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Model: 
Přístroj pro měření tloušťky laku, digitální 
 
Pokyny 
 
Než začnete přístroj používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu aby přístroj 
náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu. 
Při používání přístroje pro měření tl.laku je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. 
Přečtěte zde uvedené pokyny a seznamte se s návodem. 
 
Bezpečnostní předpisy 
 
Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu. 

- přístroj pro měření tl.laku nepoužívejte k jiným účelům, než je určen 
- přístroj pro měření tl.laku je měřící přístroj a mělo by se s ním zacházet opatrně 
- udržujte přístroj ve vzdálenosti od zdrojů tepla, nevystavujte vysokým 

teplotám(>70°C), chraňte před slunečním zářením 
- neukládejte přístroj v blízkosti rozpouštědel, leptavých látek 
- v případě, že je přístroj vystaven teplotním výkyvům, je zapotřebí nechat přístroj cca 

30minut v klidu k teplotní stabilitě přístroje 
- nepoužívejte přístroj v silně zaprášeném a vlhkém prostředí 

 
Funkce a použití 
 
Přístroj pro měření tloušťky laku je kompaktní, přenosný, digitální přístroj. 
Tento přístroj slouží pro změření tloušťky laku. 
Přístroj obsahuje osvětlený LCD displej, nabízí funkci AUTO-HOLD a disponuje automatickým 
vypnutím(cca po 15-ti vteřinách). 
 
Výhody 

- rychlé a snadné použití 
- minimální nároky na údržbu 
- automatické vypnutí 
- velký LCD displej 

 
Návod k použití  
 

- zapněte přístroj- stiskem spouště 
- vyberte měrné jednotky pomocí tlačítka „mils/μm“ 
- přiložte senzor k měřenému objektu 
- stiskněte spoušť cca na 1 vteřinu 
- na displeji se vám objeví naměřená hodnota(která na displeji zůstane až do dalšího 

měření nebo vypnutí přístroje, díky funkci AUTO-HOLD)  
- po ukončení měření, nechte přístroj v klidu- po 15-ti vteřinách se automaticky vypne 
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Funkce tlačítek: 
 
tlačítko ☼  - stiskem tohoto tlačítka zapnete/vypnete podsvícení LCD displeje 
tlačítko „mils/μm“   - stiskem tohoto tlačítka vybíráte měrné jednotky(mils/ μm) 
                 - zvolená měrná jednotka se zobrazí na LCD displeji 
tlačítko „CAL“  - slouží ke kalibraci přístroje 
tlačítka ▼▲  - slouží při kalibraci k nastavení přístroje 
  
Kalibrace: 

- zapněte přístroj 
- vyberte měřící jednotku 
- stisknete „CAL“- cca na 4 vteřiny- až se na displeji zobrazí „--1“ a „HOLD CAL“ -to 

znamená, že se přístroj nachází v kalibračním režimu 
- připravte si kalibrační díl- sejměte ochrannou folii 
- přiložte senzor ke kalibračnímu dílu, stiskněte spoušť, na displeji se zobrazí hodnota, 

pomocí tlačítek ▼▲ nastavte hodnotu na „00,0“ nebo „000“, potom stiskněte tlačítko 
„CAL“, na displeji se zobrazí „--2“ a „HOLD CAL“ 

- nyní přiložte na kalibrační díl, kalibrační folii známé tloušťky a opět stiskněte spoušť, 
na displeji se zobrazí naměřená hodnota, pomocí tlačítek ▼▲ seřiďte na tloušťku 
kalibrační folie, potom stiskněte tlačítko „CAL“ 

- odstraňte měřící přístroj od folie a kalibračního dílu a na 4 vteřiny stiskněte tlačítko 
„CAL“(pro opuštění kalibračního módu), tímto je kalibrace ukončena  

 
Údržba: 
 

- skladujte pouze v suchých prostorách  
- přístroj čistěte po každém použití vlhkým hadříkem(lze použít čistící prostředek), 

nikdy nepoužívejte pro čistění rozpouštědla 
Výměna baterie  - přístroj je napájen jednou 9V baterií 
  - kryt na baterii otevřete tak, že ho k dolnímu konci přístroje opatrně stlačíte 
  - odstraňte starou baterii a nahraďte ji novou 
  - zpětně zavřete kryt  
                          
Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník 
 
Technické údaje: 
 
Rozsah měření:    0-1000 μm 
Baterie: 9V 
Rozměry: 148x105x42mm 
Hmotnost: cca 157g 
Doba měření: 1 vteřina 
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Životní prostředí: 
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálu 
které jsou použity na přístroj a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro 
odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. 
 
 
Záruční podmínky: 
Na záruku se nevztahuje opotřebení jednotlivých dílu, nesprávným použitím a cizím 
zásahem do jednotlivých dílů přístroje. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ZÁRUČNÍ  LIST 
 
Kontaktní adresa: BGS technic s.r.o., Prokopa Velikého 668, 547 01 Náchod 
                                    Tel.: 491 422 690 , www.bgs.cz , E-mail : bgs@bgs.cz 
 
Záruční list uschovejte, v případě reklamace je nutno jej předložit servisnímu 
technikovi. Při uplatňování záruky musí být  výrobek předán v čistém a  kompletním 
stavu. V případě zásahu do jednotlivých dílů bude odmítnuto uplatnění záruky. 
Na zakoupený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. 
 
 
 
 
 
 
 
      Datum prodeje:                                                    Razítko a podpis : 
 
 
______________________                                 ______________________ 


