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Joonis 2. LCD-ekraani ikoonid 
Täname, et ostsite uue Uni-T mõõturi. Et seadet õigesti kasutada, lugege enne 
mõõturi kasutamist kogu kasutusjuhendi tekst hoolikalt läbi. Kui te olete selle juba 
läbi lugenud, siis soovitame teil hoida juhendit korralikult mõõturiga koos või hoida 
seda kohas, kust te saate selle vajadusel iga hetk lugemiseks võtta. 

Piiratud garantii ja piiratud vastutus 
Uni-T annab garantii, et selle toote materjalidel ja toimimisel ei esine aasta jooksul 
peale toote ostmist defekte. Garantii ei kehti, kui kahju on tekkinud õnnetuse, 
hooletuse, väärkasutuse, remontimise, reostuse, valesti kasutamise või valesti 
käitlemise tagajärjel. Edasimüüjal ei ole õigust anda Uni-T nimel ühtegi muud 
garantiid. Juhul kui garantiiperioodi ajal on vaja seadet hooldada, võtke ühendust 
lähima Uni-T poolt volitatud teeninduskeskusega, et saada toote tagastamise 
kohta volitusteavet; seejärel saatke toode koos probleemi kirjeldusega 
teeninduskeskusesse. 
See garantii võib olla teie ainuke kompensatsioon. Lisaks ei anna Uni-T ühtegi 
otsest ega kaudset garantiid, nt kaudset garantiid, mis on kohaldatav teatavaks 
erieesmärgiks. Samuti ei vastuta Uni-T ühegi erakordse, kaudse, juhusliku ega 
hilisema kahju eest, mille on põhjustanud mistahes põhjus või oletus. Kuna mõned 
osariigid ega riigid ei luba kaudset garantiid ning juhuslikku ja hilisemat kahju 
piirata, siis ei pruugi eelmainitud vastutuse piirangud ja eeskirjad teile kehtida. 

 

I Toote ülevaade 
 

 
Joonis 1. Digitaalse rehvimõõturi UT376 osad 

 
 

① LED-valgusega otsak 

② Valge LED-taskulamp ⑤ Turvavöö lõikur 

③ Turvahaamer ⑥ Lülitinupp 

④ Taskulambi lüliti ⑦ Ekraan 
 

II Kasutusjuhend 
1. LCD-ekraani ikoonide tähendused 

Nr Tähendus 
① Rehvirõhu ala ekraanil ④ Rehvirõhu näidik (ühik: bar) 

② Patarei tühjenemise viip ⑤ Rehvirõhu näidik (ühik: kPa) 

③ Rehvirõhu näidik (ühik: psi) ⑥ Rehvirõhu näidik (ühik: kgf/cm2) 
 

2. Manuaalne käivitus/väljalülitus 
Kui seade on välja lülitatud, vajutage lühidalt lülitinuppu [ ] ning mõõtur hakkab 

tööle. Kui seade töötab, hoidke lülitinuppu [ ] all ning mõõtur lülitub välja. 

3. Automaatne käivitus/väljalülitus 
Kui seade on välja lülitatud ja mõõtur tuvastab teatud rõhu, siis tähendab see, et 
määratakse rehvirõhk. Mõõtur hakkab automaatselt tööle ning rehvirõhk kuvatakse 
ekraanil. Kui seade on sisse lülitatud ning rõhku ei tuvastata ja ühtegi teist toimingut ei 
tehta, lülitub mõõtur automaatselt välja. 
4. Näidu määramine ja hoidmine 
Rehvirõhu määramiseks suunake otsak rehvi ventiilile ning vajutage sellele. 
Kui rehvirõhk on määratud, kuvatakse mõõtmise tulemust ekraanil umbes 10 
sekundit, seejärel näit lähtestatakse. 

5. Rehvirõhu ühikute ümberlülitamine ekraanil 
Kui seade töötab, jätkake lülitusnupule [ ] vajutamist, rehvimõõturi ühikuid ekraanil 
saab ümber lülitada. Teisendamiseks on neli ühikut: psi, bar, kPa ja kgf/cm2. 

6. Patarei tühjenemise viip 
Kui patarei pinge on madalam kui 2,1 VDC, kuvatakse mõõturi käivitamisel 
LCD-ekraani ülemises paremas nurgas ikoon  ning toite madalast võimsusest 
annab märku ka viip „LO“. Kui patareid on tühjaks saanud, peab kasutaja need uute 
vastu vahetama. Vastasel juhul ei hakka mõõtur korralikult tööle. 

