ELEKTRONSKI, DIGITALNI MERILNIK TLAKA V ZRAČNICAH, model MS46
Kat. št. 85 40 62
Specifikacija:
Merilni obseg: 0,4 do 6,8 bar
Natančnost: +/- 1% + LSD
Temperaturno območje: -18 ºC do +33 ºC
Uporaba s trajno, nezamenljivo litijevo gumbno baterijo.
Navodila za uporabo:
1. Accutire se pri uporabi avtomatsko vklopi in po uporabi avtomatsko izklopi.
2. Držite šobo naprave navpično na ventil zračnice vozila. Pazite, da je točno na ventilu in da ne izhaja zrak iz zračnice (dokler slišite šumenje
zraka šoba ni pravilno montirana na ventilu).
3. Šobo držite na ventilu tako dolgo, da se naprava aktivira in se na zaslonu pojavi izmerjena vrednost v barih.
4. Odstranite napravo z ventila in preberite vrednost z zaslona.
5. Nadaljnje meritve lahko izvedete takoj, tudi ko je na zaslonu še stara vrednost.
6. Accutire se avtomatsko vklopi in izklopi.
Kalibracija:
Občasno morate Accutire na novo uravnati (kalibrirati). To je posebej potrebno pri izredno visokih ali nizkih temperaturah okolice. Pritisnite merilnik
na ventil zračnice in ga potem hitro odstranite. Ne bi se smela izvesti popolna meritev, le tlak bi moral kratkotrajno delovati na Accutire. Takoj ko
začne zaslon migljati, potegnite merilnik stran od ventila in Accutire je na novo kalibriran.
Kaj storiti ko:
Se ne prikaže izmerjena vrednost? Sledite navodilom za uporabo.
Se na zaslonu prikaže »L«? Litijeva baterija je izpraznjena in naprava je neuporabna.
Dobite nenavadno visoko ali nizko vrednost? Prepričajte se, če ste upoštevali korake 1-6 in da niste merili na mrzli zračnici, ki se ni vozila že
več kot 7 ur.
Garancija in servis:
Vgrajena stalna litijeva baterija ni zamenljiva in omogoča približno 18 000 meritev po 35 sekund. To pomeni, da če izvedete 5 meritev na dan, bo
baterija zdržala ca. 5 – 10 let. Pri napačni uporabi ali odprtju merilnika garancija ne velja.
Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica
uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali
povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in
so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in
akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v
roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske
poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290
Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za
obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

