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Návod k obsluze 
MIKROMETR KINEX  

LABO ICONIC TŘMENOVÝ,  
DIGITÁLNÍ S BLUETOOTH

7033-95-025
7033-95-050
7033-95-075
7033-95-100

VÝMĚNA BATERIE
Baterii je třeba vyměnit pokud na displeji svítí/bliká ikonka “B”, pokud baterii nevyměníte bude 
docházet k chybám měření a nefunkčnosti měřidla.

Krok 1: 
Pomocí přiloženého šroubováčku jemně vysuňte kryt baterie (viz. obrázek).
 
Krok 2:
Vyjměte nefunkční baterie a nahraďte ji novou.
 
Krok 3:
Jemně vsuňte kryt s baterií zpět do přístroje, poté vyzkoušejte všechny funkce mikrometru 
a ujistěte se, že nesvítí ikonka “B”, pokud svítí,  vložili jste opět nefunkční baterii a je třeba ji 
nahradit funkční.

UPOZORNĚNÍ:
I přesto, že vlastníte vysoce kvalitní produkt, tak stále platí, že se jedná o velmi citlivé zařízení, 
které slouží k preciznímu měření a dle toho s ním musí být nakládáno. 
1) Přes ochranu IP65 omezte kontakt s kapalinou na minimum, prodloužíte tím životnost 

přístroje. Nevystavujte produkt slunečnímu zařízení. Pokud zařízení nepoužíváte zajistěte 
správné uložení do ochranného obalu. Při mechanickém poškození ztrácí měřidlo záruku, 
tudíž dbejte na opatrné zacházení.

2) Po vybití baterie je třeba ji ekologicky zlikvidovat dle platných zákonů.
3) Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti měřidla jej vždy po ukončení činnosti vyčistěte 

bavlněným hadříkem a správně skladujte.
4) Pokud měřidlo dlouhodobě neužíváte, vyjměte z něj baterii.

NEFUNKČNOST DISPLEJE
Ve většině případů je nefunkčnost způsobena slabou baterií. Před zahájením reklamačního 
řízení vždy zkontrolujte zda nebliká ukazatel slabého napětí na displeji “

1.Structure
1.Cap
2.Back cover with lug
3.Flat cover
4.Data output
5.Stem
6.Spindle

4.Features
1.Absolute origin measuring system
2.No limitation for responding speed

5.communication Format

6.Keys
· in/mm Press it shortly to select unit.
· +/-Plus and minus conversion in turn.
· DATA:Blue tooth pairing key,press it approximate 3secs to enter and press it once to send data out.
· ORION Press it for some 1.5secs at any position to set the absolute origin,and press the key shortly to
                start up or shut down the LCD
·    Press it shortly to start up or shut down the LCD.
· PRESET:Press it shortly to switch the measuring between absolute mode and preset mode.Press the key 
above 3secs to set the starting value.
· TOL:Press it shortly to enter/exit the tolerance monitoring mode;press this key above 1.5secs to enter tolerance 
setting mode.

7.Procedure
1.Counting direction;press the key +/- to convert the measured value on LCD to its opposite
2.ORIGIN setting:move the spindle to the point at which the origin will be specified,then press the key above 3secs to
see "0.000" on LCD,meaning you a success.
3.mm/in conversion:press it shortly to select unit
4.DATA:You have to pair the dial indicator and receivers with blue tooth(such as computer,smart phone etc)when 
using it for the first time.

