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Instruktionsanvisning
[Dok. id: mi-343se_180416]

OBS!
Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar 
justering av kalibrering.

ALLMÄNT
Justering av kalibrering kan utföras på Micafl ex PF(X) 
om givaren ej håller specifi cerade data efter lång tids 
användning.
OBS! 
Justering kan ej användas för att ändra mätområde.

Anslut kalibreringsinstrument enligt fi gur nedan för 
bästa resultat.

Denna instruktion gäller för följande apparater i 
Micafl ex serien:
• MF-PFT
• MF-PFTT
• MF-PFA
• MF-PFA-PU
• MF-PFC
• MF-PFCA

• 
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JUSTERING AV KALIBRERING
1.  Lossa slangarna från givaren.

2. Håll samtidigt ner tangenterna PGM och ESC tills 
texten FUNCTIONS-MENU visas. Släpp därefter 
upp tangenterna.

3. Bläddra med piltangenterna tills texten 
FUNCTIONS-MENU / Calibration visas.

4. Tryck på PGM och Calibration / Input visas.

5. Tryck på PGM och Input / Cal dP visas.

6. Tryck på PGM och Cal dP / Pnt 1(5)= xxx visas.

Justeringen utförs i 5 steg med start på 
tryckgivarens lägsta tryck. Det tryck som skall 
anslutas till givaren anges längst till höger på 
nedre raden (xxx). När anslutet tryck är stabilt, 
tryck på PGM och 9 mätningar genomförs för 
varje steg. Utför detta för varje av de 5 stegen.

En felaktig justering kan när som helst avbrytas 
genom att trycka ESC.

7. När alla 5 stegen är avklarade visas PGM=OK/
ESC=ABORT. Tryck PGM för att spara 
justeringen eller ESC för att avbryta.

8. Tryck upprepade gånger på ESC för att återgå till 
normal visning.

OBS!
All justering kommer att skriva över fabriksjusteringen 
och medför att det medlevererade certifi katet för 
kalibrering ej längre gäller.

ÅTERGÅNG TILL FABRIKSJUSTERING
1. En kopia av fabriksjusteringen sparas i apparaten 

och kan användas för att återställa justeringen av 
apparaten.

2. Håll samtidigt ner tangenterna PGM och ESC tills 
texten FUNCTIONS-MENU visas. Släpp därefter 
upp tangenterna.

3. Bläddra med piltangenterna tills texten 
FUNCTIONS-MENU / Reset defaults visas.

4. Tryck på PGM och bläddra med piltangenterna 
tills texten Reset defaults / Calibrations visas.

5. Tryck på PGM för att skriva över aktuell justering 
med den lagrade fabriksjusteringen. Vänta tills 
Calibrations / DONE visas.

6. Tryck upprepade gånger på ESC för att återgå till 
normal visning.


