Elektronický digitální měřič tlaku pneumatik MS 46

Obj.č. : 854062
Specifikace:
rozsah měření:
0,4 až 6,8 bar
přesnost:
+/- 1% + LSD
teplotní rozsah:
-18°C až + 33°C
Provoz pomocí nevyměnitelné lithiové knoflíkové baterie

1. Accutire MS46 se při použití automaticky zapíná i vypíná
2. Stiskněte trysku přístroje MS46 kolmo na špičku ventilku pneumatiky. Dbejte na to,
aby Accutire seděl přímo na ventilu a z Vašich pneumatik nemohl ucházet vzduch.
(Dokud je slyšitelný zvuk, není Accutire správně nasazený!)
3. Ponechte Accutire tak dlouho na ventilu, dokud se neaktivuje displej Accutire a na
displeji se nezobrazí měřená hodnota (tlak vzduchu v barech).
4. Nyní Accutire z ventilku odejměte a přečtěte hodnotu měření z displeje.
5. Můžete provádět ihned další měření, i když je na displeji zobrazena předchozí
hodnota.
6. Accutire MS46 se automaticky zapíná a vypíná.
Kalibrace:
Čas od času je třeba Accutire MS46 znovu kalibrovat (nastavit 0!) To je zvláště nutné při
použití za extrémně vysokých nebo nízkých teplotách prostředí. Proto přitiskněte MS46
krátce k ventilku pneumatiky a ihned ho odstraňte. Nemělo by se provést kompletní měření,
měl by se pouze krátce nechat působit tlak na MS46. Jakmile se displej rozbliká, odstraňte
Accutire z ventilku a Accutire je nově kalibrovaný.
Co dělat když:
Nezobrazí se měřená hodnota? – Znovu dodržte výše uvedený návod k použití!
Na displeji se zobrazí „L“? – Lithiová baterie je vybitá a přístroj je nepoužitelný.
Když se zobrazí neobvykle vysoké nebo nízká hodnota měření? – Ujistěte se, zda jste
dodrželi kroky 1-6 návodu k použití a že neprovádíte měření na studených pneumatikách,
které více jak 7 hodin nebyly v provozu.
Garance a servis:
Measurement Stecialties poskytuje záruku na materiál a výrobní vady 24 měsíců od data
prodeje. Zabudovaná, permanentní lithiová baterie není vyměnitelná a umožňuje ca. 18 000
měření po 35 vteřinách, tzn. při 5 měřeních denně vydrží baterie 5 – 10 let (při osobním
použití).
Při chybném použití Accutire MS46 zaniká garance stejně jako při otevření přístroje.
Otevřením přístroje zanikají všechny garance!

