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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kod produktu: 003829

WAGA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Elektroniczna waga czynnika chłodniczego 
służąca do odmierzania ilości czynnika w auto 
klimatyzacjach, klimatyzacjach stacjonarnych 
oraz systemach chłodniczych. Stosowana za-
równo przy ważeniu czynnika przy napełnia-
niu układu, jak i przy odzyskiwaniu czynnika 
chłodniczego. Waga czynnika chłodniczego 
przeznaczona jest dla doświadczonych mecha-
ników, jak i dla osób, które dopiero zaczynają 
z obsługą układów klimatyzacji. Urządzenie 
nie sprawi nikomu problemu, dzięki intuicyj-
nej i łatwej obsłudze.

MODEL CA-100
Zakres pomiaru 0-100 kg
Dokładność  +/- 5%
Jednostki Lb / kg/ oz
Zasilanie bateria 9 V
Temperatura pracy -10o C do 50o C
Wymiary platformy 23 x 23 cm
Wyświetlacz LCD 5 cyfr
Wymiary wyśw. 67 x 25 mm
Waga 4,0 kg

INSTRUKCJA OBSŁUGI:
1. Przed rozpoczęciem pracy należy wyjąć wagę i umieścić ją na 

płaskiej, poziomej powierzchni.
2. Przed pierwszym włączeniem zainstaluj baterię.
3. Nacisnąć ON/OFF (czerwony przycisk) w celu włącz-

nia urządzenia. Wyświetlacz LCD powieniem pokazać 
0.00/0.000.

4. W przypadku pojawinia się innego odczytu należy wyzero-
wać wagę poprzez naciśnięcie TARE (niebieski przycisk).

5. Można regulować podświetlanie ekaranu poprzez naciśnięcie 
pomarańczowego przycisku „LAMP”.

6. Wybrać odpowiednią jednostkę (zielony przycisk) - kilogra-
my (Kg) lub funty (Lbs).

7. Umieścić butle na środku wagi (nie umieszczać ciężarów 
większych od dopuszczalnych - do 100kg).

8. Podczaś ładowania układy czynnikiem należy j.w. umieścić 
butlę na środku wagi, wyzerować wagę i rozpocząć proces 
napełnianai. Na wyświetlaczu pojawi się odczyt ujemny.

9. W przypadku odzysku czynnika z układu postępować tak 
samo jak przy napełnianiu. Na wyświetlaczy pojawi się od-
czyt dodatni.

DANE TECHNICZNE

TARA, zerowanie wyświetlacza

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Zmiana jednostki

Podświetlanie ekranu
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