Holtain Stadiometer Boy Ölçer - Duvara Monte İşlemi

Holtain stadiometer kızak sistemlidir .
Boy ölçümü tamamlandığında, sonuç okuma işlemi, ölçüm esnasında baş bölgesine gelen ahşap bölümün hemen yanında
bulunan numaratör (sayaç) bölümünden okunur.

Stadiometer mekaniktir ve Duvara monte edilmelidir. Duvara monte
işlemi aletin kasnak bölümünde yer alan 4 adet askılık bölümü
vasıtası ile yapılır.
Stadiometer in ölçümü hassas olacağından montaj işlemi çok
önemlidir. Bu nedenle aşağıda belirtilen işlemler adım adım ve
sırası ile yapılmalıdır;
1. Aletin ambalajı içerisinde bulacağınız, ölçüm esnasında baş
bölgesine gelen ahşap bölüm yerine vidalar ile monte edilmelidir.
2. Aletin ambalajı içerisinde çıkan ipli çekül ise, aletin boy ölçme
kızak sisteminin arkasında yer alan kancalara ipleri vasıtası ile
takılır.İpler kancalara takıldıktan sonra,çekülün ipleri aletin üst kısmında
bulunan makaralara gelecek şekilde, aletin üstünden boşluğa bırakılır.
Bu işlem boy ölçme kızağının ani olarak aşağı ve yukarı gitmesini
önleyecek olan ağırlıkla dengeleme (asansör) sistemidir.
3. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, aletin kasnağında gizli monte
edilmiş, 60 cm uzunluğunda bir metal çubuk yer alır. Bu çubuk
aleti monte aşamasında doğru olarak monte etmenizi sağlayacaktır.
Alet duvara yaslanır ve 60 cm lik çubuk aletin boy ölçme kızağı ahşap
aparatının hemen altına, yandaki resimde görüldüğü gibi koyulmalıdır.
Bu esnada sayaç 60 cm yi göstermelidir. Böylece 60 cm lik çubuk
ahşap aparatın altına koyulmuş şekilde ve aynı anda ölçüm sonuç sayacı
600 mm gösteriyorken, aletin duvara yaslanan kasnak bölümünde yer alan
Dört adet askılık bölümü boşlukları bir kalem vasıtası ile duvar üzerine işaretlenir.

Kanca

4. Sonrasında duvarda işaretlenen bu bölümler matkap vasıtası ile
delinir ve dubeller yerleştirilir.
5. Aletin ambalajında takımı 4 adet olan 2 grup askı vidası çıkacaktır.
Bu vidalar sizin tercihiniz için 2 ayrı grup olarak verilmiştir.İstediğiniz 4 tanesini
(1 takımı) kullanabilirsiniz.
6. Böylece alet duvara monte edilecektir. Kancalı askılıklar aleti
duvara asmanızı sağlar, somunlu vida askılıklar ise aletin duvara
monte edilmesini sağlar. Bu durum sizin tercihinize kalmıştır.
7. Tüm bu montaj işlemlerinden sonra, alet metal çubuk ile
doğruluğu 3.bölümde anlatıldığı şekilde yeniden kontrol edilmelidir.

Her hangibir matkap ile delme işleminden önce
duvarda gerekli ölçme
ve işaretleme işlemleri yapılmalıdır.

UNUTMAYIN !!! Yanlış Montaj, Boy Ölçümünün
yanlış yapılmasına neden olacaktır ve boy ölçümü
sonucu yanlış olacaktır.
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