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Használati utasítás

Adag beállítási gombok                        

A TOTAL gombot megnyomva megnézhetjük a nullátható és a nem nullázható 

totál értékeket, melyek az automata adagolás és a manuális töltés során adódtak 

össze.

Vált a manuális és az automata adagolási mód között

Számláló nullázása

Manuális módban nullázza a számlálót

Automata módban nullázza a számlálót és alaphelyzetbe állítja a következő 

adagra

A TOTÁL módban nullázza a nullázható (resettable) számlálót

Megállítja az adagolást adag vége előtt - biztonsági gomb.



1, Nullázható totál, nem nullázható totál ill. skála 

faktor

2, Beállított mértékegység

3, Mutatja a felfele számlálási ill a lefele számlálási

módot

4, Beállított adag

5, History: memóriában rögzített adagok

6, Mutatja, hogy automata üzemmódban van

7, Elem lemerülés

Működtetés

Az AUTO gombbal lehet váltani az automata és a manuális adagolás között. Manuális módban addig 

tölt a pisztoly, amíg a nyomva tartjuk a kart, automata üzemmódban pedig a kar csak indításra szolgál és 

automatikusan lezár a pisztoly a beállított adagot elérve.

MANUÁLIS ÜZEMMÓD

Manuális üzemmódban nem látszik az AUTO felirat. A kart nyomva tartva adagoljuk ki a kívánt 

mennyiséget. A számláló mutatja, hány liternél járunk. Elengedve a kart lezár a pisztoly. A RESET gombbal

törölhetjük a számlálót.

AUTOMATA ADAGOLÁS ÜZEMMÓD 

Manuális üzemmódból indulva az AUTO gombbal léphetünk át automata üzemmódba. Megnyomjuk 

az AUTO gombot és egy villogó „0:” jelenik meg. Ez jelzi az adag sorszámát. A 0. adag a manuális 

üzemmódot jelzi.

6 adagot képes megjegyezni a készülék. 1, 2, 3, 4, 5. adagok 0...99 egységre (literre) állíthatóak be, 

míg a 6-os adag 0...999 egységre. A TOTAL gombbal (mely mellett egy felfelé mutató nyíl is látszik) 

válthatunk az adagok között.

Az adott sorszámú adagra lépve fölső három gombbal állíthatjuk be a kívánt mennyiséget helyi 

értékenként. A kívánt adagot beállítva nyomjuk meg az AUTO gombot, hogy elmentsük az értéket. 

(a 0-ik adag a manuális mód. Ha ezen állunk, akkor nem lehet adagot beállítani és itt megnyomva az 

AUTO gombot átállunk manuális üzemmódra.)

Ha az adag beállítása után meghúzzuk a kart és elengedjük, a pisztoly addig enged át, amíg az 

adagot ki nem töltötte, majd lezár automatikusan. Ha az adag kitöltődött, a kart meghúzva tartva még 

tölthetünk rá, mintha manuális üzemmódban lennénk, de ekkor már rajtunk múlik a mennyiség. A számláló

pörög tovább, míg el nem engedjük a kart.

A következő adagot a RESET gomb megnyomása után indíthatjuk, nullázva a számlálót.



FEL / LE SZÁMLÁLÓ ÜZEMMÓD 

Az automatikusa adagolás üzemmódban felfelé számlálás esetén 0-ról számol a mérő a beállított 

adagig. Lefele számlálás esetén a beállított adagról számolja a litereket 0-ig. A fel ill. lefelé számolás 

üzemmódját a kijelző jobb alsó sarkában levő nyilak jelzik. 

A 3-as adag mindig lefelé számol.

A fel ill. lefelé számlálást az adag programozása közben állíthatjuk:

• Nyomjuk meg a RESET gombot - ekkor a nyíl villogni kezd.

• A TOTAL gombbal váltogathatunk a fel ill. a le nyíl között.

• A RESET ismételt megnyomásával elfogadtatjuk a választásunkat.

