
MANOMETRU DIGITAL AUTO, LASERLINER TIRECHECK 
Cod produs: 1519081 
 

Manual de utilizare  
 

 
 

Citiţi în întregime manualul de utilizare. Respectaţi toate instrucţiunile de utilizare. Păstraţi manualul de utilizare şi înmânaţi-
l altor persoane care ajung să folosească acest produs.  
 

Funcţionare/utilizare  
Aparatul de măsură verifică rapid presiunea pneurilor şi totodată determină adâncimea profilului anvelopelor. Datorită displayului 
LC iluminat valorile măsurate pot fi citite direct pe ecran.  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Evitaţi contactul cu umiditatea. Utilizaţi pe cât posibil aparatul în spaţii închise sau în spaţii exterioare protejate. 
Feriţi aparatul de stress mecanic, temperaturi foarte mari sau vibraţii puternice.  
Nu folosiţi aparatul de măsură decât numai în domeniul de presiune de maxim 6.85 bari indicat la datele tehnice. O presiune mai 
mare poate reprezenta un risc de siguranţă.  
Respectaţi reglementările de siguranţă locale şi naţionale atunci când evaluaţi rezultatele măsurătorilor. O adâncime a profilului 
anvelopelor ≤ 1,6 mm reprezintă de obicei un risc de siguranţă. De aceea vă recomandăm să înlocuiţi anvelopele într-un atelier de 
specialitate.  



Adâncimea profilului se determină pe toată suprafaţa de rulare. Valoarea care contează este cea mai mică valoare măsurată.  
Dacă valoarea presiunii din pneuri nu este cea corectă, atunci acest lucru poate influenţa în mod negativ siguranţa în trafic, precum 
şi durata de viaţă a anvelopelor. De aceea setaţi valoarea optimă de presiune a pneurilor pentru maşina dvs.  
Setaţi aparatul de măsură numai conform domeniului său de utilizare şi în conformitate cu datele sale tehnice. Nu sunt permise 
modificarea sau reconfigurarea aparatului. În caz contrar se pierde valabilitatea aprobărilor tehnice pentru acest produs.  
Aparatul nu este o jucărie şi nu are ce căuta în mâinile copiilor.  

 
 
1 Conector ventil: măsurarea presiunii pneurilor 
2 Display LC iluminat 
3 Întrerupător on/off; comutare unităţile de măsură psi/bari 
4 Analizor adâncime profil  
5 Compartiment baterii (partea posterioară) 
 

 
a Afişare valoare măsurată 
b Unitate de măsură psi 
c Unitate de măsură bar 
d Unitate de măsură mm 
 
 
 

 

1 Instalarea bateriilor  
Deschideţi compartimentul baterii şi instalaţi bateriile conform simbolurilor pentru instalare. Respectaţi polaritatea 
corectă.  

 
2 ON OFF 

 
Funcţia decuplare automată (auto-off) 
Aparatul de măsură se opreşte automat după 90 de secunde de inactivitate; în acest fel se economisesc rezervele de 
energie ale bateriilor.  
 

3 Măsurarea presiunii pneurilor 
1. Porniţi aparatul. Se aprinde displayul LC, iar după 2 sec. pe ecran apare „0.0”. 
2. Alegeţi unitatea de măsură psi sau bar prin apăsarea tastei 3.  

Comutare între unităţile de măsură psi (pound/inchi²) şi bar:  
3. Introduceţi conectorul ventil (1) pe ventil.  

Valoarea măsurată poate fi direct citită. 
 
La pornire aparatul activează ultimul mod de măsurători selectat.  

 
 



 4 Determinarea adâncimii profilului  
1. Porniţi aparatul. Se aprinde displayul LCD, iar după 2 sec. pe ecran apare „0.0”.  
2. Deplasaţi analizorul adâncime profil (4) corespunzător adâncimii profilului. Pe displayul LCD apare valoarea măsurată în 

mm.  
 

Date tehnice 
Măsurarea presiunii pneurilor  
Domeniul de măsurare 
 
Precizie 
Rezoluţie  
Măsurare adâncime profil  
Domeniul de măsurare 
Precizie 
Rezoluţie 
 

Decuplare automată 
Temperatura de depozitare 
Temperatura de funcţionare 
Umiditate relativă 
 

Alimentare:  
Dimensiuni (l x Î x A) 
Greutate (inclusiv baterii) 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.  
 
Reglementări UE şi eliminarea deşeurilor 
Aparatul îndeplineşte toate normele necesare comerțului de bunuri în interiorul UE. Acest produs este un aparat 
electric, iar eliminarea sa se face conform directivei europene privind deşeurile de aparate electrice şi electronice.  
Pentru mai multe informaţii şi instrucţiuni de siguranţă vezi:  
www.laserliner.com/info 
 


