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Kompaktowa waga czvnnika chłodniczegoTJF9030

RoZPoCZĘCIE, PRACY
1. Umieścic urządzeniena twardej' płaskiejpowierzchni.
2. Uruchcmic urządzenienaciskając przycisk ,,oN/oFF''.
3. Wybrać jednostkę pomiaru naciskająci puszczającprzycisk ,,LINITS''
Dostępnesą 3 jednostki:
1. tunty/uncje(0 Lbs. 0 oz.)
2. funty dziesiętne(0.00 Lbs)
3. kilogramy (0.00kg)

oBSŁUGA
l.
2.
3.
4.
5.

ostroznie umieścićzbiornik z czynrlikiemna środkuwagi.
PoŁączycwęZem zbiornik z czynnlkiem do urządzentanapełniającego
lub odzyskującego
otworzyc zawÓr zbiornika z czynrLikiemi oprÓznic węŻez powtettza
Nacisnąćprzycisk ,,ZER0,', il& wyświetlaczupojawisiQ ,,0''
otworzyc Zawory instalacji chłodniczejlub włączyc urządzęniedo odzysku; czynnik
Zaczn|eprzepływaća wyświetlaczbędzie wskazywałwypływającąze zbtorntka
(napełnianieinstalacji, na wyświetlaczuze znakteffi,,-,,)lub dopływającądo zbiornika
(oproznianie instalacji) masę czynnika.
6. Pilnować wskazari wyświet|acza;w momencie osiągnięciawymaganej lub dopuszcza|nej
masy napełnieniazamknąc zawor zbiornika, napełnianejinstalacji i/lub wyłączyc urządzenie
do odzysku czynnika.
7 . Po zakoriczeniu czynnościwyłączyc wagę nacisk ając przycisk ,,oN/oFF,, . Zamknąć zawÓr
zbiornik a, o dt'ączy
c w ęŻe.
PoMIAR

CIĘZARU

1. Urządzenia nie na|eiy wykorzystywać do innych zastosowa .
2. Wykonać kroki 1 do 3 z działuRoZP}CZĘCIE PRACY.
3. Nacisnąćprzycisk ,,ZERO'', wyświet|acz
wskaze wartość
',0''.
4, ostroznie umieścićna środkuwagi obiekt (np. zbiornik)' ktory ma być waŻony.
5. Wskazana zostaniewaga brutto.
6. Po zakoriczeniu waŻeniavtytączyćwagę.
Podczas odzyskiwania aby oszacowaćilośćczynnika w zbiorniku nalezy odjąć,,cięŻar
zbiornika'' (napisanana zbiorniku) od wartościwskazywanej na wyświetlaczu.
PRZECIĄZENIE
Gdy masa brutto postawiona na wadze vtykracza poza maksymalny zakres, na wyświetlaczu
urządzeniapojawi się znak ',1'' lub ,,over''
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WYMIANA

BATERII

Gdy bateria wymaga wymiany na wyświet|aczupojawiSiQ,,)o(''.
l . Zdjąć pokrywę baterii (na tyle urządzenia)i usunąćstarąbaterię.
2. odłączyćbaterię.
3. Podłączyćnową alkaliczną baterię9V.
4. WłoŻycbaterięzpowrotem i zał'oŻycpokrywkę.

DANE TECHNICZNE
Zakres pracy:

Rozdzie|czośc:
Dokładność:
Zastlante
Zywotnośćbaterii:
Temperaturapracy:
Masa:
Wymiary:

0.0 kg do 100.00kg
0 Lbs. 0 oz. Do 199Lbs. 15.oz. Lub
0.0 Lbs. Do 199.99Lbs. Lub
0.01kg/0.5 oz.l 0.02 Lbs.
+l- 0.5% odczytu +l- t cyfra
Jędna bateria a|ka|iczna9Y
f0 godz.(około)
OoC do 49"C
2,36kg
30,48x 43,18x 5,71cm
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