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RENGASPAINEMITTARI 
 
  
 
Asetukset 
- Aloita paineenmittaus tilasta ”000,0”. Paina ”zero” nappia 5 sekuntia, jolloin painemittari menee ”set-up” eli 

asetus tilaan.  
- “-1-“, “-2-“, “-3-“, “-4-“, “-5-“, “end” vuorottelevat näytöllä. Vapauta “zero” nappi kun olet haluamiesi asetus-

ten kohdalla.  
 
”-1-”  ”Continue” / ”peak&hold”: painelukemien valinta 
Paina ”zero” nappia valitaksesi ”cont” tai ”hold”. Mikäli näyttö ehtii välkähtää 10 kertaa ennen valintaa, asen-
nuksia ei tallenneta ja laite palautuu automaattisesti paineenmittaus tilaan. 
Valittaessa kohta ”cont”, laite mittaa paineenvaihtelun arvot ja ne näkyvät näytöllä. Valittaessa kohta ”hold”, 
laite pitää mitatun maksimipaineen lukeman näytöllä ”peak&hold” tilassa. ”Hold” kuvake näkyy näytöllä käyttä-
jän tiedoksi. 
 
“-2-“  Näytön sammutus valinnat 
Paina “zero” nappia valitaksesi “Aon” tai “Aoff”. 
“Aon” tarkoittaa, että näyttö pysyy päällä. “Aoff” tarkoittaa, että näyttö sammuu automaattisesti tietyn ajan jäl-
keen. Mikäli näyttö ehtii välähtää 10 kertaa ennen valintaa, laite palautuu automaattisesti ”Aoff” asetuksiin. 
”Aoff” tilassa paina ”zero”(-) tai ”on”(+) nappia laskeaksesi tai nostaaksesi näytön sammumisaikaa. Sammu-
misajan saa valittua 5-1275 sekunnin väliltä. 
Laite palaa automaattisesti paineenmittaus tilaan kolmen sekunnin kuluttua valinnasta.  
 
”-3-”  Paineyksiköiden valinta 
Paineyksiköiden valinta tilassa bar, kPa, PSI ja kgf/cm² näkyvät toistuvasti vuorotellen näytöllä. Paina ”zero” 
nappia kun haluamasi yksikkö näkyy näytöllä.  
Laite palaa automaattisesti takaisin paineenmittaus tilaan valintasi jälkeen.  
 
”-4-”  Korkein näytettävä painelukema 
Paina ”zero”(-) tai ”on”(+) nappia laskeaksesi tai nostaaksesi korkeimman näytöllä näkyvän painelukeman 
arvoa. Korkein lukema tulee valita väliltä 13,17~17,23bar (200~250,8PSI). 
Laite palaa automaattisesti paineenmittaus tilaan kolmen sekunnin kuluttua valinnasta. 
 
”-5-”  Alin näytettävä painelukema 
Paina ”zero”(-) tai ”on”(+) nappia laskeaksesi tai nostaaksesi alimman näytöllä näkyvän painelukeman arvoa. 
Alin lukema tulee valita väliltä -3,48~0.00bar (-50,8~0,0PSI). 
Laite palaa automaattisesti paineenmittaus tilaan kolmen sekunnin kuluttua valinnasta. 
 
”End”  Palaa paineenmittaus tilaan 
 
Pariston vaihtaminen 
- Työnnä pariston kansi varovaisesti sivuun.  
- Ota vanha paristo pois ja korvaa se uudella (0.9V paristo). 
- Huomioi pariston navat (+/-) ja aseta paristo oikein päin. 
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TYRE INFLATOR 
 
  
 
Set-up functions 
- Start from pressure measure mode “000,0”. Press “zero” button for 5 seconds, pressure gauge will go into 

“set-up” mode  
- “-1-“, “-2-“, “-3-“, “-4-“, “-5-“, “end” will take turns on the screen, release the “zero” button to required set-up 

function: 
 
“-1-“  “Continue” / “peak&hold” pressure readings selection 
Press “zero” button to select “cont” or “hold”. If the screen blinks 10 times before selection, no changes are 
saved and the pressure gauge will return to pressure measure mode. 
When choosing “cont”, the fluctuated pressure values are measured and shown on the screen. When choos-
ing “hold”, the maximum measured pressure reading will be held on the screen under “peak&hold” mode. A 
“hold” icon will be shown on the screen to inform user. 
 
“-2-“  Screen turnoff selection 
Press “zero” button to select “Aon” or “Aoff”. 
“Aon” means that the screen stays on. “Aoff” means that the screen will automatically turn itself off after a pe-
riod of time. If the screen blinks 10 times without saving the settings, it will go back to “Aoff” set-up mode. 
When “Aoff” mode is selected press “zero”(-) or “on”(+) button to lower or raise the automatic turnoff time. The 
timeframe can be chosen from 5-1275 seconds.  
3 seconds after the selection the screen returns to pressure measure mode.  
 
“-3-“  Selection of pressure unit 
In the pressure units selection mode bar, kPa, PSI and kgf/cm² repeatedly take turns to show on the screen. 
Press the “zero” button when required pressure unit shows on the screen.  
The screen returns to pressure measure mode after the selection.  
 
“-4-“  Upper limit  of pressure displayed 
Press “zero”(-) or “on”(+) button to lower or raise the highest pressure displayed on the screen. The pressure 
value can be chosen from 13.75~17.23bar (200-250PSI).  
3 seconds after the selection the screen returns to pressure measure mode.  
 
“-5-“  Lower limit of pressure displayed 
Press “zero”(-) or “on”(+) button to lower or raise the lowest pressure displayed on the screen. The pressure 
value can be chosen from -3,48~0,00bar (-50,8~0,0PSI).  
3 seconds after the selection the screen returns to pressure measure mode. 
 
“End”  Go to pressure measure mode 
 
Replacing the battery 
- Carefully push away the battery cover. 
- Pick up the old battery and replace with a new one (0.9V battery). 
- Pay attention on correct battery orientation (+/-). 
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