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Sestavení a zprovozn ění sondy 
- odstraňte ochranný plastový obal z 
plastového parabolického odražeče. 

 

- zasuňte držák parabolického odražeče do 
zářezu v hlavním nosníku sondy a 
utáhněte zajišťovací šroub. 

 

- v průběhu sestavování a rozdělávání 
sondy přidržujte parabolický odražeč v 
místě držáku a upínacího šroubu tak, aby 
nedošlo k poškození parabolického 
odražeče! 

 

 

- Propojte sondu pomocí kabelu s 
přístrojem řady SONAPHONE (zobrazený 
přístroj se může lišit od dodaného) a 
přístroj SONAPHONE zapněte. Připojená 
sonda L55 je automaticky rozeznána. 

 

Poznámka: V otázkách obsluhy přístroje 
SONAPHONE si prosím nejprve přečtěte 
manuál k tomuto přístroji. 

 

- Zapněte zobrazení červeného bodu v 
zaměřovači sondy L55. Pro automatickou 
intenzitu bodu zvolte polohu A na 
přepínači, pro maximální intenzitu zvolte 
polohu M. 

 

Poznámka: V otázkách obsluhy 
zaměřovače NANOPOINT si prosím 
nejprve přečtěte manuál k tomuto zařízení 
(je souřástí dodávky). 
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Použití: 
 
- zamiřte sondu SONOSPOT tak, že 
červený bod v mířidlech ukazuje na cíl 
(bod, kde chcete kontrolovat netěsnosti v 
tlakových rozvodech). V průběhu 
zaměřování mějte obě oči otevřené.  
 
 
- při vyhodnocování měření upřednostněte 
akustický signál před kontrolou stavu 
displeje přístroje SONAPHONE. 
Doporučujeme použití sluchátek 
dodávaných s přístrojem SONAPHONE, 
které mají vysoký útlum okolního hluku. 
 
 

Údržba a servis: 
 
 
- pokud je potřeba, omyjte sondu pomocí 
vlhkého hadříku. K čištění nepoužívejte 
rozpouštědla. PO použití sondu opět 
rozdělejte a uskladněte v dodaném kufříku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyměňte použité baterie náhradním 
kusem s označením typu CR 2032 3V. 
Prostor pro baterie je umístěn v prostoru 
pod přepínačem intenzity červeného bodu 
zaměřovače. 
 
 
 
- pozice červeného bodu je v mířidlech 
nakalibrovaná. V otázkách obsluhy 
zaměřovače NANOPOINT si prosím 
nejprve přečtěte manuál k tomuto zařízení 
(je součástí dodávky). 
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Záruka 

Společnost SONOTEC s.r.o. dává na přístroje SONAPHONE a jejich příslušenství záruku 
v délce 12 měsíců od data zakoupení. V průběhu záruční lhůty SONOTEC s.r.o. zdarma 
opraví všechny poruchy způsobené chybou ve výrobě nebo použitím vadných materiálů. 
Je na vlastním rozhodnutí společnosti SONOTEC s.r.o. jestli vadný přístroj v záruční lhůtě 
opraví nebo vymění jeho části. Tato záruka se nevztahuje na vnitřní baterie nebo vady 
způsobené nesprávným použitím, nedbalostí, opotřebením a pokud byl přístroj otevřen 
nebo opravován osobou neautorizovanou společností SONOTEC. Současně se tato 
záruka nevztahuje na nedostatky, které nesnižují výrazně použitelnost přístroje. 
 
 
⇒ Rozsah dodávky stejně jako technické parametry se mohou měnit bez předešlého 
oznámení. 
 
 
 
 
 


