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Návod k obsluze 
DIGITÁLNÍ POSUV 

VERTIKÁLNÍ

6040-45-150
6040-45-200
6040-45-300

MOŽNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Problém Možné příčiny Řešení

Blikající číslice Nízké napětí Vyměňte baterii

Prázdný displej 1) Nízké napětí
2) Špatný kontakt

1) Vyměňte baterii
2) Upravte a vyčistěte místo pro baterii

Neměnící se číslice Náhodný problém v okruhu Vyjměte baterii z přístroje, po minutě ji vraťte zpět

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLOU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,…). MĚŘIDLO 
MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE 
UZNÁVÁNY.
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POKYNY PRO ÚDRŽBU
1) Před začátkem používání měřidla vyčistěte povrch měkkým čistým suchým hadříkem (nebo nasáklým 
neutrálním čisticím prostředkem).
2) Před použitím otřete povrch ochranného štítku, aby se zabránilo nevlhčení ochranné nálepky kapalinou, 
suchým a čistým hadříkem namočeným v čistícím oleji.

PRACOVNÍ PODMÍNKY:
Teplota: 5-40°C
Relativní vlhkost: <80%
Ochranná samolepka by neměla přijít do styku s jakoukoliv tekutinou. Nikdy nevystavujte jakoukoliv část 
elektrickému napětí, mohlo by dojít k poškození elektroniky. Pokud neprovádíte nastavení, nemačkejte tlačítko 
ON/OFF bezúčelně, mohlo by dojít k chybě měření. Pokud se chystáte měřidlo delší dobu nepoužívat, vyjměte 
baterii.

SCHÉMA
1) Držák
2) Tělo měřidla
3) Ochranná nálepka
4) Kryt baterie
5) Tlačítko SET
6) Tlačítko TOL 
7) LCD displej
9) Tlačítko ON/OFF/ZERO
10) Rám
11) Tlačítko HOLD
12) Tlačítko ABS 
13) Tlačítko Inch/mm 

FUNKCE TLAČÍTEK:
ON/OFF/ZERO – Zapnutí / Vypnutí  / Nastavení nulového bodu
HOLD – Tlačítko pro udržení dat 
ABS – Přepínání mezi relativním a absolutním měřením
MM/IN – Přepínání jednotek Inch/metric
TOL – Tlačítko toleranční zóny
SET – Tlačítko nastavení dat

PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
Pracovní teplota:  0 ~+40°C
Relativní vlhkost:  <80%
Skladovací teplota:  -10 “C ~ +60 “C

INSTALAČNÍ INSTRUKCE:
1) Stupnice je upevněna na stroji pomocí horních a dolních držáků
2) Nastavte oba konce rámů jeden po druhém, tak aby byly paralelně ve směru pohybu plošiny. 
3) Rám je připevněn pomocí desky ve tvaru Z (poskytované naší společností nebo uživatelem), která 55-
88mm široká a tlustá 0.5-1mm, takže je to dostatečně tuhá na šířku a flexibilní v tloušťce.

KONTROLA:
1) Využijte magnetický stojan na stroj, který je spojen s rámem. Ověřte si to tím, že poukáže na 
úchylkoměru kontaktní místo pro širokou tvář a úzké tváři jezdce těla. Čtení na obou koncích by měla 
být stejná (rozdíl není větší než 0,02 mm), pokud ne, můžete najít řešení přidáním nebo odebráním více 
oddělujících bloků a nastavit oba konce stupnice těla.
2) Odložte kontaktní místo a bod zastavení úchylkoměru k tenkému profilu desky tvaru Z
(která se nachází v blízkosti rámu), tak aby stonek byl paralelně k měřítku těla.Poté přesuňte rámeček 
v obou směrech, pozorujte změny. Zůstává-li hodnota nezměněna nebo se změní málo (méně než 
0.01mm), tak to značí, že dneska ve tvaru Z je dostatečně pevná s ohledem na rozsah tělesa
3) Stiskněte rám pro kontrolu, zda LCD a všechna tlačítka fungují správně.

VÝMĚNA BATERIE:
Pokud blikající číslice na LCD, baterie by měla být vyměněna. 
Výměnu proveďte vysunutím krytu baterie, jak ukazuje šipka a nahraďte jí novou (SR44, 1,55 V).
Kladný pól baterie musí směřovat ven.
Po výměně nastavte znovu “0.00”. Jestliže jste baterii zakoupili v neautorizovaném obchodě, nemusí 
správně pracovat (Napětí v baterii se může snížit při dlouhodobému skladování, může se také samovolně 
vybít), neváhejte kontaktovat dodavatele.


