Testni sistemi, z varovalnim zaklepom 

Vsi MultiTest-i in–xt enosteberni sistemi, dobavljeni od junija 2019 naprej, 
imajo vgrajeno funkcijo varnostnega zaklepa kot standardni del opreme. Vsi 
enosteberni sistemi bodo sčasoma opremljeni z varnostnim zaklepom 
tovarniško. V embalaži dodatnega pribora teh testnih sistemov bo na voljo vtič 
za varnostni zaklep (351-102). 

MultiTest enosteberni sistemi, ki se uporabljajo brez vgrajenega varnostnega 
zaklepa, morajo imeti vtič za premostitev med zaporo (351-102) nameščen na 
zadnji varovalni priključek, da lahko upravljate testni sistem. 

▲ Enosteberni varnostni zaklep 

▲ Vtič varnostnega zaklepa (351-102)                               

Če se sistem MultiTest uporablja z varnostno zaveso ali vrati, potem ni potrebno namestiti 
premostitvenega vtiča varnostnega zaklepa, saj je treba namesto tega priključiti sistem 
varnostnih vrat. Glejte Namestitev in delovanje v priročnika Mecmesin varovalni zaklep 
(številka dela 431-971) 
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- Varnostni zaklep kabel povezan na enosteberni MultiTest   

 

3.2 Vklop 

Po preverjanju in potrditvi vseh zgoraj navedenih točk, lahko napravo priključite na vtičnico 
samo s priloženim napajalnim kablom.  

Ko vklopite napajanje s stikalom ON/OFF  v položaj ON, se bo sprednja plošča osvetlila z 
informativnim sporočilom (na nekaterih modelih), kjer je navedeno, da je testni sistem 
pripravljen za uporabo. 

3.3 Računalniško nadzorovani testni okvirji 

Če je testni okvir nadzorovan z zunanjim PC računalnikom, kjer se izvaja operacijski sistem 
Microsoft® Windows, potem priporočamo, da se med izvajanjem programske opreme 
Mecmesin ne uporablja noben drug program. Ukazi in vnosi  v druge programske 
programe lahko povzročijo težave s programsko opremo Mecmesin in povzročijo 
nepredvidljivo vedenje.   Dodatno je treba upoštevati sisteme, ki so povezani s 
podatkovnim omrežjem, in možnost nepričakovanih akcij zaradi zunanjih ukazov. 

Paziti je treba na računalniško nadzorovane naprave, kot sta miška in tipkovnica, tako da 
niso nenamerno aktivirane, kar lahko povzroči nepričakovano premikanje stroja ali      
prijemal. 

3.3.1 Programska oprema in programi za oddaljeni dostop 

Posebej odsvetujemo uporabo daljinskega upravljanja programske opreme, vključno s 
uporabo programov, ki omogočajo upravljanje sistema na daljavo iz ločene naprave. S to 
vrsto programske opreme je mogoče reproduciranje funkcije krmilnega računalnika ali -xt 
sistemski zaslon na dotik iz druge naprave. To bi lahko povzročilo nevarno situacijo, ko je 
gibanje stojala nadzorovano na daljavo – po možnosti z operaterjem na drugem mestu in 
ne more videti stojala ali morebitne nevarnosti. 

3.3.2 Program "Hold" ali "Pause" 

Funkciji 'Hold' in 'Pause' sta na voljo v nekaterih programih. Medtem ko je v teku "Hold" 
ali "Pause", se lahko zdi, da je sistem neaktiven, vendar se lahko nato začne znova 
premikati brez opozorila. Ne poskušajte prilagajati prijemal ali odstraniti vzorca, dokler se 
preskus ne zaključi.  



10 l Mecmesin Priročnik za varno uporabo testnih sistemov napajanih iz omrežja 

Delujoči testni sistem se ne sme nikoli pustiti brez nadzora. Stroj vedno odklopite 
iz električnega napajanja, če ga ne uporabljate, da se ne bi nenamerno vklopil 
stroj s strani nepoučenega osebja. 

