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Brukermanual
01:

Dekktrykkmåleren slås på ved å trykke på knappen. LCD skjermen
med blått bakgrunnslys er inneholdende en visning av valgt
måleenhet, og måleenheten psi, bar eller kPa velges ved å trykke på
den samme knappen.

02:

Lufttrykket i dekket måles ved å plassere tilkoplingsstussen på
dekkventilen, og la den bli på dekkventilen i rundt ett sekund til
lufttrykket vises på LCD skjermen. Lufttrykket blir stående på LCD
skjermen i rundt 10 sekunder og nulles deretter ut. Tilkoplingsstussen
er inneholdende blå LED belysning for enkelt å finne dekkventilen
også i mørke.

03:

Dekktrykkmåleren slås av ved å trykke på knappen og holde denne
inne i rundt ett sekund. Dersom den ikke slås av manuelt så slås den
automatisk av etter å ha vært urørt i rundt 30 sekunder.

04:

Dekktrykkmåleren gis strøm fra fem LR44 (AG13)
knappecellebatterier. Batteriene skiftes ved å ta bort batteriluken som
er festet med en stjerneskrue. Dersom batteriluken har satt seg noe
så løsnes den enkelt ved å plassere eksempelvis fingerneglen langs
kanten av den. Batteriene settes enklest i ved først å sette i batteriet
med fjærkontakt for så å sette i de resterende batteriene.

Måleområde:
Måleområdet strekker seg til 100 psi, med 0.5 psi på måleskalaen.
Generelt om lufttrykk i dekkene:
Riktig lufttrykk i dekkene spiller en viktig rolle med tanke på dekkenes levetid, bilens kjøreegenskaper
og ikke minst din egen komfort og sikkerhet. De mange dekkprodusentene anbefaler alle sammen at
lufttrykket sjekkes regelmessig, gjerne annenhver uke, og justeres dersom nødvendig. Dekkenes
veigrepsevne reduseres dersom lufttrykket enten er for lavt eller for høyt, det resulterer i at dekkene
slites hurtigere eller ujevnt, og det resulterer også i dårligere kjøreegenskaper som forblir direkte farlig
eksempelvis ved kurvekjøring i stor hastighet. Lufttrykket skal alltid sjekkes når dekkene er kalde, og
ikke når de er varme etter en kjøretur, og husk samtidig å sjekke reservehjulet. Dekktrykkmåleren kan
plasseres eksempelvis i hanskerommet på bilen for alltid å ha den tilgjengelig.

