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Sdr. Ringvej 1      I       6600 Vejen       I       Tlf. 70 21 26 26       I       Fax 70 21 26 30       I       www.p-lindberg.dk

Oliemåler, digital 1/2” RG
Varenr.: 90 14 917 og 90 14 918



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til 
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at 
hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Beskrivelse af oliemåler
Måleren
Måleren er en digital måler, som er beregnet til almindelige smøreolietyper.
Måleren har ½” ind og udgangs tilslutninger.
Måleren skal calibreres før brug.

Udskiftning af batteri:
Gummibeskyttelsen krænges af og den 
lille skrue i låget skrues ud. Batteriet 
tages ud og et nyt kan monteres. Vær 
opmærksom på pol-vendingen.

Batteri

Display forfra
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1. Aktuel mængdevisning
2. Total mængdevisning
3. Move: (flytter markøreren 

ved tastning)
4. Valgmulighed mellem liter, 

gallon, pt, qt

5. Visning for lav batteristand
6. Reset: (nulstiller aktuel 

mængdevisning)
7. Styretap 
8. Knap 2
9. Knap 1
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Aktuel mængde nulstilles ved at trykke på knappen reset.
Hvis total mængdevisning ønskes nulstillet, ved f.eks. olietromleskift, gøres det 
ved, at trykke på knap 2 i mere end 3 sek. Gøres dette, kan den tidligere total-
mængde ikke findes igen.

Indstilling
Displayet afmonteres aluhuset ved at afmontere de 4 skruer i hvert hjørne.  
(Ved montering skal styretap (7) passe overens med slidse i aluhus).

Indstilling af målerenhed:
•	 Knap 2 trykkes på i ca. 1sek.
•	 Flyt markøren (tallet blinker) med move knappen.
•	 Måleenheden vælges med reset knappen.
•	 Gem den valgte måleenhed at trykke på knappen 2 i ca. 1 sek. 

Kalibrering:
Måleren skal kalibreres før brug.
For at få en så nøjagtig måling som mulig, er det nødvendig at kalibrere.
•	 Sørg for at digitalmåleren er korrekt forbundet uden utætheder, alt luft er 

ude af systemet og den rette måleenhed er valgt.
•	 Der pumpes en nøjagtig afmålt mængde f.eks.25ltr.
•	 Derpå aflæses den viste mængde i displayet.
•	 Indtastet faktor findes ved at trykke på move og reset knappen samtidigt i 5 

sek.

Kontrol af faktor.
Nu skal man så bruge følgende formular. (aktuel kendt mængde / display vist 
mængde X gammel omregningsfaktor = ny omregningsfaktor).

Eks:
Vi har 25L olie, måleren viser 24L og vi aflæser faktoren til 1,0700.
25L divideret med 24L X 1,0700 = 1,1146 som er den nye faktor der skal indta-
stes i instrumentet.

Den nye faktor indtastes på følgende måde.
•	 Tryk på knap 2 i ca. 1 sek.
•	 Nu blinker det første tal i displayet denne kan man flytte med  

”move” knappen
•	 Dette tal øges med ”reset” knappen.
•	 Den indtastede faktor gemmes ved at trykke på knap 2 i ca. 1 sek.
•	 Derefter kontrolleres igen, evt. korrigeres.

Brug
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Gennemløbskapacitet    0-35L/min
Max arbejdstryk    1500Psi / 100Bar
Arbejdstemperatur    -10°- +50°C
Nøjagtighed     +/- 0,.3%
Batteritype     CR 2
Batteri størrelse    3V / 1400mAh

Teknisk data


