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Návod k obsluze 
MIKROMETR DUTINOVÝ 

DVOUDOTEKOVÝ - DIGITÁLNÍ

7100-02-030
7100-02-050
7100-02-075
7100-02-100

NAPÁJENÍ
- Baterie 1x SR44 1.5V. Vyměňte baterii, pokud displej není dobře čitelný nebo svítí .

- Pokud není přístroj používán po dobu delší než 5 vteřin, automaticky se vypne.
- Mikrometr se probudí, když stisknete tlačítko ON/OFF nebo po otočení vřetenem.
- Vypínáním pomocí tlačítka ON/OFF ušetříte životnost baterie.

SPECIFIKACE
Měřicí síla : 5 – 10 N  Pracovní teplota : 0 ~ 40°C     Stupeň krytí IP54 (odolá stříkající vodě)
Spotřeba energie : <=25 μA Skladovací teplota: -20 ~ 60°C

OPATŘENÍ
- Nevystavujte mikrometr úderům a nárazům.
- Nepouštějte mikrometr a nepůsobte na mikrometr nadměrnou silou
- Nerozebírejte části mikrometru.
- Nepoužívejte k stisku kláves mikrometru ostré předměty.
- Nepoužívejte ani neponechávejte mikrometr na přímém slunci, v příliš horkém nebo chladném prostředí.
- Nevystavujte mikrometr silným magnetickým polím a vysokému napětí.
- K čištění mikrometru použijte jemný hadřík.
- K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla jako je aceton, atd.
- Vyjměte baterii, pokud mikrometr nepoužíváte po dlouhou dobu. 

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

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Porucha Příčina Řešení

E 1 nebo Exxxxx Naměřená hodnota je mimo 
rozsah displeje.

Resetujte počátek nebo 
využijte relativní mód 
měření.

E 2 Počátek příliš velký. Znovu nastavte počátek.

E 3 nebo  E 8 Mikrometr rušen. Zkuste znovu usadit baterii.

Problém se senzorem. Vraťte mikrometr do opravy.

Naměřená hodnota není správná Měřicí plochy jsou špinavé. Vyčistěte měřicí plochy.

Počátek není správně nastaven. Znovu nastavte počátek.

Displej je matoucí nebo mrtvý Trpí silným rušením. Zkuste znovu usadit baterii.

Prázdný nebo rozmazaný displej,
Napětí baterie je menší než 1.45V Vyměňte baterii.

Špatný výstup dat Napětí baterie je menší než 1.45V Vyměňte baterii.
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FUNKČNÍ PRVKY
1) Rám
2) Kovadlina
3) Vřeteno
4) Aretační uzávěr
5) ON/OFF
6) Náprstek ráčny (náprstek tření)
7) Zastavovací ráčna 
8) Datový výstup
9) Kryt baterie
10) LCD Displej

LCD DISPLEJ
in : Palcové jednotky
INC : Relativní měření
ABS : Absolutní měření 
        : Nízké napětí baterie
        : Datový výstup do PC
Set : Nastavení počátku 
Hold: Zobrazená hodnota je udržována

OPERACE
V následujícím návodu se využívá dvou způsobů stisku tlačítek:
(1) Stisk a uvolnění (nebo krátké stisknutí). 
(2) Stisk a držení (delší než 1 vteřina).

HOLD a ON/OFF
ON/OFF Zapnutí / Vypnutí
Hold  Udržuje zobrazenou hodnotu

SET Nastaví počátek
0-ABS

: 0   Nastaví zobrazenou hodnotu jako nulový bod, vstup do relativního módu měření.
: ABS   Absolutní měřicí mód.

mm/in   Přepínání systému jednotek mm/inch.

: Jednorázový výstup dat do PC,     jednou blikne.
: Nepřetržitý výstup dat do PC,  zůstane zobrazeno. Pro zastavení přenosu stiskněte znovu. 

 
NASTAVENÍ A UPRAVENÍ POČÁTKU
Nastavení počátku
1) Stiskněte tlačítko SET, na displeji začne blikat “Set” a bude zobrazen počátek.
2) Znovu stiskněte tlačítko SET, “Set” zmizí a zobrazená hodnota bude nastavena jako počátek.
Otáčení vřetena nezmění počátek, pokud na displeji bliká “Set”.

Upravení počátku

a) Otáčejte náprstkem, dokud se požadovaná hodnota nezobrazí (například 26.000).
Stiskněte tlačítko HOLD pro udržení této hodnoty.
b) Stiskněte tlačítko SET, na displeji začne blikat “Set” a zobrazená hodnota je uložena jako počátek.
c) Znovu stiskněte tlačítko SET, “Set” zmizí a tato hodnota bude nastavena jako počátek.

Otáčení vřetena nezmění hodnotu, pokud na displeji bliká “Set”.
Počátek se po resetu baterie vrátí zpět do továrního nastavení.

Nastavení nového počátku
(Pouze pro mikrometrické hlavice, mikrometry s výměnnými doteky a hloubkoměry)
a) Stiskněte tlačítko SET , “Set” bliká a je zobrazen počátek. Znovu stiskněte tlačítko SET, zobrazená hodnota 
bude nastavena jako počátek pokud jste v něm neprovedli změnu.
b) Stiskněte a držte tlačítko SET dokud “Set” nezmizí a první číslice nezačnou blikat.
c) Stiskněte tlačítko SET, blikající číslice +1, tak jak potřebujete.
d) Stiskněte a držte tlačítko SET, dokud nebudou blikat další číslice.
Opakujte kroky c a d, dokud nedosáhnete požadované hodnoty na LCD.
e) Stiskněte a držte tlačítko SET, dokud na displeji nezačne blikat “Set”.
Stiskněte tlačítko SET, hodnota na displeji bude nastavena jako počátek.
Po výměně baterie bude nastavení počátku zachováno.