The full procedure is as follows:switch on the searching of receiver like computer or smart phone etc with blue tooth,
meanwhile,press the DATA more than 3secs till the blue indicator starts to flicker in a low frequency of around 1sec,meaning
the gauge is being searched.Then release the DATA until the BluetoothKeyboard is seen on the receiver.Next,click this link
and wait to see how the gauge and receiver connect.The blue indicator will act like breathing with a cycle of 1sec being on
and 5secs off when they work successfully.The gauge will exit searching mode automatically if they can not be connected
within 5mins.The step above shall be repeated if you want to continue connecting the both.
5.PRESET:press the key above 3secs to enter PRESET mode.When the symbol "P"starts to flicker,you can hold it to have
each digit flickered cyclically,that is to say,each digit will flicker in turn.You are allowed to press the key shortly to set the
value from 0-9 when the digit is flickering,the same goes for other digits.Going forward,you can save the setting and exit
such mode by pressing the key shortly when symbol "P"is made flickering.Consequently,the symbol "P"and preset value
will be shown on LCD,that means the preset mode is activated automatically.Normally,you can select the absolute measuring
mode or PRESET mode through pressing this key shortly.

6.Key TOL:Press the key above 1.5 sec.to enter the tolerance setting mode and you will see the flickering symbol TOL on
LCD.Then holding the key longer can allow each digit to flicker cyclically.
You are able to set the value (from 0-9)by pressing the Key TOL shortly when the digit is flicking,You can also set two values
consecutively,which will be defined automatically in thesystem for a upper limit and a lower limit.Going forward,you can move
the flickering symbol to TOL and press the key TOL shortly to set the second value.At last,you can save the settings and exit
tolerance mode by pressing the key TOL when it isflickering
Meanwhile,tolerance monitoring mode is activated directly once you exit the tolerance setting mode,that is to say.
the symbol of TOL on LCD will not be flickering.Similarly,you can press the key TOL shortly to enter or exit the tolerance
monitonng mode

Remarks: 1.After setting,the system will exit the setting mode automatically and stay at tolerance monitoring mode
                2.Battery replacement will delete all tolerance setting history.it needs you to set again.
2 :Press the key TOL shortly to enter or exit the tolerance monitoring mode.The green indicator will tum on when the measured
object is up to tolerance under such mode it will turn off automatically when the gauge remains still more than 5secs.
Moving the gauge can be a way to activate the green indicator,that is to say,the indicator will be green if the measured value
is qualified when the gauge is being moved).While the indicator will be off if the value is beyond tolerance.

8.Errors and Actions
1.Please replace the battery with a new one when the symbol"     "is shown on LCD.
2.ABS error of data synthesis:this is a false error when the spindle is being moved in a fast way,and the "Err"appears on LCD
and disappears right away.This is normal and OK with you to use it as ever.

9.Options
 You are provided the access to our catalogue and company for more information in terms of any options we have to offer.

Attention:
* The product is not allowed to be dismantled and/or modified.
* Organic solvent is not allowed to be used for indicator cleaning when it comes to maintenance.
  Neutral detergent is recommended.
* When the spindle does not work well,alcohol or anti-rust oil can be used for spindle maintenance and cleaning.
* The battery must be taken out if it will be put in storage more than 3 months.
  Otherwise,the battery leakage is prone to occur and damage the digital parts.

3.Battery CR2032 Li,life service 1year
4.IP54

5.Data output of blue tooth
6.Auto power off unavailable
7.Extemal power supply:available

3.Specification

2.Assembly
1.Battery installation (Attention:it's no need to reset the ORIGIN after a new battery is put in place).
(1)  Remove the battery cover.
(2) Install the battery,and ensure the positive pole'+'and the negative pole'-'are clearly identified
      before the battery cover is closed.
2.Lever installation (Option)
(1)  Take out the seal.
(2)  Loosen the screw(10)and fasten the lever A with a lock screw.
3.Release Installation (Option):remove the screw from the release hole (M2.6)and then screw it.
4.Installation of the digital dial indicator.
a stem or a back cover with lug should be used when it comes to indicator installation on a stand or a fixture.And 
a stand with agroove and a hole of 8(tolerance +0.005-+0.02)can be used when the stem is adopted.
Attention:a lock screw is not advisable for securing the stem as a tightening force above 300N.cm will
deactivate the spindle in most cases)
5.Contact point replacement:
(Two pincers,one of which is used to secure the spindle),and a piece of cloth must be in place for anvil removal 
and installation.
(Attention:it could damage the indicator if you start to rotate the anvil before the spindle is secured.)

