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Návod k použití

Měřič tlaku v pneumatikách, digitální,
0,15- 9,50 BAR.

kat. č. 102101

Model:



Pokyny
Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě 
fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu.
Při používání je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a 
seznamte se s návodem.

Funkce a použití
Přístroj slouží k měření tlaku v pneumatikách v rozsahu 0,15 - 9,5 bar. 
Zobrazení v jednotkách: BAR, PSI, kPA, kg/cm²
Návod k použití
1, Stiskněte tlačítko ON dokud se neobjeví na displeji „0.00 BAR“ nebo „0,00 PSI“.
    Poté se krátce ozve pípnutí a přístroj je připraven k provozu.
    Novým - opětovným stiskem tlačítka ON můžete měnit měřící rozsah bar nebo PSI.
2, Přitiskněte nástavec  měřícího přístroje k ventilku. Dávejte pozor, aby při měření neunikal z
    ventilku vzduch.
3, Jakmile se ozve pípnutí, oddalte přístroj od ventilku.
4, Na displeji přečtěte naměřenou hodnotu tlaku.
5, Pro další měření postupujte od bodu 2.

Přístroj se automaticky po 90s vypíná. Při přidržení tlačítka ON cca 5s můžete přístroj vypnout 
manuálně.

Doporučení:
* Tlak měřte pravidelně, správně nahuštěné pneumatiky snižují spotřebu PHM, mají delší život-
   nost a přispívají k bezpečné jízdě.
* Tlak měřte před začátkem jízdy. 
* Dodržujte tlak předepsaný výrobcem pneumatiky.
* Přístroj je bezúdržbový. Podle potřeby čistěte přístroj jemně navlhčenou textilií. 
* Nepoužívejte pro čištění žádné chemikálie.
* Neponořujte přístroj do vody a jiných tekutin.
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Životní prostředí:
Výrobek je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina 
materiálů, které jsou použity na výrobek a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na 
místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami 
ochrany životního prostředí.

Záruční podmínky:
Na záruku se nevztahuje opotřebení jednotlivých dílů, nesprávným použitím a cizím zásahem do 
jednotlivých dílů přístroje.

ZÁRUČNÍ  LIST

 výrobek: Měřič tlaku v pneumatikách, digitální,
0,15- 9,50 BAR.
 kat. č.: 102101

_____________________________________________________________________________

Kontaktní adresa: BGS technic s.r.o., Prokopa Velikého 668, CZ-547 01 Náchod
                             tel.: 491 422 690, www.bgs.cz, e-mail: bgs@bgs.cz

Záruční list uschovejte, v případě reklamace je nutno jej předložit servisnímu technikovi. Při 
uplatňování záruky musí být  výrobek předán v čistém a  kompletním stavu. V případě zásahu do 
jednotlivých dílů bude odmítnuto uplatnění záruky. Bez řádně vyplněného záručního listu a platné-
ho kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na 
případné reklamace brát zřetel.
Na zakoupený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje.

  Datum prodeje:                                                    Razítko a podpis :

______________________                                 ______________________


