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PRZEZNACZENIE 

promieniowania radioaktywnego. Urządzenie wykrywa poziom promieniowania w μS/h, aby 

umożliwić ewaluację możliwego radioaktywnego napromieniowania produktów 

żywnościowych, urządzeń lub materiałów budowlanych, w odróżnieniu do naturalnego 

promieniowania otoczenia. 

Należy upewnić się, że miernik jest dostosowany do mierzonej próbki, bez dotykania jej. Aby 

uniknąć zakażenia elementów urządzenia należy używać osłony (torby polietylowej lub 

podobnej). Zasilanie dostarczane jest przez baterię blokową 9V. 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zatrzymanie jej na przyszłość. W 

przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć także instrukcję obsługi. 

Zastosowanie inne niż wyżej opisane jest niedopuszczalne i może doprowadzić do 

uszkodzenia produktu. Związane jest to z takimi zagrożeniami jak np. zwarcie, pożar, 

porażenie prądem elektrycznym. 

Produkt spełnia wymagania obowiązujących europejskich i krajowych przepisów prawnych. 

Wszystkie nazwy produktów i przedsiębiorstw są znakami towarowymi ich właścicieli. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

• Instrukcja obsługi 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

W przypadku wystąpienia szkód, które zostały spowodowane przez nieprzestrzeganie 

zaleceń występujących w niniejszej instrukcji, wygasa gwarancja producenta! Za skutki szkód 

producent nie ponosi odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja. 

Należy zachować pełną ostrożność podczas pracy z materiałami radioaktywnymi i w pełni 

stosować się do przepisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem. Więcej informacji 

na ten temat można uzyskać na stronie www.bmu.de/strahlenschutz  

 

 

Licznik Geigera Gamma Check-A przeznaczony jest do szybkiego wykrywania 

• Licznik Geigera typu Check-A Gamma z wtykiem słuchawkowym mini jack 

http://www.bmu.de/strahlenschutz
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ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA! 

Urządzenie nie powinno służyć jako jedyny dozymetr indywidualny! Urządzenie dolicza w 

funkcji dozymetru wyłącznie dawkę poniesioną w czasie do całkowitej dawki, nie odpowiada 

to pomiarowi indywidualnego równoważnika dawki HP(0.07) lub HP(10)! Urządzenie nie jest 

przeznaczone do pomiaru dawki na ludziach lub zwierzętach! 

• Ze względów bezpieczeństwa i dopuszczenia niedopuszczalne jest samowolne 

przebudowywanie i/lub modyfikacja produktu. 

• Produkt nie niej zabawką. Należy przechowywać go z dala od dzieci! 

• Nie narażać przyrządu na ekstremalne temperatury, bezpośrednie promieniowanie 

słoneczne, silne drgania, gazy łatwopalne, pary i rozpuszczalniki. 

• Nie należy narażać urządzenia na znaczące obciążenia mechaniczne. 

• Jeżeli zdarzy się, że dalsza bezpieczna praca modułu nie jest możliwa, należy zaprzestać 

użytkowania urządzenia i zabezpieczyć go przed niezamierzonym użytkowaniem. Dalsza 

bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa, gdy: 

o urządzenie wskazuje na widoczne uszkodzenia; 

o urządzenie nie działa; 

o po dłuższym składowaniu w niekorzystnych warunkach lub 

o po ciężkich warunkach transportowych. 

• Nie należy zostawiać opakowania bez nadzoru. Może stać się niebezpieczną zabawką dla 

dzieci. 

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Urządzenie może zostać zniszczone przy 

zgnieceniu lub upuszczeniu, nawet z niewielkiej wysokości. 

• W zakładach przemysłowych należy przestrzegać przepisów BHP zawodowych organizacji 

przemysłowych ds. urządzeń elektrycznych. 
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ELEMENTY OBSŁUGI 

 

1. Wyświetlacz 

2. Przyciski nawigacyjne 

3. Przycisk Menu 

4. Włącznik/wyłącznik 

5. Przycisk zatwierdzenia 

 

WKŁADANIE/ WYMIANA BATERII 

Uruchomienie licznika Geigera wymaga baterii blokowej 9 V (np. 1604A). Przy pierwszym 

uruchomieniu należy włożyć nową, w pełni naładowaną baterię. Jeśli napięcie baterii jest 

zbyt niskie, po włączeniu licznika na wyświetlaczu pojawi się komunikat zalecający wymianę 

baterii „Replace the battery” (wymień baterię). Uruchomienie będzie możliwe jedynie po 

wymianie baterii. 

Aby włożyć lub wymienić baterię, postępuj zgodnie ze wskazówkami: 

Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śrubę znajdującą się z tyłu obudowy i zdejmij 

pokrywę komory baterii. 
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Włóż nową baterię tego samego typu. Zwracając uwagę na poprawną biegunowość, umieść 

baterię w zatrzasku baterii znajdującym się w komorze baterii. Upewnij się, że podłączasz 

poprawnie włożoną baterię. 

