Bruksanvisning till Signoscope T1
Nu kan du leta efter vattenmärke utan kemikalier och därmed utan risk för frimärkena.
Med Signoscope syns vattenmärkena tydligt, även de som tidigare var svåra att urskilja.
Du kan även undersöka om frimärkena har reparationer, tunna fläckar, brutna tänder o.s.v.
Några användningstips.
Stämplade och ostämplade märken skall inte undersökas tillsammans. Skillnaden på pappers tjocklek ger oklart
resultat. Stämplade märken skall vara rengjorda från rester på baksidan.
Ostämplade märken med del av fastsättare skall läggas så att den delen kommer utanför
projektorglaset.
Vattenmärke framträder som en mörk avbildning. Mönstret på vattenmärket behöver inte
ligga på samma sätt som det är avbildat i katalogerna och ofta är det endast en del av
vattenmärket som är synligt.
När du letar efter vattenmärke, så låt inte störande ljus komma direkt mot glaset.

1) Dra ut projektorglaset
2) Lyft glaset och lägg märket mellan glas och metallplattan. Lägg märket med bildsidan nedåt i centrum. Vid
otydliga (svaga) vattenmärke kan ett av de medföljande foliebladen placeras mellan glaset och märket. Den
matta sidan mot glaset.

3) För in projektorglaset igen
4) Tänd ljuset. Handtaget föres bakåt tills det börjar ta emot. Om det finns något vattenmärke
framträder det nu. Ljusstyrkan kan regleras. Ljusa märken bör t.ex. belysas något svagare.
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Bruksanvisning till Signoscope T1

Apparaten blev vid tillverkningen inställd
på en normal papperskvalité. Vid mycket tjocka
eller tunna papper kan det behövas
en justering. Lossa skruven på undersidan
och dra ut handtaget så att justeringsskivan
på baksidan kan regleras.
Glöm ej att åter spänna skruven.

Vid batterianslutning användes 5 st batterier a´1.5 v.
Öppna batterifacket på undersidan, tag ut batterihållaren
och sätt in batterierna. Tänk på polmärkningen. För bästa
resultat, använd nya batterier.

Vid nätanslutning användes vår adapter.

Byte av glödlampa. Plaströret som medföljer trycks på
glödlampan och skruva åt vänster. En ny sättes i på
samma sätt men skruvas då åt höger.
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