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Bandenspanningsmeter
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Belangrijk! Beslist lezen!

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke
aanwijzingen in betreffende het gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet
opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit
ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Introductie
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Om een optimaal en veilig gebruik van het apparaat te kunnen garanderen, dient u als
gebruiker de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

Elektronische digitale bandenspanningsmeter MS 46 (met
sleutelhanger).
Technische gegevens
Meetbereik:
Nauwkeurigheid:
Temperatuurbereik:
Werking met:

0,4 tot 6,8 bar
±1% + LSD
-18°C tot +33°C
permanente niet vervangbare lithium knoopcel

Gebruiksaanwijzing:
1.)
2.)

3.)
4.)
5.)
6.)

De Accutire MS 46 schakelt zich bij gebruik automatisch in en ook weer uit.
Druk de meetopening van de Accutire MS46 verticaal op het ventielpunt van de
autoband. Let er op dat u de Accutire recht op het ventiel plaatst en er geen lucht uit
uw band kan ontsnappen. Als er een sissend geluid te horen is heeft u de Accutire
niet juist geplaatst!
Houdt zo lang de Accutire op het bandenventiel tot het display geactiveerd wordt en
de meetwaarde (luchtdruk in bar) op het display verschijnt.
Verwijder nu de Accutire van het bandenventiel, waarna u het meetresultaat op het
display kunt aflezen.
U kunt direct andere metingen uitvoeren ook als het meetresultaat nog op het display
weergegeven wordt.
De Accutire MS46 schakelt zich automatisch in en uit.
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Kalibrering:
Af en toe moet de Accutire MS46 opnieuw gekalibreerd worden (op 0 zetten!). Dit is vooral
noodzakelijk bij extreem hoge of lage omgevingstemperaturen.
Druk hiertoe de Accutire MS46 kort op het bandenventiel en trek hem direct weer af. Er mag
geen complete meting doorgevoerd worden, alleen een korte luchtdruk laten inwerken op de
MS46. Zodra het display gaat knipperen, trekt u de Accutire weer af van het ventiel, daarna
is de Accutire MS46 opnieuw gekalibreerd.

Wat te doen, wanneer:
•

geen meetresultaat op het display verschijnt? – Volg de hiervoor beschreven
gebruiksaanwijzing op!

•

een "L" op het display verschijnt? – De lithiumbatterij is leeg en het apparaat is niet meer
te gebruiken.

•

een ongewoon hoog of laag meetresultaat weergegeven wordt? – Heeft u alle stappen 16 van de gebruiksaanwijzing in acht genomen, zorg dat u geen meting uitvoert aan een
koude band waarmee al langer dan 7 uur niet gereden werd!

Garantie en service:
Measuement Specialties verleent op materiaal- en fabricagefouten een garantie van 24
maanden vanaf de aankoopdatum. De ingebouwde, permanente lithiumbatterij kan niet
vervangen worden, er kunnen circa 18.000 metingen à 35 seconden uitgevoerd worden,
d.w.z. bij ca. 5 metingen per dag gaat de batterij ongeveer 5-10 jaar mee (privé gebruik).
Bij onvakkundig gebruik of bediening van de Accutire MS46 vervalt het recht op garantie en
eveneens als het apparaat geopend wordt. Door het openen van het apparaat vervalt elk
recht op garantie!
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