35149829 ELEKTRONIKUS SZIVÁRGÁSKERESŐ W/UV KÉK FÉNNYEL

3. BEÁLLÍTÁS

Elektronikus szivárgásérzékelő

Első használatnál állítsa a készüléket a szivárgás irányába. Amint megtalálta a szivárgást, a készülék
figyelmeztető hangot fog adni, ekkor nyomja meg a RESET gombot. Ebben az állapotban a gép csak a
magasabb koncentrációjú szivárgásokat fogja észlelni.
Alkalmas a következő gázokra: SAE J1627, R134a, R12, R22.

Elemcsere
A szivárgáskereső nyelét tartsa
vízszintesen. A nyélben lévő
tartócsavart tekerje ki, húzza le a
tartófedelet, vegye ki az
elemeket. Az elemeket pozitív
jellel (+) felfelé tartva cserélje ki
azokat. Illessze vissza a tartó
tetejét.

Billentyűzet funkciói:
5. Figyelmeztető hang ki1. Be- és kikapcsolja a készüléket.
és bekapcsolása
2. Beállítja az érzékenységi szintet a nullától kezdve
6. Érzékelő
3. Érzékenységi szint növelése
7. UV / Kék fény
4. Érzékenységi szint csökkentése
Elemteszt
Bekapcsolás után a készülék automatikusan futtat tesztet, amit a kijelzőn látni is fog:
Szín
Jelentése (elemtöltöttség)
ZÖLD
Jó
SÁRGA
Alacsony
PIROS
Cserélendő
(Az elem töltöttségének ellenőrzéséhez tartsa nyomva az ON/OFF gombot.)

MŰKÖDTETÉS

UV / KÉK LÁMPA
Az UV / kék lámpa az UV festéket észleli az UV LIGHT gomb lenyomásával. Ki- és bekapcsolás
ON/OFF gombbal.

FONTOS SZIVÁRGÁSKERESÉSI TANÁCSOK
A) Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló/hűtöközeg rendszer KI legyen kapcsolva. Megfelelő
mennyiségű hűtőközegnek lennie kell a rendszerben. Minimum nyomás óra szerint 50 PSI, ha a
környezet hőmérséklete kb. 15-16 Co . Kikapcsolt rendszer mellett lesz a szivárgáskeresés eredménye
megfelelő.
B) Tartsa a szivárgáskeresőt kb. 5 mm.-re a felülettől, és kb. 25-50 mm.-nyi területet vizsgáljon át
egyszerre. A szivárgás pontos helyének meghatározása érdekében levegővel tisztítsa meg a vizsgált
területet, így a szivárgás helye láthatóbb lesz.
C) Erősen szennyezett vagy nagyon nedves területeknél tisztítsa meg felületet, és állítson a készülék
érzékelési szintjén szükség esetén.

ÉRZÉKELŐ CSERÉJE
Az érzékelő élettartama kb. 20 óra, ezután cserélni kell. Csere előtt győződjön meg róla, hogy
szennyeződésektől mentes az érzékelő. A szennyeződések eltávolítására használjon alkoholt vagy fújja
le levegővel. Az érzékelőnek teljesen száraznak kell lennie használat előtt.

UV / KÉK FÉNY CSERÉJE
A kijelzőt húzza vízszintesen ki a helyéről, majd az újat tolja vissza a tartóba.
HIBAJELENSÉG
Ha a készülék hibát jelez, ellenőrizze az elemeket, illetve az érzékelő fejet.

GARANCIA
Vásárlás után egy év a garanciaidő. A garancia nem tartalmazza az elemeket és az érzékelő fejet.
Amennyiben garanciális problémával szembesül, kérjük lépjen kapcsolatba cégükkel.

1. ÉRZÉKENYSÉGI SZINTEK
Legmagasabb szint jelzése: 1/10 oz szivárgás évente. Kapcsolja be a gépet, az 5-ös szint fog megjelenni
(tanácsos az ellenőrzést az 5-ös szinttel kezdeni). A szint figyeléséhez az UP (fel) vagy DOWN (le)
nyilak egyikét kell megnyomni. A LED-en kb. 2 másodpercig fog látszódni a szint. Egy piros lámpa
látható a kijelzőn a legalacsonyabb szintnél, a legmagasabbnál 6 lámpa világít. Az érzékenység állítható
az UP (fel) és DOWN (le) gombokkal. A kiválasztott gomb egyszeri megnyomásával a következő szint
érzékenysége állítható. Nyomva tartva a gombot addig változik a szint, amíg el nem engedi a gombot.

2. ÉSZLELÉSI SZINTEK
15 észlelési szint van a készüléken. A szivárgás és a hűtőközeg növekedésével a következő színek
jelennek meg a kijelzőn: PIROS, SÁRGA és ZÖLD. Mindhárom szín 5 fokozatban jelenhet meg:
Piros: alacsony észlelési szintnél
Sárga: közepes észlelési szintnél
Zöld: magas észlelési szintnél
Az észlelési szint az érzékenység beállításától függ. Ugyanaz a mennyiségű szivárgás magasabb észlelési
szinten jelentkezik magasabb érzékenységi szint beállítása esetén.

FIGYELMEZTETÉS
- Nyomás alatt a rendszer szivároghat.
- Viseljen védőszemüveget és felszerelést.
- Hűtőközeg páráját NE lélegezze be, mert sérülést okozhat.

