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Y�erligare informa�on om appen för P51-870 TITAN™ och 
ManTooth™ finns i användarinstruk�onerna och ManTooth 
snabbstartguide på www.yellowjacket.com.
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To charge the unit, connect the micro usb cable to the micro usb port on the back 
of the device. Connect the opposite end of the cable to the usb port on a charging 

brick or computer. The LED will turn a solid green while the unit is charging.  
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To charge the unit, connect the micro usb cable to the micro usb port on the back 
of the device. Connect the opposite end of the cable to the usb port on a charging 

brick or computer. The LED will turn a solid green while the unit is charging.  

POWER DOWN (Stäng av)- Håll strömbrytarknappen intryckt i tre sekunder eller 
�lls den röda lysdioden släcks.

CHARGING (Laddning)- Anslut mikro-USB-kabeln �ll mikro-USB-porten på 
baksidan av enheten. Anslut den andra änden av kabeln �ll USB-porten på en 
laddningssta�on eller dator. Lysdioden tänds grön när enheten laddas och släcks 
när enheten är fulladdad. ***För iOS-användare- Den här enheten kräver inte den tradi�onella 

Bluetooth-anslutningsprocessen via Bluetooth-inställningsverktyget
på din enhet. I stället navigerar du direkt �ll ManTooth 3.0-appen för
a� upprä�a Bluetooth-anslutningen med di� P51 manometerställ.

ACCESSING DATA LOG FILES (Öppna 
dataloggfiler)- Anslut enheten �ll en dator med 
den medföljande USB-kabeln och slå på 
enheten. P51-870 startar som en drivenhet. 
Dataloggar kan kopieras �ll datorn för 
redigering och lagring. För a� koppla bort 
enheten ska du mata ut den som en 
minness�cka.

ERASING DATA LOG FILES (Radera 
dataloggfiler)- När enhetens minne närmar sig 
maximal kapacitet, uppmanas användaren a� 
rensa minnet vid nästa uppstart. Om du väljer 
YES (ja) kommer alla dataloggfiler på enheten 
a� tas bort.

VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION: Kalibreringen av pekskärmen på din P51-870 kan ha påverkats under frakt.  Gör så här för att snabbt kalibrera om skärmen:
1.  När enheten är påslagen trycker du tre gånger i snabb följd på strömbrytarknappen (det här ska stänga av enheten).
2.  Slå på enheten igen för att snabbt kalibrera.
3.  Tryck på de tre blinkande punkterna som visas på skärmen.  För bästa kalibrering ska du använda ett �nt pekdon för att trycka i mitten av varje punkt.
När kalibreringen är klar startar enheten som normalt.  Denna process visas här:  https://yellowjacket.com/videos/p51-870-recalibration-guide/