Zamknij komorę baterii i przykręć śrubkę śrubokrętem krzyżakowym. 

 

Nie pozostawiaj zużytych baterii w Gamma Check-A. Nawet baterie zabezpieczone przed 

korozją mogą uwolnić chemikalia, mogące zaszkodzić twojemu zdrowiu lub uszkodzić 

urządzenie. 

Nie pozostawiaj baterii bez opieki, istnieje niebezpieczeństwo ich połknięcia przez dzieci lub 

zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia natychmiast udaj się do lekarza. 

Przy dłuższym nie użytkowaniu przyrządu należy usunąć zamontowane w nim baterie w celu 

uniknięcia szkód wywołanych przez ich wylanie. 

Baterii nie wolno poddawać zwarciu. Nie należy wrzucać baterii do ognia. 

Nie wolno rozmontowywać baterii i ponownie ładować. Istnieje niebezpieczeństwo 

wybuchu. 

Odpowiednią baterię litową można zamówić podając numer produktu: 650630 (należy 

zamawiać pojedynczo). 

Zalecamy używanie baterii litowych, gdyż są one, wydajne i posiadają długą żywotność. 

 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Naciśnij włącznik/wyłącznik (4) aby włączyć urządzenie. Przyciśnij i przytrzymaj 

włącznik/wyłącznik przez 3 sekundy aby wyłączyć urządzenie. 

WYŚWIETLACZ 

W trybie standardowym, w górnym wierszu Gamma Check-A pokazywana jest wartość 

łączną zmierzonej dawki w μS/h. 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO 

Nadajnik alarmu akustycznego przesyła sygnał, jeśli wartości progowe zostały przekroczone i 

cykle pomiarowe zostały zakończone. 

Aby wyłączyć tą funkcję naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . 
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Funkcja pozostaje wyłączona do momentu jej ponownego włączenia. Aby włączyć funkcję, 

ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  

 

FUNKCJA AUTO POWER OFF 

Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, Gamma Check-A wyłączy się automatycznie po 5 

zakończonych cyklach pomiarowych. Funkcja ta przedłuża żywotność baterii oraz urządzenia. 

Naciśnij włącznik/wyłącznik (4) aby ponownie włączyć licznik Geigera. 

Aby wyłączyć tą funkcję, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . Funkcja 

pozostaje wyłączona do momentu jej ponownego włączenia. Aby włączyć funkcję, ponownie 

naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . 

 

PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK 

Opcjonalnie do Gamma Check-A mogą być podłączone w celu poprawy percepcji sygnałów 

akustycznych wskazujących przekroczenia wartości alarmowe. Do tego gniazda można 

włożyć słuchawki x wtykiem typu jack 3,5 mm. 

 

MENU 

Aby wejść w menu, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk menu (3). 

Poruszaj się po danych punktach menu za pomocą przycisku menu (3). Wyboru 

odpowiednich opcji ustawień można dokonać za pomocą przycisków nawigacyjnych (2). 

Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk OK (4). 

Aby wejść w następny element menu, naciśnij ponownie przycisk menu (3). 

 

Konfiguracja opcji menu: 

Dozymetr    włączony/wyłączony 

Czas dozymetru   6.00 do 48h (w 6h interwałach)  

Alarm dozymetru   0.10 μS do 50.00 μS 
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Wyświetlacz dozymetru  włączony/wyłączony 

Wyświetlacz LCD   słupek (postęp cyklu pomiarowego) 

impuls (na wybrany cykl pomiarowy)  

Kontrast LCD    1/15 

Uśrednianie    od 30 s do 180 s (w 30 s interwałach) 

Tykanie    włączone/wyłączone 

 

Język     niemiecki/angielski 

Restart urządzenia   OK 

 

 

FUNKCJE 

a) Aktywacja/ dezaktywacja dozymetru 

Funkcja dozymetru oblicza poziom promieniowania w przeciągu ustawionego czasu, maks. 

48 godzin. Aby włączyć funkcję dozymetru, wybierz pozycję  „Dosimeter Status on”. 

Przy włączonej funkcji dozymetru, sygnał cyklu pomiarowego oraz funkcja automatycznego 

wyłączania są nieaktywne. 

b) Ustawienia czasu dla dozymetru 

Jedynie przy włączonej funkcji dozymetru, pojawią się inne elementy menu po ponownym 

naciśnięciu przycisku menu. W punkcie menu ustawień czasu dla dozymetru „dosimeter time 

settings” można ustawić okres monitorowania. Ustawienie czasu może być wyregulowane w 

6 godzinnych interwałach, od 6 do 48 godzin. Po upływie wyznaczonego czasu, Gamma 

Check-A wyemituje pięć następujących po sobie sygnałów akustycznych. Sygnały będą 

powtarzane do momentu wyłączenia urządzenia za pomocą przycisku OK(4) lub do momentu 

wyłączenia w menu funkcji dozymetru (wybór „off”).  