3.3.3 Napaka delovanja konzole ali PC računalnika in upravljanje gumbov za 
pomikanje na sprednji plošči 

Če konzola ali krmilni PC računalnik ne dela ali postane neaktiven, je še vedno mogoče 
nadzorovati gibanje prečke (MultiTest  ali OmniTest) ali vrtljivega podstavka   (Vortex)   z 
uporabo gumbov za pomikanje ali kolesa, na sprednji plošči testnega sistema. Upravljajte 
gumb za pomikanje, da sprostite zataknjen vzorec. Ko je vzorec odstranjen, izklopite testni 
sistem in se pred ponovno uporabo preskusnega sistema posvetujte z lokalnim 
distributerjem proizvajalca Mecmesin.     

3.4 V primeru izpada električnega omrežja 

V primeru izpada električnega omrežja, se testni sistem preneha premikati, zunanja -xt 
konzola ali krmilnik zaslona na dotik pa se lahko izključi z izgubo ne shranjenih vzorčnih 
testnih podatkov. 

V primeru izpada električne energije je možno, da vzorec ostane v stisnjenem 
ali nateznem stanju, oz. v primeru navornega testa, v  vzvojni napetosti. Pri 
poskusu sproščanja ujetega vzorca iz prijemal, to počnemo z dodatno 
pazljivostjo. Priporočljivo je počakati, da se električno omrežje ponovno 
vzpostavi in šele nato s pomočjo gumba za pomikanje razbremenimo preostale 
sile. 

3.5 Dokončanje preskusa 

Po končanem testiranju je dobra praksa, da odstranite zadnji vzorec iz prijemal. Ne puščajte 
vzorca v napetem ali stisnjenem stanju v sistemu za preskušanje sile ali pod vrtljaji  v sistemu 
za preskušanje navora, ko je izklopljena električna energija. To bi lahko pomenilo 
nevarnost, če bi se poskusilo izvleči vzorec pred ali po ponovnem priklopu električne 
energije v testnem sistemu. 

3.6 Uporaba računalniško-nadzorovanih ali konzolno-nadzorovanih 
sistemov z drugo opremo 

3.6.1 Digitalni vhodi in izhodi 

MultiTest-i, FPT-H1i, Vortex-i, Helixa-i in njihovi–xt testni sistemi so opremljeni z digitalnimi 
vhodnimi in izhodnimi priključki, ki se lahko uporabljajo z drugimi napravami, npr. 
Programmable Logic Controllers (PLC). Če je bil sistem priključen na tako zunanjo napravo, 
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je mogoče, da ima PLC nadzor nad sistemom. Posebno pozornost je treba nameniti pri 
konfiguriranju ukazov  »START« in »HOME«, saj lahko to povzroči premikanje prečke ali 
vrtljivega pladnja brez opozorila in brez vnosa v računalnik, konzolo ali upravljalnega kolesa 
za pomik na sprednji plošči.  

3.6.2 Sklopi strojev in direktive o strojih 

Kadar se Mecmesin testni okvir uporablja v povezavi z drugimi stroji, je projektant 
odgovoren, da zagotovi skladnost z vsemi ustreznimi direktivami in standardi.  Mecmesin 
zasnovan sistem bo vedno skladen z vsemi ustreznimi standardi in direktivami.  Če želite 
več informacij o operaciji sistema Mecmesin, glejte ustrezne namestitvene ali 
uporabniške  priročnike.  
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3.6.3 Varnostni zaklep- splošne informacije 

 

Standardni Mecmesin varnostni zaklep je namenjen preprečevanju dostopa 
predmetov in operaterja do gibljivih delov in nosilnih površin, medtem ko je 
stroj v uporabi.  

 
Za materiale ali testne metode, pri katerih obstaja možnost udarcev z visoko 
silo v zaščito, Mecmesin priporoča posvetovanje z njihovo projektno skupino 
(neposredno ali prek lokalnega distributerja), da se pravilno določijo zahteve 
glede uporabe in varnosti.  

