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Návod na použitie
Je nutné mať počas jazdy vo vozidle
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Truma LevelCheck – signalizácia obsahu
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= Ultrazvuková meracia hlava
= LED svietidlo (baterka)
= Stavová LED (červená / zelená / oranžová)
= Tlačidlo zapnutia/vypnutia pre LED svietidlo
= Otvory pre pridržiavacie pútko (nie je obsahom dodávky)
= Priehradka na batériu
= Skrutka pre priehradku na batériu

Rozsah použitia
Truma LevelCheck je mobilný indikátor obsahu pre všetky
oceľové alebo hliníkové plynové fľaše (propán / bután – LPG)
s priemerom 200 až 350 mm. Prístroj rozpozná, či sa v meracom bode nachádza vo fľaši kvapalný plyn a signalizuje to.

Prístroj nie je vhodný pre plastové plynové fľaše, plniteľné
nádržové plynové fľaše, plynové nádrže alebo plynové fľaše na
bután (Campingaz).
Pre spoľahlivé meranie sa musí meracia hlava pred
každým použitím očistiť vlhkou handrou (bez čistiaceho
prostriedku).
Znečistená meracia hlava môže spôsobiť chyby merania.
Obzvlášť hliníkové fľaše uvoľňujú častice prachu, ktoré citeľne
rušia proces merania.
Znečistené alebo hrdzavé plynové fľaše sa vo všeobecnosti zle
merajú.Obmedzenia vznikajú napr. aj:
–– v dôsledku neviditeľného hrdzavého miesta vnútri plynovej
fľaše
–– v dôsledku veľmi hrubej vrstvy farby na vonkajšej strane
plynovej fľaše
–– v dôsledku nálepiek na vonkajšej strane plynovej fľaše
–– v dôsledku (zmrznutého) vodného kondenzátu na vonkajšej
strane plynovej fľaše
–– v dôsledku zdeformovaných alebo veľmi poškrabaných plynových fliaš
Čistenie, resp. meranie na inom mieste plynovej fľaše je tu
väčšinou úspešné.

Dôležité upozornenia

Zistenie stavu naplnenia

Plynová fľaša sa naplní na max. 80 % svojho objemu. Stav
naplnenia plnej fľaše, ktorý sa týmto dosiahne, sa mení so
zmesou plynu (podiely propánu / butánu) a s teplotou.

Stav naplnenia zistíte na základe viacerých jednotlivých meraní v rôznych výškach plynovej fľaše (zdola nahor).
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Prístroj neťahajte po plynovej fľaši.

Meranie sa spustí vodorovným pritlačením meracej hlavy (1)
na plynovú fľašu (potvrdenie pípaním).
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Výmena batérie
Používajte prosím iba nevytekajúce batérie (E-blok 9 V), typ 6
LR 61, 6 F 22.
Vyskrutkujte skrutku (7) zo spodného krytu. Posuňte spodný
kryt v smere šípky a odoberte ho. Vymeňte batériu, dbajte na
správnu polarizáciu.
Vybitú batériu správne zlikvidujte oddelene od prístroja.

Počas merania bliká oranžová stavová LED (3).
Koniec merania je signalizovaný ďalším pípaním a výsledok
merania sa ukáže na stavovej LED (3).
Stavová LED zelená
– v bode merania sa nachádza
			 kvapalný plyn
Stavová LED červená – nie je prítomný žiadny plyn alebo
			 meranie bolo chybné
Prístroj sa po meraní automaticky vypne.

LED svietidlo
LED svietidlo (2) sa zapne stlačením tlačidla (4). Opätovné
stlačenie vypne LED svietidlo. LED svietidlo sa po cca 5 minútach automaticky vypne.
Podpätie / porucha
–– Výsledok merania sa signalizuje blikaním: slabá batéria (meranie je ešte možné)
–– Červená stavová LED bliká a zaznie 3 x zapípanie: batéria
vybitá (meranie nie je možné)

Vybitá, spotrebovaná batéria môže vytiecť a poškodiť
prístroj! Keď sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, batériu
vyberte.
Na škody spôsobené vytečenou batériou sa nevzťahuje
záruka.

Likvidácia
Prístroj a batérie sa nesmú likvidovať prostredníctvom
domového odpadu, ale musia sa separovane prostredníctvom zberného miesta odovzdať na opätovné zhodnotenie. Prispejte tak k opätovnému zhodnoteniu a k recyklácii.

Technické údaje
Napájanie napätím
E-blok 9 V
Rozmery (D x Š x V)
138 x 35 x 30 mm
Hmotnosť (vrátane batérie)
cca 100 g
Technické zmeny sú vyhradené!
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V prípade porúch sa, prosím, obráťte na servisné centrum
firmy Truma alebo na nášho autorizovaného servisného
partnera (pozri www.truma.com).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service
Telefon
Telefax

+49 (0)89 4617-2020
+49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com
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Pre rýchle spracovanie si, prosím, pripravte typ prístroja a
sériové číslo (pozri typový štítok).