TOTÁL SZÁMLÁLÓK

A nem nullázható és a nullázható számlálókat a TOTAL gomb nyomva tartásával nézhetjük meg. 

Lenyomva és nyomva tartva a TOTAL gombot, megjelenik a nem nullázható, majd 3mp múlva megjelenik 

a nullázható számláló. Ez a két érték addig váltja időnként egymást, amíg a TOTÁL gombot el nem 

engedjük. A TOTAL nyomva tartása mellett megnyomva a RESET gombot, nullázzuk a nullázható 

számlálót.

VÉSZGOMB

A nagy piros gomb megállítja az adag kimérése közben a töltést. Az adagot a kar ismételt 

meghúzásával folytathatjuk.

MEMÓRIA

A pisztoly tárolja az utolsó 5 adag mennyiségét. A (10)/HISTORY gombot nyomva tartva kiírja a 

HISTORY üzenetet és elkezdi léptetni az utolsó 5 adagot, egymás után, kezdve az utolsóval, időben 

visszafelé haladva. Elengedve a gombot automatikusan visszaáll az alapképernyőre.

AKTUÁLIS ÁRAMLÁSI SEBESSÉG

A (0,1)/FLOW RATE gombot nyomva tartva leolvashatjuk az aktuális áramlási sebességet a kijelző 

jobb alsó sarkában. A gombot elengedve, a kijelző visszaáll az alapképernyőre. (Csak akkor jelenik meg, 

ha éppen áramlik folyadék a pisztolyon keresztül)

ELEM LEMERÜLÉS

Ha a bal alsó sarokban megjelenik az elem szimbólum, elemet kell cserélni a pisztolyban. Az 

elemtartó a fogantyú alján található. 4 ceruzaelem szükséges hozzá.

HIBAKÓDOK

HA az SF0 üzenetet írja ki a kijelző, ez belső kommunikációs hibára utal, és újra kell programozni a 

szorzót vagyis a „Scale Factort”. (lásd később)



GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Firmware verzió

Nyomjuk meg a TOTÁL és az (1)-es gombot egyszerre, és tartsuk lenyomva! Az alsó szám utolsó két 

számjegye a verziószám. A 17-es vagy nagyobb verziószámú eszközök programozódnak az alábbiak 

szerint.

Programozás

A TOTAL és az AUTO gombot együttesen nyomva tartva megjelenik a PRG felirat. Ezután nyomjuk le 

és engedjük el a következő gombokat a következő sorrendben: (1) AUTO, (10) (0,1) és TOTAL. A beállított

mértékegység jelenik meg villogva.

4 különböző mértékegység között léptethetünk a TOTAL gomb segítségével: PT, QT, GAL, L. A 

megfelelő mértékegységet a RESET gombbal menthetjük el.

A tizedes pont kezd villogni, és a TOTAL gombbal válthatunk tizedes vesszőre és vissza.

A RESET gombbal léptethetünk a SCALE FACTOR (szorzó / skála) számjegyei között és a TOTAL 

gombbal növelhetjük a digitek értékét egyenként. Gyárilag 1 körül van a szorzó értéke. Motorolajjal 

kalibrálják gyárilag, és előfordulhatnak olyan alkalmazások (más folyadékok), melyek megkövetelik, hogy 

változtassunk a a skálaszorzó értékén a pontosság érdekében. 

Az értékek elmentése a TOTAL és az AUTO gomb együttes nyomva tartásával érhető el. Ekkor a 

kijelző letörlődik, és a RESET gombot kell megnyomni, hogy ismét megjelenjen az alapképernyő.

!!! Figyelem! A totál értékek törlődnek a mértékegység megváltoztatása során.

A SCALE FACTOR ellenőrzését a TOTAL és az AUTO gomb együttes nyomva tartásával végezhetjük 

el. A gombokat elengedve visszaáll az alapképernyő.

A SCALE FACTOR a viszkozitás függvényében változik. Az alábbi diagram és táblázat segít a helyes 

szorzó kiválasztásában.
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