
MANOMETRU DIGITAL 

Cod produs: 840785  

 

 

Pentru siguranţa dumneavoastră, verificaţi-vă în mod regulat presiunea din cauciucuri. Presiunea 

aerului trebuie măsurată doar când cauciucurile sunt reci. Aceste instrucţiuni de utilizare fac 

parte din pachet. Conţin informaţii importante în ceea ce priveşte utilizarea produsului. Ţineţi 

cont de ele şi păstraţi-le pentru referinţe viitoare. 

 

 

Caracteristici tehnice 

Afişaj:      LCD 3 ½ digiţi 

Alimentare     3 V 

Consum     3 mW 

Precizie     ± 1% 

Gama de presiune    0,05 - 11,0 bari 

Temperaturii de funcţionare   -10°C ... +40°C 

 

Atenţie! 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau pagube rezultate din 

utilizarea improprie a produsului dacă produsul a fost utilizat impropriu sau fără să se 

ţină cont de instrucţiunile de operare. Garanţia va expira! 

Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea necorespunzătoare 

a aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta. Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu mare 

atenţie instrucţiunile de operare! 

 

Domeniu de aplicare 

Manometrul pentru verificarea presiunii pneumatice indică exact presiunea din pneurile maşinii 

dvs. sau a motocicletei. Presiunea apare afişată pe display-ul LCD de 3 ½ digiţi. Protejaţi 

manometrul de orice şoc mecanic. Funcţionează cu baterii buton de 3 V. 
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Instrucţiuni de securitate 

Bateriile uzate care au indicat pe ele faptul că pot fi reutilizate, trebuie reciclate. 

Cele care sunt uzate devin inutilizabile şi trebuie depozitate într-o pubelă specială 

conform normelor europene în vigoare.  

Instalaţi bateriile, respectând polaritatea corectă. 

Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.  

Nu lăsaţi bateriile uzate în aparat, pentru că pot avea loc scurgeri de substanţe corozive care pot 

dăuna atât aparatului cât şi sănătăţii dvs. De asemenea, pot distruge compartimentul bateriilor din 

aparat. 

Fiţi atenţi ca bateriile să nu fie scurtcircuitate. Nu le reîncărcaţi şi nu le aruncaţi în foc. Risc de 

explozie. 

Când înlocuiţi folosiţi doar baterii noi (nu amestecaţi bateriile noi cu cele vechi). 

 

Funcţionarea 

Înlocuirea bateriilor: 

Respectaţi instrucţiunile de securitate şi polaritatea corectă a bateriilor. Nu folosiţi decât 

baterii buton de acelaşi tip, de pildă CR 2032. 

Dacă este necesară înlocuirea bateriilor, procedaţi astfel:  deşurubaţi partea din spate a aparatului, 

învârtind în sensul acelor de ceasornic. Înăuntru veţi găsi două şuruburi în cruce pe care trebuie 

să le desfaceţi cu o şurubelniţă potrivită. Apoi puteţi desface capacul compartimentului bateriilor. 

Scoateţi bateriile şi înlocuiţi-le cu cele noi. Apoi închideţi la loc capacul în sens invers. 

 

Verificarea presiunii  

1. Scoateţi mai întâi capacul de protecţie al valvei. 

2. Apăsaţi pe butonul ON care se va aprinde. Pe afişaj va apărea „0”. Apoi apăsaţi puternic 

senzorul pe valvă şi presiunea va fi indicată. 

3. După ce aţi verificat presiunea pneurilor, scoateţi senzorul din valvă. Puneţi la loc capacul pe 

valvă. 

4. Afişajul se stinge automat după circa 90 secunde. Dar îl puteţi opri şi manual apăsând din nou 

pe butonul ON. 
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5. Dacă vreţi să reduceţi presiunea pneurilor pe parcursul măsurării, menţineţi senzorul pe valvă 

şi apăsaţi pe butonul de dezumflare. Dacă presiunea pneumatică dorită este afişată pe ecran, 

eliberaţi butonul de dezumflare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 

Conrad Electronics GmbH (Klaus‐Conrad‐Straße 1, D‐92240 Hirschau, Germania). 

www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau 
capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Conrad Germania. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 

de natură tehnică în procesul de fabricație. 
© 2010 German Electronics SRL 
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