Aby wejść w następny element menu, naciśnij ponownie przycisk menu (3). 

c) Alarm dozymetru 
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Jedynie przy włączonej funkcji dozymetru, pojawią się inne elementy menu po ponownym 

naciśnięciu przycisku menu. W punkcie menu „dosimeter alarm value” można ustawić 

wartość progową alarmu od 0.10 μS do 50.00 μS. 

Jeśli podczas procesu pomiarowego wartość progowa alarmu została przekroczona, Gamma 

Check-A emituje sygnał akustyczny i zaprzestaje dalszej aktywności, do momentu wyłączenia 

urządzenia za pomocą przycisku OK(4) lub do momentu wyłączenia w menu funkcji 

dozymetru (wybór „off”). 

Aby wejść w następny element menu, naciśnij ponownie przycisk menu (3). 

d) Wyświetlacz dozymetru 

Jedynie przy włączonej funkcji dozymetru, pojawią się inne elementy menu po ponownym 

naciśnięciu przycisku menu. W punkcie menu „dosimeter display” można ukryć wyświetlanie 

mierzonego poziomu promieniowania. 

Jednakże, aktywność dozymetru jest wskazywana we wszystkich trybach wyświetlacza za 

pomocą migającego symbolu. 

e) Wyświetlacz LCD i kontrast 

Przejdź do menu „LCD Display” za pomocą przycisku menu (3). Zamiennie, w tym miejscu 

można włączyć wyświetlanie paska określającego status cyklu pomiarowego lub 

wyświetlanie zmierzonych impulsów. 

Konwersja impulsów w czasie na dawkę jest określona na podstawie Cs 137. Według naszych 

tabel, impulsy dla innych izotopów mogą być przekonwertowane w funkcji wyświetlacza 

„impulse”. 

Zmierzone impulsy mogą być także wskazywane sygnałem akustycznym, dzięki funkcji 

„Ticker” (tykanie). W elemencie menu „LCD contrast” można ustawić poziom kontrastu za 

pomocą przycisków nawigacyjnych (2). 

f) Uśrednianie 

Gamma check wskazuje całkowitą wartość zmierzonego poziomu promieniowania. 

Niniejszym, promieniowanie jest mierzone poprzez regulowany okres czasu od 30 do 180 

sekund i zaokrąglane do wartości na godzinę. 

g) „Ticker” (tykanie) 

Po włączeniu funkcji tykania, Gamma Check-A emituje dźwięk dla każdego impulsu. Przy 

rosnącym promieniowaniu, interwały wydawania dźwięku będą coraz krótsze. Przy 
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włączonej funkcji tykania zwiększa się zużycie baterii, co może wpłynąć na zmniejszenie jej 

żywotności. 

h) Ustawienia języka i restart 

Aby zmienić język menu, przejdź za pomocą przyciska menu (3) do menu „Language”. 

Zmiana języka menu wymaga restartu urządzenia. Aktualnie zmierzone wartości zostaną 

zresetowane. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Produkt nie wymaga konserwacji poza okazjonalnym czyszczeniem. W tym celu użyj 

miękkiej, antystatycznej i niestrzępiącej się szmatki. Nie używaj środków ściernych lub 

chemicznych środków czyszczących. 

 

DANE TECHNICZNE 

Wyświetlacz:    LCD 

Wymiary (dł. x szer. x wys.):  180 x 86 x 45 mm 

Waga:     ok. 150 g 

Zasilanie:    bateria blokowa 9 V  

Temperatura pracy:   od -10 do +40°C 

Pobór prądu:    -tryb standardowy maks. 10 mA 

-z tykaniem maks. 35 mA 

-tryb Power Off maks. 25 !A 

 

Zgodność CE 

Funkcjonalność urządzenia może być modyfikowana przez wpływ silnych pól statycznych, 

elektrycznych lub wysokiej częstotliwości (rozładowanie, telefony komórkowe, radia, 

mikrofalówki). 
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Utylizacja zużytego sprzętu 

Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są oznaczone zgodnie z Dyrektywą 

Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego 

kontenera na odpady. 

Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być 

umieszczany łącznie z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa 

domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym 

zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty prowadzące zbieranie, 

w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system 

umożliwiający oddanie tego sprzętu. 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się 

do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, 

wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i 

przetwarzania takiego sprzętu. Wysłużone urządzenie przeznaczone do usunięcia z 

gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym odpadem. 
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