
Instrukcja obsługi sprawdzarki MTG-5000

1. Do sprawdzarki zegarków podłączyć stolik pomiarowy. Z tyłu panelu
pomiarowego jest gniazdo „Microphone” gdzie należy umieścić wtyczkę
stolika pomiarowego.

2. Włączyć przewód zasilający do gniazda 230V.
3. Założyć badany zegarek mechaniczny na stolik pomiarowy.
4. Włącznikiem 0/1 włączyć zasilanie urządzenia.
5. Włączyć przełącznik „RUN/RST”.
6. Przyciskiem „↓” ustawić automatyczne wybieranie ilości wahnięć balansu.

Pod opisem funkcji ( podświetlone na niebiesko ) wyświetli się napis AUTO,
oraz właściwa dla badanego zegarka ilość wahnięć balansu na godzinę.

7. Przyciskiem „→” przełączyć na funkcję „Resolution” i przyciskiem „↓”
ustawić żądaną rozdzielczość pomiaru. Dostępne są rozdzielczość 1 s/d i 0,2
s/d.

8. Przyciskiem „→” przełączyć na funkcję „SOUND” ( podświetlone na
niebiesko ) i wybrać rodzaj pracy z dźwiękiem chodzącego zegarka, tzn.
„ON”.

9. Przełącznikiem „→” powrócić do funkcji „BEAT NUMBER” i sprawdzić
poprawność wyświetlanego komunikatu. Poprawne ustawienie to
„AUTO.....”.

10. Podczas czynności kontroli ustawień, urządzenie mierzy odchyłkę dobową
badanego zegarka, amplitudę obrotu balansu, oraz błąd położenia koła
balansowego.

11. W górnym lewym rogu ekranu wyświetlana jest odchyłka dobowa chodu
badanego zegarka wyrażana w sekundach na dobę. Wyniki pomiarów są
rejestrowane na zielonym pasku wyświetlacza i pozostają w pamięci
urządzenia do zakończenia pomiarów.

12. W środkowej części górnego paska wyświetlacza wyświetlana jest kątowa
amplituda wychyleń balansu wyrażona w stopniach.

13. W prawym górnym rogu paska wyświetlacza wyświetlany jest błąd
wycentrowania koła balansowego wyrażony w milisekundach. Błąd ten jest
widoczny na ekranie w postaci dwóch równoległych kresek. Poprawnie
ustawiony zegarek ma odczyt 0,0 ms.

14. Po zakończeniu pomiaru badanego zegarka należy go usunąć ze stolika
pomiarowego. Na ekranie urządzenia pozostają wszystkie wyniki pomiarów,
aż do następnego badania zegarka.



Uwagi eksploatacyjne.

1. Nie wolno samodzielnie regulować częstotliwości wzorcowej urządzenia.
Częstotliwość wzorcowa została zmierzona i wyregulowana w GUM co jest
potwierdzone w załączonym certyfikacie.

2. Kąt konstrukcyjny kompletu balansowego zegarka standardowo wynosi 52 °
i jest wyświetlany na dolnym pasku ekranu na polu „LIFT ANGLE”.

3. Opis przeznaczenia przycisków urządzenia.

„→” – przesuwanie kursora  (niebieskie podświetlenie) w prawo do
wybierania pozycji pomiarowych.

„↑”, „↓” – przesuwanie góra, dół parametrów pomiarowych

„ENT/PRT” – przełączanie wyboru koloru ekranu, oraz uruchomienie
drukarki

„RUN/RST” – uruchomienie pomiaru badanego zegarka, zatrzymanie
pomiaru , ponowne uruchomienie pomiaru.

4. Stolik pomiarowy z mikrofonem ma sześć pozycji położenia badanego
zegarka . Dla kompletnej oceny badanego zegarka należy dokonywać
pomiarów w wszystkich możliwych pozycjach.



Definicja kąta "Lift angle"

Lift angle jest kątem rotacji balansu zegarkowego, tzn. ruchu widełek kotwicy
pomiędzy skrajnymi ich wychyleniami.

Ten kąt jest określany przez producenta dla każdego mechanizmu zegarkowego.
Informacje o wartości tego kąta są zawarte na stronach internetowych
producentów mechanizmów. Np. www.bhi.co.uk


