647G4075
1/2”
adapter
1/2’’Digital
Digitale torque
momentadapter

Kenmerken
MAIN FEATURES

Batterij vervangen
Battery
Replacement

Digitale aanduiding van het koppel
Digital Torque Value Readout
+/- 2% nauwkeurigheid
Accuracy
- +/-2 %CW
en CCW-bediening (op display)
- CW & Mode
piekmoment
endisplay)
moment zoeken
CCWvoor
operation
(on the
Zoemer en LED-indicator voor
Peak Hold
& Track
Mode selectable
voorafMode
ingestelde
momenten.
- BuzzerEenheden
instelbaar:
Nm - ft/lb - inch/lb & LED indication for pre-settable
kg/m
kg/cm
target torque.
- Engineering
Richtingunits
van het
LCD-scherm omkeerbaar
(kg-cm, kg-m, ft-lb,
- in-lb, N-m)
Roteerbaar
adapter-mechanisme
selectable.
Het percentage door het toegepaste koppel
Reversible
LCD Display
direction
te vergelijken
met hetviewing
doelkoppel
kan op
het
display
worden
weergegeven.
The mechanism for the adaptor can be
- rotatable
Als er gedurende 3 minuten geen activiteit
is gedetecteerd, gaat de adapter
The percentage by comparing the
automatisch naar de slaapstand om de 		
applied torque with the target torque
te on
sparen.
can bebatterij
shown
the display.
When no activity has been detected for
3 minutes, this unit will automatically
enter sleep mode to save battery power.

STEP 1

Open
kapje op detoachterkant
met
Use ahet
screwdriver
open
een
schroevendraaier.
the rear case.

Het
aanzetten
vanadaptor
de adapter
Power
on the
-

Druk op de Mode-knop om de digitale 		

Press Mode button to turn on the digital
momentadapter aan te zetten. Er
Torque adaptor and an auto-zeroing
wordt
process
willautomatisch
be done. een nulstellingsproces

ingeschakeld.

Automatisch
Auto-zeroingnulstellingsproces
Process
STEP 2

Replace
battery.
Plaats
eenCR2032
CR2032 Type
batterij.
CR2032

Normal modus
Mode
Normale

-

dat sure
het koppel
tijdens de
PleaseZorg
make
torquenul
is iszero
Anders
de waarde
when nulstelling.
in the process
of wordt
autozero
period.
onnauwkeurig.
Otherwise
an offset will be included.

ATTENTION
Please be noted the polarity of battery, ”+” should be
De
+ vanside.
de batterij moet naar boven wijzen
at upper
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Functies
NAMESen
& benamingen
FUNTIONS OF PARTS

Display
INDICATION OF DISPLAY
Piekmoment
vasthouden
Peak Hold

CCW
CW

Batterij
bijna leeg
Low Battery
icon
Torque value
Moment

Track-modus
instellen
TRACK MODE
OPERATION
Normal Mode(Track Mode)
Normale modus (track mode)
Select pre-setting: 200kg-cm

Selecteer pre-set: 200kg-cm

Apply torque
Moment
toevoegen

Track

50%van
of Target
Torque
50%
het doelmoment

Unit eenheid
Ingestelde

Percentage

Adaptor adapter
Uitwendige

Unit
Unit

LED
Indicator
LED Indicator

Peakhold/
Piekmodus
Trackmodus
Track

LCD
display
LCD Display
Zoemer
Buzzer(side)

Digitverschuiven
Shift
Cijfer

MODE
Button
‘‘Mode’’-knop

Add Value
Waarde
toevoegen
Battery Lid
Batterijklep

Adaptor adapter
Inwendige
1

Preset
Targetmoment
Torque
Vooraf ingesteld
gewenst
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Reachhet
Target
Torque (100%)
Behaal
doelmoment
Buzzer
sound:(BiBiBiBiBiBiBi)
De
zoemer
heel snel af
RED LED :
LED:

ATTENTION

Alsthe
devalue
waarde
in selected
de pre-setting
nul is,
wordt een
IF
of the
pre-setting
is zero.
A
default value equalvan
to the
120%
the maximale
maxium torque
standaardwaarde
120%
vanof het
for
this adaptor
be loaded
into asals
thedoelmoment.
Target Torque
moment
van dewilladapter
geladen

Reach
Target
Torque
Zet druktotot70%
70%ofvan
het doelmoment
Buzzer
sound:(Bi---Bi---Bi---)
De
zoemer
gaat nu af

RED
LED:LED :

Zet druktotot90%
90%ofvan
het doelmoment
Reach
Target
Torque
Buzzer
sound:(Bi-Bi-Bi-Bi)
De
zoemer
gaat nu sneller af

RED
LED:LED :

Preset
Number momenten
Aantal
opgeslagen
2

Next Page
Volgende
pagina
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Piekmoment instellen

Richting van het display verstellen

Normale modus
(Piekmoment vasthouden)
Selecteer pre-set: 200kg-cm

Druk en houdt

Momentadapter uitzetten

Druk op

Druk en houdt de Mode knop 2 seconden in om de
adapter uit te zetten

2 seconden in.
Druk op

Moment toevoegen

Wanneer geen activiteit gedetecteerd wordt in 3
minuten gaat de adapter automatisch in slaapstand
om batterij te besparen.

50% van het doelmoment

Moment toevoegen
De zoemer gaat heel snel nu af
LED:

Druk op

Laat los tot het moment 0 is

Piekmoment modus

Als de waarde in de pre-setting meer dan 120% van
het maximale moment is wordt de waarde gereset
naar 0.

Moment toevoegen

Voorinstellingen moment

Wijzig de voorinstellingswaarde
Licht aan/uitzetten

De batterij indicator wordt zichtbaar wanneer het
voltage onder 2.6V is.

Waarde toevoegen
Cijfer verschuiven
Bevestig piek/track
Eenheid

Lage batterij indicator

Druk op

Batterijvoltage onder 2.6V
Druk op

Druk op

Wijzig eenheid

Wanneer het voltage onder de 2.4V is zal de indicator gaan knipperen. Vervang de batterij.

Druk op

Pre-setting nr. 0

Batterijvoltage onder 2.4V
Druk op

Druk op
Druk op

Druk op

Volgende pagina

Gebruiksvriendelijkheid
Draaibaar mechanisme kan een totaal
weergavegebied van 240 ° krijgen voor het
eenvoudig aflezen van de informatie die op het
LDC-display wordt getoond

