
 

 

TIF9030 Kisméretű hűtőközeg 
mérleg 

FIGYELEM: ÜGYELJEN  ARRA, HOGY A PALACK NE 
ÉRINTKEZZEN A MÉRLEG  BURKOLATÁVAL VAGY 
KEZELŐSZERVEIVEL, VALAMINT HOGY SEMMI NE 
ÉRINTKEZZEN A MÉRLEGLAPPAL, MIVEL EZ 
HATÁSSAL LEHET A MÉRÉSI EREDMÉNYRE. 

 
BEÁLLÍTÁS 

1. A készüléket stabil, vízszintes felületen állítsa fel. 
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az „ON/OFF”  főkapcsolót. 
3. A kívánt mértékegységet a „UNITS” gomb segítségével állíthatja be. 

Három lehetséges beállítás közül választhat: 
Lb/oz (0 Lb 0 oz) 
Tört fontérték (0,00 Lb) 
Kilogramm (0,00 kg) 

 
HASZNÁLAT 

1. A hűtőközeg palackot helyezze óvatosan a mérleglap közepére. 
2. Tömlő segítségével csatlakoztassa a palackot a töltőcsonkra, ha tölteni, vagy a fejtendő 

készülékre, ha lefejteni kívánja a hűtőközeget. 
3. Nyissa ki a hűtőközeg tartály szelepet, hogy a levegő eltávozzon a tömlőkből. 
4. A kijelzett érték lenullázásához nyomja meg a „ZERO” gombot. 
5. Nyissa ki a töltőcsonkot (töltőcsonkokat), vagy kacsolja be a lefejtő készüléket, ily módon 

megindítva a hűtőközeg áramlását. A kijelzőn megjelenik (töltés esetén) a távozó, illetve 
(lefejtés esetén) az érkező hűtőközeg mennyisége. A súlycsökkenést mínuszjel (-) mutatja. 

6. Figyelje a kijelzett értéket. A kívánt töltési mennyiség vagy a legnagyobb megengedett érték 
elérését követően zárja el a hengerszelepet, illetve a töltőcsonk szelepet és/vagy zárja le a 
lefejtő készüléket. 

7. A művelet végrehajtását követően kapcsolja ki a készüléket az „ON/OFF” főkapcsoló újbóli 
megnyomásával. Zárja el a palackszelepet, majd távolítsa el és tegye el a használt tömlő(ke)t. 

 
SÚLYMÉRÉS 

1. A készülék kizárólag súlymérésre használható. 
2. Végezze el a Beállítás fejezet 1-3. pontjában leírt lépéseket. 
3. A kijelzett érték lenullázásához nyomja meg a „ZERO” gombot. 
4. A megmérni kívánt tárgyat (pl. hűtőközeg palackot) helyezze óvatosan a mérleglap közepére. 
5. A kijelzőn a mért tárgy bruttó súlya jelenik meg. 
6. A mérést követően kapcsolja ki a készüléket. 

Ez a funkció különösen lefejtés esetén hasznos. 
A  palackban lévő  hűtőközeg mennyiség kiszámításához vonja ki (a palackon feltüntetett) „üres 
súly” értéket a kijelzett súlyértékből, ily módon számítva ki a palackban található hűtőközeg 
súlyát. 
  

TÚLTERHELÉSRE VONATKOZÓ KIJELZÉS 
Amennyiben a mérleglapra helyezett tárgy bruttó összsúlya a megadott mérési tartományon kívül esik, 
úgy egy 1-es számjegy jelenik meg a kijelző bal oldalán.  
 
ELEMEK BEHELYEZÉSE 
Az ELEM cseréjének szükségességét a vonatkozó ikon felvillanása jelzi. 
A kijelzőn megjelenő „>o<” kijelzés arra hívja fel a figyelmet, hogy az elem töltöttségi szintje nem 
elégséges a művelet végrehajtásához. 



 

 

A művelet folytatásához cserélje ki az elemet. 
 

1. Az elem eltávolításához vegye le a doboz hátoldalán elhelyezett elem fedelet. 
2. Távolítsa el a csatlakozóból a használt elemet. 
3. Csatlakoztasson új 9 V-os alkáli elemet. 
4. Helyezze vissza az elemet, valamint az elem fedelet. 

 
SPECIFIKÁCIÓK 
Mérési sáv: 0 Lb 0 oz  -  199 Lb 15 oz  vagy 
 0,00 Lb  -  199,99 Lb  vagy 
 0,00 kg  -  100,00 kg 
 
Kijelzési pontosság: 0,5 oz / 0,02 Lb /  0,01 kg 
 
Mérési pontosság: a mért érték +/- 0,5%-a +/- 1 számérték 
Tápellátás: 1 db 9 V-os alkáli elem 
Elem élettartama: (kb.) 20 óra 
Működési hőmérséklet: 32 °F - 120 °F 
 (0 °C - 49 °C) 
Önsúly: 5,2 Lb (2,36 kg) 
Méret: 12 x 17 x 2,25” 
 (30,48 x 43,18 x 5,71 cm) 
 
SZAVATOSSÁGI ÉS JAVÍTÁSI FELTÉTELEK 
 
A terméket tartós használatra terveztük. A készülék, a javasolt karbantartás 
elvégzését követő működésképtelensége esetén a vásárló kérésére  ingyenesen 
kijavítjuk a hibát vagy cserekészüléket biztosítunk. A jelen szavatosság érvényes 
minden olyan javítható műszerre, mely kapcsán nem történt rongálásból vagy 
szakszerűtlen használatból eredő károsodás. Szavatossági igényt a vásárlástól 
számított EGY éven belül lehet benyújtani. 
Javítási igényével kapcsolatban hívja az alábbi telefonszámot: 
06-1/4034473 
A javított vagy kicserélt alkatrészekre újabb 90 napos szavatosságot vállalunk. 
 
ON/OFF főkapcsoló Lenullázás Mértékegység 
 
 KIJELZÉSEK 
 
Mínuszjel mutatja, ha 
csökken a súly 

Lb üzemmód 
 

Alacsony elem töltöttségi 
szint kijelző 

Kg üzemmód Tizedesvessző Lb 
üzemmód esetén 

 
SPX TIF 
 
Florida - USA 
Díjmentesen hívható telefonszám: 1-800-327-5060 



 

 

Fax: 1-866-287-7222 
www.TIF.com   


