Nederlands

INSTRUCTIES VOOR HOGE PRECISIE-VULWEEGSCHAAL

WAARSCHUWING! DRAAG EEN BRIL EN HANDSCHOENEN
LET OP: CONTROLEER BIJ HET VERWIJDEREN VAN DE CILINDER OF DE ZESKANT WEEGSCHAAL FITTING NIET
LOSDRAAIT VAN DE SCHAAL.
LET OP: Vermijd elk residu vloeibaar koelmiddel in de slang. Vloeistof in de slang met een stijging van
temperatuur en druk kan leiden tot schade aan zowel de slang als de weegschaal. De controleklep in de 1/4”
flare fitting op het schaalplatform laat toe de cilinder te verwijderen om alle vloeistof in de slang de installatie in
te trekken.
1. Open het batterijdeksel en steek er 3 AAA-batterijen in volgens de aangegeven polariteit.
2. Druk op de toets AAN/UIT/TARE. Het display toont “88888” en overgang naar “0”.
3. Draai de koperen zeskant weegschaalfitting op de weegschaal. Houd schaal
vast met de hand tijdens het draaien. Zorg ervoor dat het goed vast zit en veilig
is. LET OP: Niet overdraaien!
4. Bevestig de koelmiddelcilinder aan de koperen zeskant cilinderschaal adapter,
zorg ervoor dat de draden goed passen zonder kruisschroefdraad. Met de klep
op de slang gesloten, houd de cilinder recht en de weegschaal ondersteboven.
Zet de cilinder in de weegschaal fitting. Op deze manier zal de kleine
hoeveelheid koelmiddel die ontsnapt tijdens het aandraaien, damp zijn.
Koelmiddel zal beginnen te stromen door de schaal in de slang.
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5. EERSTE GEBRUIK: open gedeeltelijk de klep aan het einde van de nylon slang om de lucht te verwijderen. Zodra het
koelmiddel begint te stroom, sluit u de klep onmiddellijk.
LET OP: Mocht u besluiten om een ander koelmiddel te gebruiken, moet u het huidige koelmiddel uit de slang
purgeren. Herhaal de bovenstaande stappen met het nieuwe koelmiddel.
TARRA WEGING
Deze weegschaal is ontworpen met een TARRA WEEG functie. Druk op de toets AAN/UIT/TARE en het display komt op ‘0’.
Sluit de klep aan op de installatie en open dan de klep om te vullen. De weegschaal geeft het gewicht van het koelmiddel
weer dat wordt verwijderd uit de cilinder. Wanneer een voldoende hoeveelheid lading is bereikt, sluit u de klep en koppelt
u deze los van de installatie.
LET OP: U kan de cilinder aan de weegschaal laten of deze loskoppelen.
LEESEENHEDEN
U de gewichtseenheid wijzigen door op de UNIT-toets te drukken.
UITSCHAKELEN
Wanneer u klaar bent met de operatie, kan u de weegschaal uitschakelen door op de toets AAN/UIT/TARE te drukken en
vast te houden. Deze schaal is ontworpen met een auto-off functie om batterij te besparen. Deze schakelt de stroom uit
als de weegschaal niet wordt gebruikt na 3 uur.
BATTERIJVERVANGING
Als “
” wordt weergegeven in het display wanneer u probeert te wegen, vervang dan de batterijen van de
weegschaal, volgens de aangegeven polariteit.
HET APPARAAT KALIBREREN
1. Druk in de uitgeschakelde modus tegelijkertijd op de toets UNIT en ON / OFF / TARE om de weegschaal in te
schakelen. Laat de twee toetsen los wanneer u een telwaarde ziet.
2.

Druk op de ON / OFF / TARE-toets, op het LCD-scherm verschijnt “NUL” en vervolgens kalibratiegewicht 5000 g.

3.

Plaats een gewicht van 5 kg op het platform, druk op de ON / OFF / TARE-toets, op het LCD-scherm wordt “CAL” en
vervolgens “PASS” weergegeven: de kalibratie is voltooid.
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OPMERKING: Mastercool beveelt het gebruik van een gecertificeerd gewicht van 5 kg aan voor de beste
nauwkeurigheid.
4. Nadat de kalibratie is voltooid, keert de weegschaal terug naar de weegmodus, het LCD-scherm toont het gewicht op
het platform.
ONDERHOUD
• Deze weegschaal werd met precisie vervaardigd en aangepast. Maak ze niet open en stel ze niet bloot aan een
sterke schok of trillingen.
•

Gebruik de weegschaal niet in direct zonlicht en houd ze uit de buurt van hete apparaten zoals een oven, kachel enz.

•

Wanneer de weegschaal moet worden gebruikt op een nieuwe locatie waar de temperatuur verschilt van de vorige
locatie met 20°C of meer, laat de weegschaal op de nieuwe locatie minstens 2 uur staan voordat u deze gebruikt.

•

Wanneer de weegschaal vuil is, maakt u ze schoon met een vochtige doek.

•

Wanneer de weegschaal lange tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen.

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, waaronder naftaleen, lood- en loodverbindingen, die bekend
zijn bij de staat van Californië om kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade te veroorzaken. Ga voor meer informatie
naar www.P65Warnings.ca.gov
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NUMMERING

OMSCHRIJVING

ARTIKELNR.

1.

90 CM ZWARTE POLYPROPYLEEN NYLON SLANG

98201-36H

2.

ZESKANT WEEGSCHAAL-CILINDER ADAPTER

98201-002-B

3.

1/8” NPT-F X 1/4” FL-F KOGELKRAAN

0281-003C

4.

1/8” MPT X DUW-KLIK- FITTING

0281-003D

5.

CONTROLE KLEP – 0,2 BAR / 3 PSI

0332-001

6.

DICHTING VOOR HEXAGONALE ADAPTER

98201-003BO
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