
ATENÇÃO! Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho.

CALIBRADOR DE GATILHO LYMAN

• Instalação da bateria

Remova a tampa do compartimento de bateria puxando para baixo.
Instale uma bateria alcalina (*) de nove volts (9 v) e recoloque a tampa.
(*) Bateria não incluída.

• Instalação da vareta do gatilho.

Instale a vareta introduzindo a mesma no receptáculo.
Ajuste na posição desejada.
Pressione o anel contra o receptáculo para travar na posição desejada.

• Como utilizar:

Aperte o botão redondo (Ready) uma vez para ligar o aparelho. 
A tela LCD vai se iluminar.Coloque o rolete plástico bem em frente ao gatilho, mas sem tocar no mesmo (Fig.2).
Pressione novamente o botão redondo (Ready). Você vai ouvir um bipe indicando que o aparelho está pronto 
para ser usado. Para melhores resultados mantenha a vareta paralela ao cano da arma enquanto estiver afer-
indo o peso do gatilho (Fig.2).
Puxe o calibrador lentamente em linha reta para trás (Fig.2). Puxe em um movimento lento e constante até a 
liberação do gatilho. 

• Observações Importantes:

 - Tenha o cuidado de executar o movimento corretamente. Qualquer leitura falsa será adicionada a média. 
- O aparelho fornece a média das últimas dez (10) leituras. 
- Aperte o botão AVG para obter a média. 
- Caso sejam realizadas mais do que dez (10) leituras consecutivas, a média será dada apenas para as últimas 
dez (10). 
- Aperte o botão CLR para limpar as últimas medidas e recomeçar com novas aferições. 
- Pequenas leituras podem aparecer na tela quando o calibrador for movimentado para sua posição original. - Pequenas leituras podem aparecer na tela quando o calibrador for movimentado para sua posição original. 
Estes números não são preocupantes, pois, variações de até trinta e uma gramas (31g), não serão registradas. 
- NUNCA aplique pesos maiores de 5,4kg ao calibrador, isto pode resultar em um dano permanente ao aparel-
ho. - 
NÃO utilize o calibrador em temperaturas inferiores a zero grau Celsius e superiores a quarenta graus Celsius.   
• Armazenagem. Este é um instrumento delicado e, portanto, seu manejo e sua armazenagem devem ser 
cuidadosos. Lembre de retirar a bateria quando for guardar o aparelho por um longo período. Mantenha ao 
abrigo do sol, chuva e umidade.  

• Botões e sinais de tela. 

AVG = Mostra a média das últimas dez (10) pesagens. 
LBS/GM = Mostra as medidas em Libras ou em Quilos. 
CLR = Limpa todas as pesagens. CLR = Limpa todas as pesagens. 
READY = Liga o aparelho e inicia a pesagem. Quando a tela mostrar o sinal “LO” significa que a bateria está 
fraca. O calibrador vai se desligar automaticamente após três (3) minutos sem ser usado. 