 
 

Pred uporabo je priporočljivo, da se vsem upravljavcem strojev zagotovi 
celovito izobraževanje, ki zajema tako testni sistem kot tudi funkcionalnost 
varnostnega zaklepa. Upoštevati je treba tudi preventivne varnostne ukrepe 
pred delovanjem, v skladu z vsemi ustreznimi priročniki za upravljalce.  

 
Priporočljiva je priprava ocene tveganja varnostnega dela in s tem 
povezanega testnega sistema, in ga je treba opraviti, kadar je to primerno. Po 
potrebi je treba napisati tudi interna navodila.  

 
Varnostni zaklep, ki ga dobavlja Mecmesin, naj servisira samo usposobljeni 
zaposleni podjetja Mecmesin ali odobreni serviser. Vsak poskus popravila 
nepooblaščenega osebja lahko razveljavi vse garancijske zahteve in lahko 
povzroči škodo ali poškodbe na opremi. Vedno zagotovite, da se spoštuje 
postopke za varno delo. 
 
 

POMEMBNO: Kadar je vgrajeno varovanje z zaklepom, je lastnik opreme 
odgovoren, da zagotovi nadzor nad varnostnimi ključi za varovano napravo 
tako, da se prepreči nedovoljena deaktivacija zapore z varnostnim zaklepom. 
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3.6.4 Zaščitna varovala (OmniTest-5 in dvosteberni testni sistemi) 

Vsi OmniTest-5 in OmniTest dvosteberni sistemi imajo vključen varnostni zaklep 
tovarniško. To pomeni, da  ne glede na dejansko stanje uporabe, možnost za uporabo in 
funkcionalnost je omogočena. 

Kasnejša dodelava  za te sisteme je na voljo na zahtevo, vendar ga lahko namesti le osebje 
Mecmesin-a ali pooblaščeni distributer. 

Sistemi OmniTest uporabljajo stikalo s ključem, da omogočijo in onemogočijo (zaobidejo) 
funkcijo varnostni zaklep. To omogoča postopke vzdrževanja, kalibracije ali odobreno 
nastavitev notranjega testnega območja. V nekaterih primerih omogoča tudi poseganje z 
vzorcem pod testom na nadzorovan način. 

Vtičnica za 
varnostni  
zaklep 

 

Sponka 

        Stikalo s tipkami 

 

▲ OmniTest-5 Interlock “varnostni                       ▲ OmniTest-5 “Varnostni        
zaklep izključen”                                                   zaklep vključen” 

Sistem OmniTest-5 ima vtičnico za priključitev povezovalnega varovalnega kabla. Spodaj 
je zaklepno stikalo, z izmenljivim ključem. Ima dve poziciji z oznako "0" in "1". Položaj '1' 
(vključen varnostni zaklep) je obkrožen z rdečo, na zgornji desni sliki. 

Položaj za 
zaklepanje 

Varnostni zaklep 
nameščen 

Varnostni zaklep ne nameščen 

"0" (neaktivno) Varnostni zaklep premoščen Normalno delujoča naprava 

"1"   (aktivno) Varnostni zaklep delujoč Naprava zaklenjena -
onemogočeno delovanje 

- OmniTest-5  delovanje z varnostnim zaklepom 

Dvosteberni testni sistem OmniTest  (ni prikazan), ima enak povezovalni priključek in 
enako zaklepno stikalo  in izmenljivo ključ.   
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Dostop do njih je na desni zadnji strani dvostebernega sistema  pokonci obrnjene 
površine. 

Za popoln opis in navodila za operativno uporabo glejte Priročnik za namestitev 
in delovanje Mecmesin varovalnega zaklepa (številka dela 431-971) 

3.6.5 Zaščita z varnostnim zaklepom (MultiTest  dvosteberni testni sistemi) 

Vsi MultiTest  dvosteberni sistemi narejeni od maja 2015 imajo, kot standardno, 
predpripravo za varnostni zaklep in so pred-instalirani. Če varnostna zaščita ni instalirana,   
ni stikala za vklop varnostnega zaklepa. Namesto tega je na nadzorni plošči zaklepno 
stikalo položaju "aktivno", ki učinkovito zaklene sistem. 

