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Návod k obsluze 
VÝŠKOMĚR DIGITÁLNÍ 

ABSOLUTE ZERO

3022-05-020 3022-05-060
3022-05-030 3022-05-080
3022-05-050 3022-05-100

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Rozlišení: 0.01mm
Opakovatelnost: 0.01mm
Technický standard: JB5609-91
Maximální rychlost odpovědi : 1m/s
Napájení: 1x knoflíková baterie (1.55V)

OPERACE

1) Osušte povrch ochranného štítku a vyčistěte základnu a měřicí čelist.
2) Vyčistěte pracovní plošinu a umístěte na ní výškoměr. 
Uvolněte aretační šroubek, posuňte posuvem pro kontrolu, zda LCD a všechna tlačítka pracují správně.

3) Nastavení výchozího bodu měření:
a. Obvykle nulový body měření je povrch pracovní plošiny.
Dejte měřicí čelist a povrch pracovní plošiny, tak aby se lehce dotýkali (měřicí síla je okolo 3-5N), hodnota na 
LCD by měla být 0, nebo stiskněte tlačítko ON/OFF/ZERO pro nastavení 0.

b. Pokud je objekt měření mimo rozsah výškoměru, zvedněte základnu s blokem. Pak je nulový bod povrch 
plošiny a výchozí bod je povrch bloku nebo objektu. Pokud je výchozí blok, nastavení výšky bloku (výška by 
měla být naměřena přesnějším nástrojem). Jestliže je výchozí bod povrch měřeného objektu, nastavte výšku 
povrchu (výška je navržená hodnota nebo skutečná hodnota podle aktuálních potřeb).

VÝMĚNA BATERIE
Pokud displej bliká, nebo dokonce nezobrazí, sundejte kryt baterie, jak ukazuje šipka a vyměňte za novou 
(SR44, 1. 55V). Jestliže jste baterii zakoupili v tržnici, nemusí správně pracovat (Napětí baterie se může snížit 
při dlouhodobému skladování, může se také samovolně vybít), neváhejte kontaktovat dodavatele.
Pozn.: Kladný pól baterie musí směřovat ven. Po výměně baterie znovu nastavte výchozí bod měření.

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLOU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,…). MĚŘIDLO 
MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE 
UZNÁVÁNY.

KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika
KINEX Measuring a.s., ul. 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika



http://www.kinexmeasuring.com           http://shop.kinexmeasuring.comhttp://www.kinexmeasuring.com           http://shop.kinexmeasuring.com

POKYNY PRO ÚDRŽBU
1) Před použitím výškoměru, vyčistěte povrch ochranného štítku čistým suchý, hadříkem (nebo hadříkem 
nasáklým v čistícím oleji).
2) Pracovní podmínky: Teplota : 5—40°C,  Relativní vlhkost: < 80%
Zabraňte vniknutí kapaliny na ochranný štítek.
3) Nikdy nevystavujte jakoukoliv část elektrickému napětí, mohlo by dojít k poškození elektroniky.
4) Nastavte správně výchozí bod měření (viz Operace). 
Nepoužívejte tlačítko ON/OFF/ZERO bezúčelně, mohlo by dojít k nepřesnostem měření.

ČÁSTI MĚŘIDLA
1) Základna
2) Kryt baterie
3) Tlačítko SET
4) Aretační šroubek
5) Tlačítko TOL
6) Datový výstup
7) Tlačítko ON / OFF / ZERO
8) Jemné nastavené posuvu
9) Stupnice
10) Ochranný štítek
11) Stopper
12) LCD Displej
13) Tlačítko HOLD
14) Tlačítko ABS
15) Změna jednotek mm/inch
16) Posuvník
17) Svorka čelistí
18) Měřicí čelist

FUNKCE TLAČÍTEK
ABS: přepínací tlačítko mezi relativní / absolutní měření
Elektronická část v absolutním módu měření, pokud je měřidlo zapnuté (na displeji není INC) a zobrazuje 
absolutní nulu. Posuňte elektronickou částí pro start absolutního měření.
Stiskněte tlačítko ON/OFF/ZERO (ne déle než 3 vteřiny) a nastavte aktuální pozici jako absolutní nulu.

