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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hoszszú
ideig szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű
használatával kapcsolatban. A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót.
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

DIGITÁLIS MANOMÉTER 
guminyomás méréshez

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

A készlet tartalma:
- manométer
- használati útmutató

A termék részei:
1. kijelző a nyomásérték megjelenítéséhez
2. mérőnyílás
3. kapcsoló és egységválasztó gomb
4. szelep megvilágítása

Mértékegységek:  
psi, bar, kPa, kgf/cm2

Termékjellemzők:
Anyaga: krómozott réz
méréstartomány: 0 - 7 bar, 0 – 100 psi

Felhasználási cél:
A keréknyomásmérő alkalmas személygépkocsik, 
haszongépjárművek és könnyű teherautók gumiabron-
csainak nyomásméréséhez 100 psi (7 bar) nyomásig. A 
megvilágított kijelző és a szelep megvilágítása kényel-
mesebb használatot tesz lehetővé.

Keréknyomás mérése:
Távolítsa el a szelepsapkát a gumiabroncsról. Nyomja 
meg a bekapcsoló gombot. A gomb ismételt megnyo-
másával válassza ki a nyomás egységét. A mérőnyílást 
illessze a szelepre úgy, hogy a levegő ne távozzon el 
mellette. A kijelzőn megjelenik a mért érték. Kb. 25 
másodperc után a készülék automatikusan kikapcsol.

Áramforrás és elemcsere:
mérő elektronika áramforrása: 1 x 3 V LR 2032 
szelep és kijelző megvilágítása áramforrása: 
3 x 1,5 V AG-13
Elemcsere: csavarozza ki a két csavart a készülék 
alján. Húzza le a fedelet és vegye ki az elemeket. A 
behelyezésnél ügyeljen az elempólusok megfelelő 
elhelyezésére. Illessze vissza a fedelet és húzza be a 
csavarokat.

Karbantartás:
Tisztításkor soha ne merítse vízbe a készüléket, me-
ghibásodhat. A készüléket törölje át enyhén nedves 
törlőkendővel. Ne tisztítsa alkoholos, olajos,
maró hatású tisztítószerekkel. Raktározás előtt törölje 
szárazra. 
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Információk az elektromos és elektronikus berendezések 
megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes 

megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen 
szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy 
az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a 
megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és min-
dennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 

használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 

fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények
során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék
továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. A képen látható modell
eltérhet a valódi terméktől.