 

 

Varnostni 
zaklep vtičnica 

 

 

Stikalo   

Varnostni zaklep 

 

▲Dvosteberni varnostni zaklep                                       ▲Dvosteberni varnostni zaklep                                                                                                                                      
.                     "neaktiven"                                                                             "aktiven" 

 

Položaj za 
zaklepanje 

Varnostni zaklep 
nameščen 

Varnostni zaklep ne nameščen 

<prazno>   
(neaktiven) 

Varnostni zaklep premoščen Normalno delujoča naprava 

INT          (aktivno) Varnostni zaklep delujoč Naprava zaklenjena -
onemogočeno delovanje 

- Upravljanje MultiTest dvostebernih naprav 
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Glejte tudi list z  navodili Dvosteberni MultiTest-i / -xt in povezava z varovalnim zaklepom, 
(del št. 431-463). 

 

Za popoln opis in navodila za uporabo glejte Priročnik za namestitev in 
delovanje Mecmesin varnostnega zaklepa (številka dela 431-971) 

3.6.6 Varovala za varnostni zaklep (MultiTest enosteberni testni sistemi) 

 

Vsi MultiTest-i enosteberni sistemi, dobavljeni od junija 2019 dalje imajo, kot 
standardno, predpripravo za varnostni zaklep in so pred-instalirani. V priboru 
testnih sistemov bo na voljo premostitveni vtič (351-102). Med namestitvijo naj 
spravljen bo na varnem mestu. 

MultiTest enosteberni sistemi, ki so v uporabi brez vgrajenega varnostnega zaklepa, 
morajo imeti premostitveni vtič (351-102 nameščen na priključek na zadnji 
strani, da lahko upravljate testni sistem. 

▲ Vtič za premostitev varnostnega          ▲ Varnostni zaklep povezava na zadnji  

      zaklepa  (351-102)                                                 plošči 

 

- Upravljanje MultiTest enostebernih sistemov z varnostnim zaklepom 

 

Vtič za 
premostitev 

Varnostni zaklep 
nameščen 

Varnostni zaklep ne nameščen 
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Ne nameščen Varnostni zaklep delujoč Naprava zaklenjena -
onemogočeno delovanje 

Nameščen Varnostni zaklep premoščen Naprava zaklenjena -
onemogočeno delovanje 

 

 

 Za popoln opis in navodila za uporabo glejte Priročnik za namestitev in 
delovanje Mecmesin varnostnega zaklepa (številka dela 431-971)  
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4. Odstranjevanje ali premeščanje testnega sistema 

Testni sistem mora biti ugasnjen preden se kabli priklopijo ali odstranijo. Kadar priključki 
niso v uporabi, se prepričajte, da so ves čas pokriti s pripadajočimi pokrovčki. Noben kabel 
ne sme presegati 3 m dolžine. 

Opomba:  v primeru -xt  sistemov, ali če uporabljate krmilnik zaslona na dotik, je 
priporočljivo, da odstranite konzolo zaslona na dotik iz preskusnega sistema, preden 
premaknete stroj.  

4.1 Dvigovanje testnega sistema 

Za odstranjevanje težkih delov, uporabite varne postopke. Če niste prepričani, 
kako varno premakniti testni sistem, se posvetujte z zdravstvenim in varnostnim 
predstavnikom svoje organizacije ali se obrnite na lokalnega Mecmesin 

distributerja za pomoč. 

 

Iz priročnika za uporabo lahko razberete maso testnega sistema. Uporabite 
primerno dvižno opremo, če je to potrebno. Prednostna     metoda dviganja 
vseh dvo-stebernih sistemov je z uporabo priloženih dvižnih očesnih vijakov, 
nameščenih na vrhu obeh stebrov. Če ste v dvomih, se posvetujte z lokalnim 
dobaviteljem, da zagotovite nadaljnjo varno uporabo. 

4.2 Odstranitev iz delovanja in razrez 

Ko je testni sistem dosegel konec življenjske dobe, ga je treba razgraditi. Odstranite 
napajalni kabel na testni okvir in po potrebi adapter za napajanje konzole. 