7.Contact point
8.Battery cover
9.LCD
10.Lever mounting screw hole
11.Release hole
12.ON/OFF
13.ORIGIN

14.+/-button
15.mm/in button
16.DATA
17.PRESET
18.TOL
19.Alarm indicator
20.Blue tooth pairing indicator

Digital Indicator

”.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Rozsahy: 
0 - 25mm/ 0 - 1’  přesnost ±0,003mm/0,00015’
25 - 50mm/1 - 2’  přesnost ±0,003mm/0,00015’
50 -7 5mm/2 - 3’  přesnost ±0,004mm/0,00015’
75 -1 00mm/3 - 4’ přesnost ±0,004mm/0,00015’

Rozlišení displeje:   0,001mm/0,00005‘
Pracovní teplotní rozsah:  0 ~ +40 °C
Skladovací teplotní rozsah:  -20 ~ +70 °C 
Vlhkost:    0 - 100%

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ
Před připojením mikrometru do párovacího zařízení (PC) se ujistěte, že je nastaven anglický 
jazyk pro zařízení připojená pomocí Bluetooth. Při používání Bluetooth připojení se prosím 
omezte pouze na jedno párované zařízení. Při připojení vice zařízení může docházet 
k výpadkům spojení a problémům v přenosu dat. 
Pokud potřebujete náročnější řešení, neváhejte nás kontaktovat, nabízíme profesionální 
průmyslová řešení na míru i pro přenos dat na server, případně cloud.

Spárování
Testováno pro Windows 10 a vyšší. Postup pro první spárování mikrometru s PC. 

a) Zařízení Bluetooth a jiná
b) Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné
c) Spusťte mikrometr a dlouze stiskněte tlačítko se symbolem pro data, a na displeji 

mikrometru začne blikat symbol pro přenos.
d) V PC se zobrazí mikrometr jako vstupní zařízení “Bluetooth Keyboard” > připojit (pokud 

mikrometr nespárujete do 5 minut, párování se vypne a je třeba opakovat předchozí 
kroky.)

e) Nyní je mikrometr spárovaný v PC a symbol pro přenos již na displeji nebliká, ale svítí.

Přenos dat
f) Otevřete si v PC software, do kterého chcete zapisovat hodnoty (např. MS Excel, Word, 

Wordpad).
g) Opět zkontrolujte, zda máte na klávesnici nastavený anglický jazyk.
h) Krátkým stiskem tlačítka pro přenos DAT odešle mikrometr hodnotu do zařízení.
i) Pokud přestanete přenášet data, dojde po 15 minutách k vypnutí Bluetooth modulu 

v mikrometru z důvodu šetření baterie. 

POPIS ZAŘÍZENÍ

1) LCD Displej
2) Mikrometrická hlavice pro jemné dotažení 
3) Mikrometrická hlavice - standardní posuv
4) Tlačítko SET
5) Tlačítko INC...in/mm
6) Tlačítko HOLD
7) Data 

LCD DISPLEJ

lNC: relativní měřicí mód

in: měření v palcích

mm:  měření v milimetrech
  
TLAČÍTKA

SET/O Krátkým stiskem vypnete/zapnete mikrometr,  
dlouhým stiskem (3 sec) dojde k vynulování displeje.

INC..in/mm Krátkým stiskem vstoupíte do relativního modu měření,  
dlouhým stiskem přepínáte mezi jednotkami inch/mm.

HOLD Slouží pro uložení naměřené hodnoty na displeji.

DATA Stiskem tlačítka přenese naměřenou hodnotu na spárované zařízení pomocí 
Bluetooth.

VLASTNOSTI MĚŘIDLA
 » Induktivní, relativní systém měření
 » Rychlost odezvy: 3,2m/s
 » Baterie CR2032
 » Stupeň krytí IP65
 » Automatické vypnutí přístroje po 5 minutách nečinnosti
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