SHRNUJÍCÍ VERZE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY

Si-RV3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DOWNLOAD APPLIKATIONEN

• Tento přístroj byl vyvinut pro měření a nastavování tlaku a teploty v napevno instalovaných nebo
přemístitelných chladicích zařízeních. Nesmí být používán pro žádné jiné účely.
• Tento přístroj byl vyvinut, vyroben a prodán výhradně vyškoleným a kvalifikovaným odborníkům v
oblasti topenářství, ventilace, klimatizace a chladírenství. Pro zajištění bezrizikového používání tohoto
přístroje je nutné absolvovat příslušné školení. Společnost Sauermann nezodpovídá za žádné nehody, k
nimž případně dojde během použití.
• Vždy prosím přístroj používejte v souladu s jeho zamýšleným použitím a v mezích parametrů
popsaných v technických vlastnostech, aby nedošlo k narušení ochrany zajišťované přístrojem.
• Maximální provozní tlak: 65 barů (942 psi)
• Přístroj nesmí být používán s čpavkovým chladicím plynem (NH3 / R717)
• Nepoužívejte přístroj, je-li poškozený nebo funguje-li jinak, než má. Před každým použitím přístroj
zkontrolujte.
• Při používání přístroje Manifold si vždy nasaďte ochranné brýle a
rukavice, abyste si během manipulace s chladicími plyny chránili oči a
pokožku.Výpary chladicích plynů jsou velmi studené. Nevystavujte
pokožku těmto výparům.

➢ Přejděte do Google store nebo App store.
➢ Vyhledejte aplikaci “Si-Manifold”.
➢ Instalujte aplikaci.

Aplikaci lze také stáhnout pomocí následujícího kódu QR:

Bližší informace o bezpečnostních pokynech aplikace Si-Manifold jsou uvedeny
v úplné uživatelské příručce.
SPÁROVÁNÍ SOND

Stiskněte “Připojit sondu” v
levém horním rohu
obrazovky.

Zapněte nízkotlakou sondu.

Stiskněte “Vyhledat sondy”.

Zvolte sondu, kterou si přejete
spárovat, a stiskněte “Spárovat”.

Po několika vteřinách se
zobrazí naměřené hodnoty.

PŘIPOJENÍ Si-RV3

➢ Pro přechod do režimu “Vakuum” stiskněte spodní část obrazovky.
➢ Připojte vakuovou sondu do systému, který má být prověřen.

SPUŠTĚNÍ MĚŘENÍ / ZOBRAZENÍ RŮZNÝCH NÁHLEDŮ / PŘÍSTUP K PARAMETRŮM
Spustit měření

Zobrazení různých náhledů naměřených hodnot

Přístup k parametrům aplikace

Informace o všech
funkcích, které jsou
k dispozici, jsou
uvedeny v úplné
uživatelské
příručce k aplikaci
Si-Manifold.

Stiskněte

Stiskněte
nebo

pro zobrazení hodnotových křivek
pro zobrazení tabulky hodnot.

Stiskněte

Seznam parametrů
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