
Specification

Thiết bị này được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/CD8782-1, kiểm tra điện trở nối đất của tay &
chân, có màn hình LED & chuông báo. ESEI-C6506 là một thiết bị kiểm tra tĩnh điện cần thiết
trong ngành công nghiệp điện tử. Thiết bị sử dụng nguồn 12V an toàn cho người sử dụng. Người
dùng có thể dễ dàng điều chỉnh chiều cao của của thiết bị.

01 Package Contents

Thiết bị kiểm tra：ESEI-C6506
Chân đế
Tấm chân
Dây nối đất
Hướng dẫn sử dụng

Khi nhấn nút kiểm tra, kết quả kiểm tra sẽ được hiển thị trên màn hình LCD trong vòng 5 giây,
nếu thời gian nhấn lớn hơn 5 giây, việc kiểm tra sẽ tự động dừng lại. Không nhấn nút kiểm tra
quá mạnh. Quy trình kiểm tra rất đơn giản và dễ dàng: Người sử dụng đứng trên đế để chân
với vòng đeo chân hoặc giày chống tĩnh điện, kết nối vòng đeo tay đang sử dụng vào giắc cắm
dây đeo cổ tay trên thiết bị, sau đó nhấn nút nút PRESS TO TEST, màn hình LCD sẽ cho bạn biết
kết quả kiểm tra.
Kết quả kiểm tra OK đi kèm với tiếng bíp và gửi tín hiệu mở cổng, người vận hành cần đẩy cổng
để đi vào. Nếu kết quả NG cần kiểm tra giày dép hoặc lặp lại quy trình kiểm tra.

Chú ý：Độ chính xác ±10%

02 Operation

03 A.Slide Switch Testing Range Adjust

Encoder

1.2.3.4
1.2.3.4
1.2.3.4
1.2.3.4

Direction (Up/Down）
Down  Down  Down  Down
Down  Up      Down  Down
Down  Down  Up      Down
Down  Up      Down  Up

Giá trị kiểm tra

750K-100M
800K-100M
500K-35M
2K-500M

04 B.Testing Function Adjust

05 Product Picture

B

1.2.3.4
1.2.3.4
1.2.3.4
1.2.3.4

Direction(Up/Down）
Down Down Down  Down
Down Down Up      Down
Down Down Down  Up
Up      Up     Up      Down

Chức năng

Vòng đeo tay + Chân trái và phải
Chân trái hoặc chân phải
Chỉ kiểm tra vòng đeo tay
Cả chân trái và chân phải

Chân trái hoặc chân phải: Một trong hai chân có kết quả OK sẽ gửi tín hiệu mở cổng

Cả chân trái vài chân phải: Cả hai chân có kết quả OK sẽ gửi tín hiệu mở cổng

Wrist Strap and Footwear ESEI-C6506