Testni sistem zavrzite v skladu z vsemi lokalnimi in nacionalnimi zahtevami glede 
varnosti  in okolja. 
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5. Servisiranje, kalibracija, vzdrževanje in  popravilo   

Ko je testni sistem nameščen, mora zagotavljati zanesljiv dolgoročni vir za določeno 
testiranje.  

Mecmesin testni sistemi ne vsebujejo nobenih delov, ki bi jih lahko zamenjal uporabnik, 
razen varovalk.  

5.1 Zamenjava varovalk 

Če želite zamenjati varovalko, najprej izklopite omrežno napajanje na zadnji strani testnega 
sistema in odklopite napajanje. 

Konico izvijača vstavite v režo nosilca varovalk, kot je prikazano spodaj, in nežno potisnite 
nosilec ven: 

   

 Odstranjevanje nosilca varovalk       Nosilec odstranjen za zamenjavo varovalk        Izbirnik nastavljen na 220-240V   

Nosilec vsebuje dve varovalki. Obe varovalki bi morali biti zamenjani z varovalkami   enakih 
tokovnih in napetosnih zmožnosti ter velikosti, kot tiste, ki so odstranjene.  

Namestite nosilec varovalk tako, da je izbirnik prilagojen omrežni napetosti, kot je 
prikazano zgoraj. 

Ponovno priklopite napravo na napajanje in vklopite. 

5.2 Servisiranje in kalibracija 

Da bi zagotovili optimalno varno  delovanje, je potrebno redno servisirati testni sistem in 
pretvornike sile ali navora, ki jih kalibrira Mecmesin Ltd ali pooblaščeni distributer LOTRIČ 
Meroslovje. 
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Če je sistem pri uporabi poškodovan, obvestite lokalnega dobavitelja, kjer ga 
bodo popravili nazaj na varno delovno stanje. Ne uporabljajte stroja, dokler ni 
popravljen.  

5.3 Čiščenje 

Morda boste morali od časa do časa očistiti zunanjost testnega sistema. To lahko storite 
tako, da odklopite dovod električne energije, odstranite razpršene ostanke vzorcev z 
mehko ščetko, nato pa obrišite z vlažno krpo.  

Opomba: pri čiščenju membranske tipkovnice je treba paziti, da se izognete tekočinam, 
zlasti alkoholu, ki lahko pronica skozi rob membrane. Zato priporočamo uporabo rahlo 
vlažne krpe, da se prepreči izlitje tekočine na membrano. V nobenem primeru se ne sme 
uporabljati ekološka topila ali druge čistilne tekočine. 

5.4 Popravilo 

Če testni sistem ne deluje ali če obstaja sum nepravilnega delovanja, se za podporo 
obrnite na lokalnega dobavitelja. 

Preskusnega sistema ne smete uporabljati, dokler ga v celoti ne preveri 
pooblaščen serviser podjetja Mecmesin. To lahko po potrebi vključuje vrnitev 
in popravilo v pooblaščenem podjetju. Po pregledu vam ga vrnemo v varnem 
delovnem stanju. Ne poskušajte odpreti sistema ali poskusiti popraviti sistem 
brez posvetovanja z Mecmesinom ali lokalnim dobaviteljem. 

Nepooblaščeno servisiranje ali popravilo lahko razveljavi morebitne 
garancijske zahtevke.. 
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6. Varnost operaterja 

6.1 Usposabljanje 

Pred uporabo preskusnega sistema ali varovanja je bistveno, da je vsaka oseba, ki 
upravlja z opremo, v celoti usposobljena za varno uporabo motoriziranih testnih testov in 
funkcionalnost varovala. Usposabljanje se lahko uredi tako, da se obrnete na podjetje 
Mecmesin Ltd ali pooblaščenega distributerja.  
 

Mecmesin testni sistemi zmorejo ustvariti dovolj velike sile, da lahko 
povzročijo trajne poškodbe človeških udov, v kolikor se jih vstavi med prečko 
in  spodnjo podlago. Prste, roke in druge dele telesa je treba držati stran od 

premikajoče se prečke in področja stiskanja.  

