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Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. 
Glabājiet šo instrukciju drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to lietot. 

Digitālais Manometrs 
GL-0801A

Lietošanas instrukcija

LV

Komplektācija:
-Manometrs
-Lietošanas instrukcija

Daļas:
1. LCD Displejs
2. Spiediena mērīšanas vārsts
3. Vadības poga - ieslēgšana un 
mērvienību izvēle
4. Vārstu apgaismojuma
lampiņa

Mērvienības:
psi, bar, kPa, kgf/cm2

Tehniskie parametri:
Materiāls: hromēts misiņš
mērīšanas diapazons: no 0 līdz 7 bāriem, ti, 0 - 100 psi

Lietošana:
Manometrs ir piemērots vieglajām automašīnām,
komerctransportam, vieglajām kravas automašīnām, kā 
arī citiem transportlīdzekļiem, kuriem nepieciešams
izmērīt spiedienu līdz 100 psi (7 bar).
Ērtai lietošanai tas ir aprīkots ar spožu LCD displeju un
vārstu apgaismojumu ērtai mērījumu veikšanai arī tumsā.

Riepu spiediena mērīšana:
Atskrūvējiet vārsta vāka vāciņu. Nospiediet vadības 
pogu. Nospiediet atkārtoti, lai izvēlētos vēlamo spiediena 
mērvienību.
Uzspiediet manometetru uz riepas vārsta - savienojumam 
jābūt ciešam, lai nodrošinātu efektīvu mērījumu. Displejā 
tiks uzrādīts veiktais mērījums izvēlētajā mērvienībā.
! Pēc aptuveni 25 sekundēm ierīce pati izslēdzas.

Barošana:
Lai nomainītu baterijas: noņemiet abas skrūves, kas 
atrodamas ierīces apakšā. Vienkārši noņemiet vāku un
nomainiet baterijas. Nomainot tās, pārliecinieties, ka
baterijas ir ievietotas pareizā polaritātē (+ / - ).
Uzlieciet vāciņu un nostipriniet atpakaļ ar skrūvēm.

Barošanas bloks elektronikas mērīšanai: 1 x 3 V LR 
2032. Barošanas avots vārstu apgaismojumam un 
displeja apgaismojumam: 3 x 1,5 V AG-13

Apkope:
Tīrot, neiegremdējiet ierīci tekošā ūdenī, tas var to
sabojāt. Tīriet tikai ar mīkstu, mitru drānu un, ja
nepieciešams, ar vieglu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam
noslaukiet visas ierīces daļas sausas.
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VIDES AIZSARDZĪBA
Produkta kalpošanas laika beigās, vai gadījumā, ja tā remonta izmaksas pārsniegtu jaunas preces 
iegādes cenu -neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Lai pareizi iznīcinātu produktu, lūdzu, 
nogādājiet to paredzētajās atkritumupieņemšanas vietās.Nodrošinot pareizu un pienācīgu produkta 
utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciāli negatīvas sekasapkārtējai videi un citu cilvēku veselībai. 
Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vaituvāko atkritumu savākšanas 
punktu. Nepareiza šāda veida atkritumu izvešana var radīt sekas, saskaņā ar attiecīgāsvalsts
normatīvo regulējumu.
SERVISS
Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot 
produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat 
modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādīju-mus. Ne ražotājs, ne 
mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. 
Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu,sazinieties ar izplatītāju. Trešo 
personu veiktie remonti padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam 
produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai 
validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās 
pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.
GARANTIJA
Ierīces garantija neattiecas:
·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam).
·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, 
klimatiskie apstākļi utt.).
·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla 
rezultātā.
·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 
pārslogošanas rezultātā. 

Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu 
atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas 
atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, 
detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.
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