Stiskněte tlačítko ABS, pokud jste v relativním módu měření a displej zobrazuje INC.
Zobrazovaná hodnota je hodnota relativního měření. 
Posuňte elektronickou částí pro start relativního měření. 
Stiskněte tlačítko ON/OFF/ZERO (ne déle než 3 vteřiny) pro nastavení aktuální pozice jako relativní nuly.

ON/OFF/ZERO: zapnutí a vypnutí / nastavení nuly
Stiskněte tlačítko ON/OFF/ZERO (ne déle než 3 vteřiny) v relativním módu měření a nastavte stávající pozici 
jako relativní nulu.
Stiskněte tlačítko ON/OFF/ZERO (ne déle než 3 vteřiny) v absolutním módu měření a nastavte stávající 
pozici jako absolutní nulu.
Stiskněte tlačítko ON/OFF/ZERO (déle než 3 vteřiny) v relativním nebo absolutním módu měření, čímž 
vypnete elektronické části výškoměru.

MM/INCH: přepínač mm/inch
Stiskněte tlačítko MM/INCH pro změnu jednotek mm/inch v jakékoliv pozici.

SET: nastavující tlačítko SET
Stiskněte tlačítko SET, indikátor SET bliká (0 se zobrazí v relativním módu měření, poslední hodnota je 
zobrazena v absolutním módu měření). Držte tlačítko SET, číslice blikají střídavě z velkých na malé. Pokud 
uvidíte číslici, kterou chcete nastavit, uvolněte tlačítko SET. Stiskněte jednou tlačítko SET (ne déle než 1 
vteřinu), aktuální číslice přidá jednu (v pořadí 0-9). Poté, co je číslice nastavena, držte tlačítko SET, pak bliká 
další číslice. Pokud jste dokončili nastavování hodnot, držte tlačítko SET, dokud indikátor SET bliká, poté 
stiskněte tlačítko SET znovu (ne déle než 1 vteřinu), indikátor SET zmizí a hodnota, kterou jste nastavili, se 
zobrazí na LCD displeji.
Pozn.:  Stisknutím tlačítka ON/OFF/ZERO během nastavování hodnot, přerušíte nastavování.

TOL: tlačítko nastavení tolerance
Stiskněte tlačítko TOL, zobrazí se “ ↑ “, indikátor SET bliká, poté můžete začít nastavovat horním limit.  
Funguje stejně jako nastavení SET. 

Po dokončení nastavení horního limitu, zatímco indikátor SET bliká, stiskněte znovu tlačítko SET (ne déle než 1 
vteřinu), poté indikátor zobrazí “ ↓ “ a indikátor SET bliká.
Poté můžete začít nastavovat dolní limit stejným způsobem.

Po dokončení nastavení dolního limitu, zatímco indikátor SET bliká, stiskněte znovu tlačítko SET (ne déle než 1 
vteřinu), poté je elektronická část v toleranci měření.
Pokud indikátor zobrazuje “ ↑ “, naměřená hodnota je větší než horní limit. 
Pokud indikátor zobrazuje “ ↓ “, naměřená hodnota je menší než dolní limit.
Pokud indikátor zobrazuje “OK”, naměřená hodnota je v toleranci.

HOLD: tlačítko pro uchovávání hodnot
Stiskněte tlačítko HOLD jakékoliv pozici, naměřená hodnota se zobrazí na LCD. Pokud posunete elektronickou 
částí, hodnota bude uchovávána na LCD. Opětovným stisknutím tlačítko HOLD se vrátíte k měření, aktuální 
hodnota bude zobrazována na LCD.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Pokud elektronické části zůstanou v nečinnosti po dobu delší než 3,5 minuty, automaticky se vypne displej. 
Pro zapnutí můžete pohnout na stupnici nebo stisknout tlačítko ON/OFF/ZERO, nulový bod se nezmění. 

Pokud elektronické části zůstanou v nečinnosti po dobu delší než 30 min, měřidlo se vypne.
Zapnutí může být poté provedeno pouze stisknutím tlačítko ON/OFF/ZERO, nulový bod se nezmění.

MANUÁLNÍ VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ
Stiskněte Tlačítko ON/OFF/ZERO (déle než 3 vteřiny) pro vypnutí / zapnutí.


