Kalibracja:
•
•
•

Za pomocą pipety umieść kilka kropli wody destylowanej na niebieskiej płytce, zamknij
pokrywę i dociśnij ją aż do rozprowadzenia cieczy.
Za pomocą dołączonego śrubokręta przekręć śrubę aż do momentu w którym linia
graniczna między polem białym a niebieskim ustawi się na wartości ZERO STOPNI (0 C).
Tester jest już gotowy do pracy.

Jak dokonać pomiaru:
•
•
•
•
•
•

Otwórz pokrywę pryzmatu (niebieska płytka).
Umieść kilka kropli badanej cieczy (płynu / elektrolitu) na niebieskiej płytce.
Zamknij pokrywę pryzmatu i dociśnij ją aż do rozprowadzenia cieczy po całej powierzchni.
Odczekaj 30-40 sekund aby temperatura próbki zbliżyła się do temperatury płytki.
Skieruj refraktor w stronę światła aby ułatwić odczyt i spójrz przez wizjer w tylnej części.
Odczytaj pomiar z odpowiedniej skali na granicy białego i niebieskiego pola.

Skala pomiaru:

TESTER PŁYNU CHŁODNICZEGO REFRAKTOR
AG756
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Informacje ogólne:
Kompaktowy, optyczny tester płynów eksploatacyjnych samochodu. Umożliwia błyskawiczny pomiar
zawartości elektrolitu w baterii akumulatora oraz temperatury zamarzania płynów chłodniczych i tych
na bazie glikolu. Wystarczy pobrać próbkę płynu za pomocą pipety, umieścić próbkę na panelu
kontrolnym refraktometru i odczytać wskazanie za pomocą wizjera.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•

Kompaktowy, optyczny tester płynów eksploatacyjnych.
Umożliwia błyskawiczny pomiar temperatury zamarzania płynów na bazie glikolu.
Możliwość sprawdzenia zawartości elektrolitu w baterii akumulatora.
Czytelny panel kontrolny oraz pipeta do pobierania próbek ułatwiają odczytanie wskazania z
wizjera.
Niezwykła szybkość i dokładność działania przy zerowym zużyciu energii.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

•

Materiał: tworzywo sztuczne
Błyskawiczny i dokładny pomiar
Niezbędne akcesoria (takie jak pipeta i śrubokręt)
Długość: 15 cm
Szerokość: 2 - 4 cm
Kolor: jak na zdjęciu

•
•
•

TEMPERATURA – od 0 do -50 stopni Celsjusza
POZIOM ELEKTROLITU AKUMULATORA – od 1.10 do 1.40 kg/L
Granica niebieskiego i białego pola oznacza temperaturę badanej cieczy.

Środki ostrożności:
•
•
•
•
•

Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie ani w płynie hamulcowym!
Zawsze używać sprawnej baterii oraz czyścić bolce pomiarowe po każdym pomiarze płynu
hamulcowego. Zapobiega to uszkodzeniu urządzenia oraz błędom pomiarowym!
Jeżeli dojdzie do kontaktu dłoni bądź oczu z płynem hamulcowym, należy natychmiast
przepłukać je wodą!
Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą
skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

