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„Accutire” kulcskarikás légnyomásmérő, MS 46B 

Rend.sz.: 854062 
Specifikáció: Mérési tartomány: 5-60 PSI vagy 0,5-7 (0,4...6,8)bar vagy 50-700 kPa vagy 0,5-7 kgf/cm2 

Pontosság: ± 1% + LSD (legkisebb jegy) 
Üzemi hőmérséklet: -18...+33oC 
Áramforrás: lítium gombelem 
Használata: 
1. Nyomja rá az Accutire csatlakozóját a gumiabroncs szelepére. Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozás tökéletes, nincs sziszegő 

hang, ami a levegő szökését jelzi. 
2. Tartsa a mérőt a szelepszáron, amíg a kijelzőn a mért nyomás megjelenik. 
3. Vegye le a mérőt a szelepről és olvassa le a nyomást. A fenti eljárással a mérőt folyamatosan lehet használni akkor is, ha az előző 

érték van a kijelzőn. 
Figyelem: a mérő automatikusan kikapcsol. 
Kalibrálás 
A mérő egy precíziós elektronikus készülék, amelyet időnként tanácsos nullázni, különösen meleg ill. hideg időben. A 0 beállítás 
ellenőrzése: rövid időre nyomja rá a mérőt a szelepre. Ilyenkor nem fontos a pontos rácsatlakozás. Csak kis mennyiségű levegőnek kell a 
készülékbe jutni. Amikor kijelzőn 00.0 jelenik meg, azonnal vegye le a műszert, és a készülék kalibrálva van. 
Mi a teendő, ha: 
-Semmi nem látható a kijelzőn (üres kijelző vagy nullát jelez): 
Olvassa el ismét az útmutatót, és aszerint járjon el. Ha továbbra sem működik a műszer, nézze meg a Garancia és szerviz pontot. 
-L üzenet jelenik meg a kijelzőn 
Az elem kimerült, ld. a Garancia és szerviz pontot. 
-Szokatlanul magas vagy alacsony értéket mér  
Bizonyosodjon meg arról, hogy nem szökik a levegő a mérés során, valamint hogy hideg abroncson méri a légnyomást, amely még nem 
futott a mérést megelőzően 7 órán át. 
Hasznos tanácsok: 
Mindig a gyártó által javasolt nyomást alkalmazza, ami hideg gumiabroncsra vonatkozik. 
Az elektronikus modul és az elem gyárilag le van zárva, nincs szervizelendő alkatrész. 
A készülék tisztogatása nedves puha ruhával történik. Nem szabad vízbe vagy folyadékba mártani, vagy azzal lefújni. 
Garancia és szervíz 
A gyártó cég anyag vagy szerelési hiba miatt bekövetkező meghibásodás esetén 2 évig ingyenesen javítja a készüléket (a lítium 
gombakkumulátorra 10 év a garancia). A garancia nem vonatkozik a rendellenes használatból eredő meghibásodásra. 

A készülék kinyitása a garancia elvesztésével jár. 


