


Manual do Usuário Manifold Digital DMG-1 /1B 

♦ Ajuste em Zero da Leitura 
Mantenha pressionada a tecla • /ZERO por 3 segundos para ajustar em zero a leitura de pressão. No display aparecera 8.8.8.8. 
e depois de 3 segundos aparecera 0.000. Para voltar a tela principal, mantenha novamente pressionada a tecla •/ZERO por 3 
segundos. 
♦ DesligamentoAutomático(Auto Power OFF) 
Mantenha pressionada a tecla 6./SIT e• /ZERO até que apareça ON no display, indicando que a função Auto Power OFF está 
ativa. O mesmo procedimento deve ser utilizado para desativar esta função. 
♦ Seleção de tipos de refrigerante, mudança de unidades de temperatura/pressão 
Mantenha pressionada a tecla &/SET por 3 segundos para entrar na função de seleção de tipo de gás e unidades de medidas. 
Pressione a tecla,!;,.,/(!), o símbolo "ºC'' aparecerá no display, permitindo modificar a unidade de temperatura. Utilize a tecla 
6./SET ou• /ZERO para modificar a unidade de temperatura. Pressione a tecla,!;,.,/(!), o símbolo .MPa. aparecera no display, 
permitindo modificar a unidade de pressão. Utilize a tecla &/SET ou • /ZERO para modificar a unidade de pressão. 
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1. Conexão do Sistema 
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♦ feche asuálvulas de alta e baixa pressão. 
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♦ Conecte uma das pontas da mangueira azul ao ponto de leitura de baixa pressão do sistema de resfriamento e a outra ponta, 
a entrada azul inferior do Manifold (LOW) 

♦ Conecte uma das pontas da mangueira vermelha ao ponto de leitura de alta pressão do sistema de resfriamento e a outra 
ponta, a entrada vermelha inferior do Manifold (HIGH). 

♦ Conecte uma das pontas da mangueira amarela a entrada central do Manifold e a outra ponta, à bomba de vácuo. 

2. Seleção do Gás Refrigerante 

♦ Com o Manifold ligado, selecione o tipo de gás refrigerante a ser medido conforme o indicado anteriormente. 
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3. Sistema de Vácuo 
♦ Ligue a bomba de vácuo 
♦ Abra as válvulas de alta (HIGH) e baixa (LOW) pressão do Manifold, em seguida abra o restante das válvulas do 

sistema de resfriamento. 

♦ Assim que o mamômetro de baixa pressão (azul) indicar -0.lMPa, continue o processo por mais 10 a 30 min. 
♦ feche simultaneamente as válvulas de alta (HIGH) e baixa (LOW) pressão do Manifold, e por fim desligue a bomba

de vácuo.
♦ Aguarde Smin e verifique se há vazamentos no sistema de resfriamento. Se o valor da pressão não mudar, finalize o 

processo de vácuo. Caso o valor da pressão aumente, é provável que haja vazamento no sistema, neste caso realize os 
reparos correspondentes. 

4. Preenchendo o Sistema com Gás Refrigerante 
♦ Desconecte a mangueira amarela da bomba de vácuo e conecte-a ao tanque de gás refrigerante. Drene o ar da mangueira 

antes de permitir a passagem do gás ao sistema. 
♦ Abra a válvula do tanque de gás refrigerante, para que comece a fluir pelo sistema, ao mesmo tempo, abra as válvulas 

correspondentes do Manilold. Adicione ao sistema de resfriamento a quantidade de gás especificada pelo fabricante. 
♦ Ative o sistema de resfriamento. 

♦ Aguarde de 5 a 10 min e verifique se as pressões de alta e baixa estão normais (utilize as especificações do fabricante do 
sistema como referência). 

♦ Verifique o valor da pressão e caso seja insuficiente, abra lentamente a válvula de baixa pressão do Manilold Cse a carga de 
gás estiver sendo realizada pela linha de sucção). Assim que alcançado o valor necessário feche válvula. 

♦ Caso o valor da pressão seja muito alto, feche a válvula do tanque de gás refrigerante e abra lentamente a válvula de alta 
pressão, use um dispositivo apropriado para a recuperação do gás e quando a pressão alcançar o valor necessário feche a válvula de 
alta pressão. 

♦ Se os valores de pressão correspondem ao necessário, feche todas as válvulas do Manilold, do tanque de gás refrigerante e do 
sistema de resfriamento. Recomendamos que qualquer quantidade de gás que possa restar deste processo, seja reciclado. Tenha 
cuidado ao desconectar as mangueiras do Manilold, pois pode haver gás pressurizado dentro das mesmas. 

5. Cuidados com o Manilold 

♦ Indicação de baixo nível da bateria 
O Manilold mostrará o símbolo -LOB- na tela,indicando que o nível de carga da bateria está baixo. Recomenda-se substitui
la o mais breve possível. 

♦ Indicação de excesso de pressão 

O Manilold mostrara o símbolo fUL. na tela, indicando que a capacidade máxima de leitura de pressão foi alcançada e que o 
processo de leitura deve ser interrompido imediatamente. 

♦ Indicação de armazenamento 
O Manilold deve ser armazenado em ambientes limpos livres de substâncias corrosivas, a uma temperatura entre -l□'C e 
40'C e umidade abaixo de 85% (UR). 

♦ Indicações gerais 

Mantenha o Manilold em bom estado de conservação, revise periodicamente as mangueiras em busca de danos na 

estrutura e sempre que necessário realize a calibração dos manômetros. 

Este Manilold não deve ser utilizado com gases ou líquidos corrosivos, especialmente refrigerante que contenha amônia. 
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