 Pri vseh testnih metodah je treba upoštevati varovala z zaklepom, saj 
zagotavljajo dodatno zaščito pred posegom končnega uporabnika. To pomaga 
zmanjšati tveganje za poškodbe zaradi stika med testnim stojalom in 

upravljavcem. 

Vsi testni sistemi vsebujejo gibljivo proti prašne zaščito. Ti predstavljajo 
potencialno mehansko nevarnost, zato vanje ne posegajte, še zlasti kadar stroj 
deluje.  

6.2 Izogibajte se dolgotrajni uporabi konzole ali tipkovnice in miške 

Dolgotrajna uporaba naprav z zaslonom na dotik, tipkovnico in miško lahko 
povzroči ponavljajoče se poškodbe mišičnih vezi. Uporabnike je treba poučiti, 
da se je treba izogibati pretirani uporabi tipkovnice in miške ali zaslona na dotik, 

priporočljivi pa so tudi pogosti odmori za počitek.  

6.3 Zaščita oči in zaščitna oblačila 

Čeprav standardna Mecmesin zaščita z varnostnim zaklepom zagotovlja nekaj 
zaščite pred letečimi delci, ki se lahko razletijo, v primeru krhkih vzorcev, je 
bila naprava zasnovana predvsem za zagotavljanje zaščite pred dostopom, 
da operater in ostali predmeti ne bi prišli v stik s testnim sistemom v gibanju.  

 
Za materiale ali testne metode, pri katerih obstaja možnost močnih udarcev 
na varnostno zaščito, Mecmesin priporoča posvetovanje z njihovo projektno 
skupino (neposredno ali prek lokalnega distributerja), da se pravilno določijo 

zahteve glede uporabe in varnosti.  
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Vedno je potrebno uporabljati zaščito za oči. Zagotovite, da je ves čas 
uporabljen par odobrenih zaščitnih očal.  
 

 
 
Dodatna osebna zaščita je potrebna, če je visoka verjetnost uničenja vzorca oziroma je 
vzorec vpet ohlapno. 
Razmisliti je treba o tem, kako se vzorci preskušajo, in uporabi ustrezne osebne zaščitne 
opreme, ki bo morda potrebna.  
 

Pred uporabo testnega sistema je treba opraviti oceno tveganja, da se 
preučijo in izvedejo vsi potrebni varnostni ukrepi. Pomembno je ponovno 
pregledati oceno tveganja, če se uvedejo novi testi ali novi vzorci. 
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7. ES Izjava o skladnosti 

7.1 Seznam dokumentov 

Priložena izjava o skladnosti je naslednja: 

 

• 431-DoC22-02 – MultiTest-0.5i to MultiTest-5i and FPT-H1i and xt derivatives 

• 431-DoC23-02 – MultiTest-10i to MultiTest-50i and xt derivatives 

• 431-DoC25-01 – Vortex-i to and xt derivative 

• 431-DoC26-01 – Vortex-dV 

• 431-DoC27-01 – OmniTest-5.0 

• 431-DoC28-01 – OmniTest-10 to OmniTest-50 

• 431-DoC30-01 – Crimptest-1.0 

• 431-DoC31-01 – Helixa-i and xt derivative 
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7.1.1 431-DoC22-02 – MultiTest-0.5i do  MultiTest-5i inFPT-H1i in izvedeni 
finančni instrumenti xt 
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7.1.2 431-DoC23-02 – MultiTest-10i do MultiTest-  50i in  xt  izvedenih finančnih 
instrumentov 
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7.1.3 431-DoC25-01 – Vortex-i do in xt  izvedeni finančni instrumenti 
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7.1.4 431-DoC26-01 – Vrtinec-dV 
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7.1.5 431-DoC27-01 – OmniTest-5.0 
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7.1.6 431-DoC28-01 – OmniTest-10 do  OmniTest-50 
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7.1.7 431-DoC30-01 – Crimptest-1.0 
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7.1.8 431-DoC31-01 – Derivat Helixa-i in xt   
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