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Kezelési útmutató

Alap funkciók
ON/OFF: Bekapcsolás (ON), kikapcsolás (OFF)
UNIT/SHIFT: UNIT – Súly mértékegység kiválasztása font, uncia, kilogramm
SHIFT – Mérési eredmények váltása
SHIFT – Tartály kapacitásának beállítása
TARE/ENTER: TARE – Alap töltöttségi szint beállítása zéróként
ENTER – Működtetés elindítása az alapadatokkal
Az érték emelése
Az érték csökkentése
CHARGE/PAUSE: CHARGE – Töltöttség/helyreállítás üzemmód
PAUSE– Szüneteltetés/újrakezdés gomb a töltés / helyreállítás üzemmódban
REPEAT: REPEAT – Az utolsó mérés eredménye
CLEAR: A kijelzőn lévő adatok törlése kizárólag a TÖLTÉS PROGRAMBAN!
(Más üzemmódban NE használja ezt a funkciót!)
Lehívható címjegyzék (az első használattól kezdve visszafelé haladva)
A készülék egy 9 Voltos elemet tartalmaz. Helyezze be az elemet a helyére. Tegye a
mérleget egyenes felületre és kapcsolja be a gépet az ON/OFF gomb
megnyomásával. Bekapcsolás után a kijelzőn visszaszámlálást fog látni 999999-től
000000-ig! (Ne nyomja meg a CLEAR gombot a visszaszámlálás alatt.) Haladjon
tovább a BASIC vagy PROGRAM CHARGING menüpontokhoz.
Alap töltöttségi szint beállítása
1. Vegye ki a mérleget a dobozból.
2. Tegye a mérleget vízszintes felületre.
3. A DOT tartályt helyezze a mérleg középére és csatlakoztassa a kifolyó nyíláshoz.
(Az eldobható palackot fordítsa fejjel lefelé.)
4. Győződjön meg arról, hogy a vákuumpumpa rendszere nincs használat alatt.
(Kövesse a vákuumpumpa használati utasításának lépéseit.)
5. Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gomb magnyomásával.
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6. Nyomja meg a TARE/ENTER gombot – a kijelzőn a zéró fog megjelenni.
7. A töltés elkezdéséhez nyissa meg a szelepet.
8. Amint elérte a megfelelő töltöttségi szintet, zárja el a szelepet.
9. A gép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.
Programozott töltés, (töltöttségi szint) beállítása
1. Ismételje meg az előzőekben leírtakat az 1-től az 5-ik pontig.
2. Nyomja meg a CHARGE/PAUSE gombot.
3. Állítsa be a kívánt hűtőközeg mennyiségét a CLEAR,
és a SHIFT gombok használatával.
4. Nyomja meg az ENTER gombot.
5. A töltés elkezdéséhez nyissa meg a szelepet. Mielőtt eléri a kívánt töltöttségi
szintet, egy rövid sípolást fog hallani.
6. Amikor a töltés befejeződött újabb sípszót fog hallani, a kijelzőn pedig a CH/END
fog látszani. Nyomja meg bármelyik gombot a sípolás megszüntetéséhez. (Amikor a
tartály kiürült, és még nem fejeződött be a töltés nyomja meg a CHARGE/PAUSE
gombot, cserélje ki a tartályt és nyomja a CHARGE/PAUSE gombot ismét.)
7. Amint a kívánt értéket elérte, zárja el a szelepet és nyomja meg az ON/OFF
gombot a gép kikapcsolásához.
Ez a készülék minimum és maximum henger súlyhoz van programozva, amely
0 kg / 110 kg (0 uncia / 240 font).
* A henger súlyának cseréjéhez kövesse a tartály beállítása pontban leírtakat.
Töltésismétlés
1. A korábban beállított szintig való feltöltéshez nyomja meg a REPEAT gombot.
2. Nyissa meg a szelepet.
3. Mikor elérte a kívánt töltöttségi állapotot, zárja el a szelepet és nyomja meg az
ON/OFF gombot, kikapcsolva így a készüléket. (Amennyiben a mérleg ki volt
kapcsolva, kövesse az „Alap töltöttségi szint beállításai” című fejezet (1-től 5-ig)
pontjai alapján, ezután kövesse a „Töltésismétlés” fejezet lépéseit.)
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Adatok visszanyerése / újra feldolgozása
1. Ismételje meg az „Alap töltöttségi szint beállításai” című fejezet (1-től 7-ig)
lépéseit.
2. Elkezdődik az adatok újra feldolgozása.
3. A kijelzőn látszani fog az összegyűjtött hűtőközeg mennyisége, amint az újra
feldolgozás befejeződött.

Előírások a tartály kapacitásának beállításaihoz
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg a UNIT/SHIFT gombot.
3. Ismét nyomja meg a UNIT/SHIFT és tartsa lenyomva, amíg az utolsó számjegy
nem „villan” egyet.
4. Az üres tartály súlyának megadásához használja a
CLEAR,

,

és SHIFT gombokat.

5. Ezt követően az üres tartály súlyának beállításához nyomja meg az ENTER
gombot. Visszaigazolásként a kijelzőn a „GOOD” feliratot fogja látni.
6. A teli tartály súlyának magadását a CLEAR,

,

és SHIFT gombok

megnyomásával tudja végrehajtani.
7. A súlyadatokat az ENTER gomb megnyomásával tudja véglegesíteni. A kijelzőn a
„GOOD – OUT” felirat lesz látható visszaigazolásként.
8. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához.

A készülék adatainak leírása
▪

kapacitás (befogadóképesség): 110 kilogramm (243 font),

▪

hitelesség: ± 0,01 kg, (± 0,01 font),

▪

előírás szerint: 0,01 kg (0,05 font/0,4 uncia),

▪

automatikus kikapcsolás: 3 óra elteltével,

▪

tárolási (használhatósági) hőmérséklet: 0oC és 49oC között (32oF és 120oF
között),

▪

elem élettartama: Kb. 40 óra.
Elemcsere

Amennyiben a „gyenge az elem töltöttsége” szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn,
cserélje ki az elemet. NE HASZNÁLJA a készüléket gyenge elemekkel.
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