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Funkcje 

A.1. Włączanie zasilania: 

1. Naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz, aż 

zobaczysz „włączony” i usłyszysz jeden sygnał, 

a następnie zwolnij klawisz. 

2. Wyświetlone zostanie wcześniej zmierzone 

ciśnienie. 

A.2. Kasowanie pamięci 

1. Aby wykonać kolejny pomiar, po prostu zrób 

to ponownie, bez konieczności usuwania 

wartości ekranu. 

2. Dostępne jest ręczne czyszczenie. Naciśnij i 

przytrzymaj dowolny klawisz, aż na ekranie 

pojawi się „CLE” i usłyszysz jeden sygnał 

dźwiękowy, a następnie zwolnij klawisz, 

wartość ciśnienia będzie czysta. 

A.3. Wybór trybu obliczania „CAL” lub tryb regulacji 

„AJS” 

1. Naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz przekazując 

„CLE” i słysząc jeden dźwięk, aż pojawi się 

„CAL” (lub „AJS”) i usłyszysz 2 sygnały, a 

następnie zwolnij klawisz. 

2. Jeśli pojawi się „AJS”, postępuj podobnie, aby 

przełączyć z powrotem do trybu „CAL”. 

3. Jeśli pojawi się „CAL”, zrób to ponownie, aby 

przełączyć z powrotem do trybu „AJS”.  

A.4. Wybór żądanej skali pomiaru 

1. Naciśnij prawy przycisk za każdym razem, aby 

wybrać żądaną skalę od PSI, BAR, kg/cm2 do 

kPa. 

A.5. Pomiar ciśnienia 

1. Ustaw tryb „CAL” (patrz A.3), wybierz żądaną 

głowicę zaworu i kąt obrotu. 

2. Nasunąć głowicę zaworu na zawór opony i 

przytrzymać przez około 1 do 3 sekund 

(sygnały dźwiękowe) 

3. Zdejmij manometr i odczytaj ciśnienie. 

A.6 Podświetlenie panelu LCD i latarka LED 

1. Naciśnij lewy przycisk za każdym razem, aby 

aktywować następujące trzy działania w 

obiegu: Podświetlenie LCD - podświetlenie z 

latarką - oba światła wyłączone. 

 

 

A.7 Automatyczne wyłączanie / ręczne wyłączanie 

1. Po pewnym czasie bez dalszej aktywacji 

miernik wyda dźwięk ostrzegawczy, a 

następnie wyłączy się. 

2. Aby ręcznie wyłączyć miernik, naciśnij i 

przytrzymaj prawy klawisz, aż wyświetli się 

„OFF” i usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a 

następnie zwolnij klawisz, usłyszysz kolejne 2 

sygnały dźwiękowe i wyłączy się. 

A.8 Pamięć ostatniego ciśnienia 

1. Przed automatycznym wyłączeniem miernik 

zapisuje ciśnienie w pamięci. Pojawi ono się 

przy następnym włączeniu zasilania. 

B. Wymiana baterii 

1. za pomocą monety odkręć pokrywkę baterii. 

2. Za pomocą śrubokręta/długopisu wyjmij starą 

baterię. 

3. Wymień na nową baterię CR2032, strona „+” 

musi być skierowana do góry. 

C. Szczegóły techniczne 

1. Tryb „CAL” (Obliczanie) to tryb pomiaru. 

Mierzy i utrzymuje maksymalne ciśnienie 

wyjęte po odłączeniu od zaworu. 

2. Tryb „AJS” (Regulacja) pokazuje aktualne 

odczyty ciśnienia. Po odłączeniu od zaworu 

opony odczyty będą wynosić 0,0 PSI. 

3. Podczas wypuszczania powietrza przez 

naciśnięcie przycisku odpowietrzającego 

odczyt odpowiada bieżącej wartości ciśnienia 

w trybie „AJS”, ale utrzymuje się na poziomie 

maks. wartość w trybie „CAL”. 
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