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1 Veiligheid
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door voordat u het apparaat voor het eerst
gebruikt. Het apparaat mag alleen worden gebruikt door zorgvuldig opgeleid personeel. Schade als
gevolg van het niet in acht nemen van de instructies in de gebruikershandleiding valt niet onder de
aansprakelijkheid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit meetinstrument mag alleen worden gebruikt op de manier die in deze handleiding wordt
beschreven. Het gebruik van dit instrument voor andere doeleinden kan gevaarlijke situaties
veroorzaken.
Gebruik het meetinstrument alleen als de omgevingscondities (temperatuur,
luchtvochtigheid, ...) binnen de in de specificaties aangegeven grenzen liggen. Stel het
instrument niet bloot aan direct zonlicht, extreme vochtigheid of vocht.
Stel het apparaat niet bloot aan schokken of sterke trillingen.
Het openen van de apparaat behuizing mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel van PCE Deutschland GmbH.
Gebruik het instrument nooit met natte handen.
Er mogen geen technische wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht.
Het apparaat mag alleen met een doek worden gereinigd. De cilinder mag alleen worden
gereinigd met de daarvoor bestemde katoenen gaasverbanden. Gebruik geen schurende of
oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de door PCE Deutschland GmbH aangeboden
accessoires of een gelijkwaardige vervanging.
Controleer de behuizing van het meetinstrument voor elk gebruik op zichtbare schade. Als er
zichtbare schade is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
Het meetinstrument mag niet worden gebruikt in een potentieel explosieve omgeving.
Als de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kan het apparaat beschadigd raken
en kan de gebruiker gewond raken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten en fouten in de inhoud van deze handleiding.
Wij verwijzen uitdrukkelijk naar onze algemene garantievoorwaarden, die u vindt in onze algemene
voorwaarden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met PCE Instruments. De contactgegevens vindt u aan het
einde van deze handleiding.
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2 Apparaat omschrijving
Mechanische monstersnijder voor het voorbereiden van papier-, vlies- en textielmonsters
Bepaling van het basisgewicht.
−
−
−
−
−
−
−

Monstersnijder voor snijdiktes tot 3 mm materiaaldikte
Monsteroppervlak van 100 vierkante centimeter (geschikt voor de papierweegschalen).
Robuust en compact
Vier ingebouwde messen
Tot 5mm materiaalsterkte
Met mechanische barrière
Voor vele materialen

De monstersnijders worden gebruikt om materialen zoals papier, karton, karton,
Nonwovens, stoffen, gebreide stoffen, breigoed, folies, vilt ... alle soorten textiel.

2.1 Technische specificaties
Technische specificaties van de Circulaire – monstersnijder MPC-3
Monsterdikte

max. 5 mm

Monster

100 cm² / Ø ca. 113 mm

Behuizing

Gegoten staal

Messen

Roestvrij staal

Afmetingen

165 x 115 mm

Gewicht

1,7 kg
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2.2 Omvang van de levering
1 x Circulaire – monstersnijder
4 x roestvrijstalen messen
1 x rubberen snijmat
Reserveonderdelen (optioneel verkrijgbaar):
- MPC-EK3 vervangende mesjes (1 pak = 50 stuks)
- MPC-UL-N snijpad voor monstersnijder (10 stuks)
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3 Ingebruikname
1. Leg het monstermateriaal op een snijmat en plaats de monstersnijder erop.
2. Houd het apparaat met één hand stevig vast en gebruik de andere hand om het
veiligheidsmechanisme onder de draaihendel vast te zetten
3. Losmaken (trekken en dan draaien) en op de bovenste draaihendel drukken en deze 90 °
draaien.
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4 Garantie
Onze garantievoorwaarden zijn te vinden in onze algemene voorwaarden, op onze website:
https://www.pce-instruments.com/dutch/verkoopvoorwaarden

5 Verwijdering en contact
Voor de verwijdering van batterijen in de EU is de 2006/66 / EG richtlijn van het Europees Parlement
van toepassing. Vanwege de vervuilende stoffen mogen batterijen niet als huishoudelijk afval
worden afgevoerd. Ze moeten worden afgegeven bij inzamelpunten die voor dat doel zijn
ontworpen.
Om te voldoen aan de EU richtlijn 2012/19 / EU nemen we onze apparaten terug. De verzendkosten
hiervan zijn voor rekening van de klant. We hergebruiken ze of geven ze aan een recyclingbedrijf dat
de apparaten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften weggooit.
Voor landen buiten de EU moeten batterijen en apparaten worden afgevoerd in overeenstemming
met uw lokale afvalregelgeving.
Bij vragen over ons assortiment of het instrument kunt u contact opnemen met:
PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
The Netherlands
Telefoon: +31 53 737 01 92
Email: info@pcebenelux.nl
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