III Toote spetsifikatsioon 
Mõõtmise vahemik: 5~99 psi; 0,35~6,85 bar; 35~685 kPa; 0,35~7,00 kgf/cm2. 
Tulemus: 0,5 psi; 0,05 bar; 5 kPa; 0,05 kgf/cm2 
Täpsus: ±(1% + 1 LSD) (25 ±5 °C vahemikus 5~99 psi).  
Märkused: 1 kgf/cm2 = 0,98 bar = 98 kPa = 14,2 psi; veaprotsent on kogu skaala 
ulatuse protsent. 

Näitajad 
 

Ekraani 
taustavalgustus 

Valge taustavalgustus, mis läheb automaatselt 
põlema, kui mõõtur sisse lülitatakse. 

Otsaku märgutuli 
Sinine LED-valgus, mis läheb automaatselt põlema, 
kui mõõtur sisse lülitatakse. 

LED-taskulamp Helendav valge LED, mida saab eraldi 
sisse/välja lülitada. 

Mitme ühikuga 
ekraan 

Valida saab nelja rõhuühiku vahel: psi, bar, kPa ja 
kgf/cm2. 

Näidu hoidmine Mõõdetud tulemust hoitakse umbes 10 sekundit 
ja seejärel näit lähtestatakse. 

 

 
Üldine kirjeldus 

Toiteallikas 2x l,5 V AAA-patareid 

LCD-ekraani suurus 24 mm x 32 mm 

Toote värv 426U 

Toote netokaal Umbes 142 g 

Toote mõõdud 164 mm x 86 mm x 30 mm 

Standardses üksikpakendis Mullikile, eestikeelne kasutusjuhend, garantiikaart 

 
IV Hooldus 
1. Palun ärge pange seda toodet keskkonda, mille temperatuur, niiskustase ja õhurõhk 

ei vasta toote kasutustingimustele. Vastasel juhul saab mõõtmise täpsus kannatada 
või toode kahjustada. 

2. Palun ärge võtke sisemist seadet ega korpust lahti. 
3. Korpust võib kuiva lapiga õrnalt puhastada. Palun ärge kasutage märga lappi; vesi ei 

tohiks tootesse siseneda. 
4. Kui toode saab tugevaid lööke või vibratsioone, võib selle töötulemus väheneda. 
 

Tootja: 
Uni-Trend Technology (China) Limited  
No 6, Gong Ye Bei 1 st Road 
Songshan Lake National High-Tech lndustrial  
Development Zone, Dongguan City  
Guangdong Province 
China 
Postiindeks 523 808 
Peakontor: 
Uni-Trend Group Limited  
Rm901, 9/F, Nanyang Plaza  
57 Hung To Road 
Kwun Tong 
Kowloon, Hong Kong 
 Tel (+852) 2950 9168 
Faks (+852) 2950 9303 
E-post: info@uni-trend.com 
http://www.uni-trend.com 

Automaatne väljalülitus Kui seadet umbes 20 sekundi jooksul ei 
kasutata, lülitub mõõtur automaatselt välja. 

Automaatne käivitus Kui rehvirõhk on tuvastatud, lülitub mõõtur 
rehvirõhu määramiseks automaatselt sisse. 

Patarei tühjenemise 
indikaator 

Kui patareide pinge on väiksem kui 2,1 V, 
kuvatakse mõõturi käivitumisel patarei 
tühjenemise viip. 

Turvahaamer Mõõturil on turvahaamri funktsioon ja seda 
saab hädaolukorras kasutada. 

Turvavöö lõikur Mõõturil on turvavöö lõikuri funktsioon ja 
seda saab hädaolukorras kasutada. 

Töötamistemperatuuri 
tingimused 0 °C ~ 45 °C 

Niiskustingimused 
töötamiseks 30% RH ~ 80% RH 

Hoiustamistemperatuuri 
tingimused -10 °C ~ 60 °C 

Niiskustingimused 
hoiustamiseks 20% RH ~ 90% RH 

Õhurõhk Keskkonnas, kus keskmine õhurõhk on 1 bar. 

mailto:info@uni-trend.com
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